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”Se barkhögen” sa min farfar Bengt som grundade 
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 det 
lämnades kvar i högar i skogen. För mig fångar mottot det 
ansvar vi har som företag; att genom ständig utveckling 
ta tillvara på jordens resurser, använda dem förnuftigt 
och återvinna så mycket som möjligt. Att skapa affärer av 
sådant som annars gått till spillo är idag själva grunden till 
Econovas verksamhet.  

Econova är ett familjeföretag där familjens långsiktiga 
engagemang och ansvar är tydligt. Idag leder jag bolaget 
tillsammans med min bror och mina kusiner. ”Se bark-
högen” fångar även det som utmärker oss som famil-
jeföretag; att vi från generation till generation utvecklar 
och förvaltar verksamheten, relationerna, affärerna och 
kunskapen. Vi vill att Econova ska utgöras av trygga och 
trivsamma arbetsplatser och långsiktigt hållbara affärer, 
som präglas av glädje, gemenskap, handlingsfrihet och 
ansvarstagande. 

I vårt familjeföretag är det viktigt att bygga en verksamhet 
vi kan vara stolta över, inte bara nuvarande ägare, utan 
även tidigare och kommande generationer. Det är också 
därför hållbarhet är så centralt i vår verksamhet. Hållbarhet 
finns i det lilla och i det stora. Det är en global fråga likväl 
som något som påverkar var och en av oss. Econovas 
ramverk för hållbarhet är förankrat i FNs globala mål för 
hållbar utveckling men också nedbrutet till enskilda arbets-
platser och medarbetare. På så sätt försöker vi fånga både 
det stora och det lilla perspektivet. 

Hållbarhet utgör en grundpelare i vår strategi och finns 
med som en röd tråd i allt från vision och värderingar till 
strategi och prioriteringar. Under året har vi gett arbetet än 
mer spets genom långsiktiga mål inom alla tre hållbarhets-
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Fokus för 22/23
• Uppföljning av interna transporter.
• Fortsatt kartläggning av våra produkters  

klimatpåverkan.
• Förnybart eller återvunnet material i alla  

emballage och förpackningar.
• Utökad analys av vår användning av arbetsmaskiner.
• Utvecklingsarbete nya cirkulära jordråvaror.

dimensioner; miljö, socialt och ekonomi. Med våra nysatta 
hållbarhetsmål får vi en tydligare riktning och ett ökat driv 
i arbetet och genom att involvera hela organisationen är vi 
många som hjälps åt. Det gläder mig att se det stora enga-
gemang som frågan väcker på många håll i bolaget! 

Glad blir jag också av att vår vision och vårt arbete når ut 
och uppfattas av vår omgivning. Econova utsågs till Årets 
företagare i Norrköping 2022, vilket vi är mycket stolta över. 
Med motiveringar som ”en välmående arbetsplats” och 
”hållbarhet i fokus” får vi ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi 
är långt ifrån färdiga med vår hållbarhetsresa, men med en 
hel organisation som gör jobbet tillsammans är vi redo att 
fortsätta arbetet.  

För mig sätter året som gått fingret på att världen behöver 
en omställning till en mer hållbar planet. Nu siktar vi framåt 
mot ett år som säkerligen är fyllt av nya utmaningar men 
också nya hållbara affärer och spännande möten. Vi 
kommer bland annat att fokusera på nya återvinningsaf-
färer, nya cirkulära jordråvaror och fortsatt kartläggning av 
våra produkters miljöpåverkan.  

Trevlig läsning! 

Jeanette Tretten,  
Koncernchef och vd Econova Garden

Vd har ordet
Vi har nu ytterligare ett år bakom oss präglat av oroliga tider och snabba 
svängningar, där det är svårt att förutsäga vad som väntar runt nästa 
hörn. En pandemi som efterföljs av krig i Europa möter oss med stora 
utmaningar, i hela vår omvärld såväl som hos oss på Econova. Allt detta 
i en tid där vi skulle behöva accelerera arbetet för en hållbar utveckling. 
Utmanande tider stimulerar dock uppfinningsrikedom och mitt i allt 
elände känner jag mig stärkt av den otroliga flexibilitet och anpassnings-
förmåga som inte bara vi på Econova visat, utan en hel värld. Det lovar 
gott för den hållbara utvecklingen! 

JEANETTE TRETTEN,  
Koncernchef och vd Econova GardenDenna rapport beskriver Econovas arbete med hållbarhetsfrågor för det gånga räkenskaps-

året. Den information som presenteras bedöms vara den mest väsentliga ur ett hållbarhets-
perspektiv. Vi vill genom rapporten ge en inblick i vårt ständigt pågående hållbarhetsarbete 
och redovisa såväl framgångar som utmaningar. 
Econova AB omfattas av kraven på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen 1995:1554 §10, kapitel 6 och 
uppfyller genom denna rapport de krav som finns på företaget i samband med dessa föreskrifter. 
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Hur jobbar du med hållbarhet? Det ska alla på 
Econova snart kunna svara på. Under våren 
2022 påbörjades en workshoprunda som 
går genom hela organisationen. Varje arbets-
grupp får reflekterar över hur just de redan 
idag deltar i hållbarhetsarbetet och vad som 
skulle kunna göras ytterligare. 

Något vi är mycket stolta över! Ur motiveringen: En 
lyckad generationsväxling driver nu företaget mot nya 
höjder. Ett tydligt kundfokus med ständiga förbätt-
ringar har under åren skapat en rad nya affärsidéer och 
verksamheter.

 Econova är en inspiration i staden och skapar en 
välmående arbetsplats för många Norrköpingsbor. Vi 
inspireras av kraften efter en generationsväxling, ett 
jämställt ledarskap och hållbarhet i fokus.

Econova utsedda till Årets företagare 
i Norrköping 2022

Helrenoverat kontor med återbrukade möbler

Workshop

Workshop om 
hållbarhet

Hållbarhetsåret 2021/2022

Pant på förpack-
ningar från Weibulls, 
Hammenhög och 
Substral
Econova samarbetar med återvinnings-
appen Bower och erbjuder pant på våra 
jordsäckar och andra förpackningar. 
Med det blir vi Nordens första aktör att 
erbjuda pantbar säckad jord. Det är ett 
steg i ledet att öka andelen återvinning 
av våra produkter så att de blir en del av 
nya flöden samt att också uppmuntra våra 
konsumenter att agera hållbart.

Under året har vi fastställt ett antal långsik-
tiga mål för vårt hållbarhetsarbete, för att 
tydligare fokusera och följa upp vad vi gör. 
År 2035 ska vi till exempel tillverka jord på 
100 % återvunna eller förnybara råvaror. 

Återvinningsbara 
säckar 
Våren 2022 hittade vi efter en lång tids 
arbete till slut en variant på jordförpack-
ning med grå insida i stället för svart, 
vilket möjliggör återvinning till 100% 
oavsett hur säcken lämnas in och 
hanteras. Lansering är påbörjad och 
vi byter ut plastsäckarna steg för steg.

I april stod vårt nyrenoverade huvudkontor utanför 
Norrköping klart. Det nygamla kontoret är anpassat 
för flexibelt arbete, utrustat med ny belysning och 
ventilation och till största del möblerat med återbru-
kade möbler

Återvinning

Långsiktiga hållbarhetsmål

2022

Persilja för 
skandinaviskt 
klimat
Med Persilja Ertholm har vi en 
ny persiljesort i frösortimentet, 
framtagen från vildvuxen persilja 
på Bornholm i Danmark. Med 
korta och kraftiga stjälkar är den 
tålig för väder och vind och väl 
anpassad för vårt skandinaviska 
klimat. 

Ny i frösortimentet

Genom investeringar på omkring 10 
miljoner kronor fortsätter uppdate-
ringen av vår maskinpark. Med fyra nya 
arbetsfordon på plats får vi lägre bräns-
leförbrukning i produktionen och bättre 
arbetsmiljö för våra maskinförare.

Uppdaterad maskinpark

Livskraftiga ekosystem

Ansvarsfullt företagande

Hållbar energi-

användning

Cirkulär material-

användning

Ansvarsfull och 
värdebeständig

återvinning
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Främjar aktivt
biologisk mångfald

Fullständig kontroll

över föroreningsrisker

Inkluderande och 

trivsam arbetsplats 
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Sunt förnuft och innovation präglar vår hållbara verksamhet Våra tjänster och produkter

 Familjen Andersson 
i tredje generationen141

Medarbetare Ägare

Vi skapar hållbara affärer inom  
återvinning och trädgård

Vi möjliggör en grön vardag  
och en hållbar utveckling för  

så många som möjligt

Vår vision

Vår affärsidé

Tillit - I alla relationer
Hållbarhet - I allt vi gör
Mod - att agera

Våra värderingar

10 339 460

5 900 000

158 000

Jordsäckar antal säckar

Portionsfrö antal förp

Återvunnet material ton

210 000

677 000

98 000

Anläggningsjord ton

Gräsfrö antal förp

Trädbränsle ton

600
Nettoomsättning

MSEK
369

MSEK

Balansomslutning

Om Econova

Här finns våra leverantörerVåra geografiska marknader 

Förpackning jord
Torvmosse
Återvinning/anläggningsjord
Förpackning Frö
Kontor

Här finns vi Produktion

5%
Asien

Cirkulära tjänster Jord- och trädgårdsprodukter

Våra varumärken

Egna varumärken

Varumärken distributör

70%

15%

15%

Sverige

Danmark

Norge

Vår drivkraft att ta tillvara naturens resurser och 
återvinna så mycket som möjligt har funnits med 
sedan starten 1959. Då såg grundarna Bengt 
och Kerstin möjligheten att använda bark till 
jordproduktion istället för att den deponerades 
i skogen. Bengt och Kerstins sunda förnuft att 
hushålla med resurser samtidigt som vi tillva-
ratar möjligheter ligger i vår kärna än idag, när 
Econova nu drivs av tredje generationen. Idag 
har barkhögarna fått sällskap av fler material, 
flödena är mer innovativa och samarbeten med 
producenter mer omfattande. 

Vi är en innovativ aktör inom återvinning och 
biobränsle och en av Skandinaviens ledande 
aktörer inom trädgård. Vi strävar efter fler samar-
beten för att med gemensam kraft förändra mer 
och snabbare. Det är också i mötet med andra 
vi utvecklas själva och inspirerar fler till hållbara 
beslut.

Trädbränsle
Konstruktion
Återvinning

Entreprenad
Konsulttjänster

Jord
Frö
Växtvård

Gödsel
Redskap och tillbehör

65%
Norden 30%

Europa
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En hållbar affärsmodell
Vi arbetar i riktning mot vår vision genom att se värdet i 
det som andra ser som avfall och förädla till nya råvaror 
och resurser. Jord utgör en central del av vår verksamhet 
där vi har cirkulära och nya flöden av återvunna råvaror. Vi 
arbetar också för att så många som möjligt ska få uppleva 
fördelarna av både små och stora gröna miljöer likväl som 
att sprida kunskap om hur man med våra produkter kan 
odla för ett bättre resultat och stötta naturen genom att till 
exempel främja biologisk mångfald. Grunden för alla delar i 
vår verksamhet utgörs av ett hållbart företagande.

Econovakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs 
genom de två dotterbolagen Econova Garden och 
Econova Recycling. Sedan 20/21 har det nystartade 
bolaget Closebuy lämnat koncernen. Under verksam-
hetsåret 21/22 har Econova i stället utökats med med det 
norska bolaget Grønn Industri. Med nytillskottet tar vi en 
starkare position på en större del av den skandinaviska 
trädgårdsmarknaden.  

Econova Garden och Econova Recycling möts där åter-
vunna organiska material blir råvaror till jordtillverkningen. 
Tillsammans kan man också hjälpas åt att hitta nya, åter-
vunna råvaror för att ersätta de jungfruliga jordråvaror som 
idag har störst miljöbelastning. 

Sammantaget verkar Econova inom flertalet branscher och 
har direktkontakt med både konsumenter, dagligvaruhan-
deln och stora industriella aktörer. Det skapar en bredd 
som ger stora möjligheter till spännande synergier. Vi vinn-
lägger oss om att förstå marknaden och konsumenten för 
att skapa värde för alla våra partners, kunder och konsu-
menter. Vi har ett ständigt pågående arbete för att förstå, 
förutse och möta deras behov och drivkrafter i relation till 
vårt erbjudande. Arbetet innefattar såväl omvärldsanalys 
som individuell dialog med våra intressenter.

Vårt erbjudande
Vi är bäst på det som växer och det som får det att växa, på hållbara flöden, återvinning och intag av restprodukter.  

Hos oss hittar du engagemang och kunskap om restmaterial och cirkulära flöden, om produkter för trädgård och gröna ytor.  
Med hållbarheten i fokus tar vi steget in i framtiden för att inspirera så många som möjligt till en grön vardag.

Kundinsikt och hållbarhet
Vårt arbete drivs med utgångspunkt i våra kunders behov, drivkrafter och längtan. 

Det drivs också med ett självklart hållbarhetsfokus i varje moment och produkt.

Produktutveckling
Med återvinning och trädgård inom samma bolag skapas synergier och innovation. 
Här sker produktutveckling mot bättre och mer hållbara produkter för våra kunder

Återvinning
Återvinning och förädling av framförallt organiska rest- 

produkter. I en förädlingsprocess skapas återvunnen råvara  
för jordproduktion. Råvaran har olika kanaler till marknaden  
där en viktig kanal är Econovas egen produktion. En annan  
är till samma kund som lämnade in råvaran eller till ny kund 

där nya flöden skapas.

Jord
Kvalitetssäkrad jord i kategorierna säckad jord till konsument, 

anläggningsjord och EMV (Egna Märkesvaror) under  
kundens eget varumärke.

Frö
Portionsfrö och gräsfrö, noga utvalda för såväl 

biologisk mångfald som efterfrågan hos våra kunder. 

Växtvård
Produkter för ogräs och skadedjursbekämpning så att du  

kan ta hand om din trädgård på bästa möjliga sätt.

Gödsel
Vi har noga utvalda gödselprodukter för att hjälpa din trädgård, 
odling, gräsmatta eller dina växter på traven. Att gödsla är ett 
viktigt moment för alla odlare och tillför nödvändiga närings- 

tillskott till trädgården.

Redskap och tillbehör
Oavsett grönyta eller arbete som behövs göras i  

trädgården så har vi ett sortiment med trädgårds- 
redskap och tillbehör som passar för alla möjliga  

uppgifter i trädgården.

Konstruktion
I Econovas egenutvecklade metod för anläggning av 

arbetsytor och vägar återvinns bland annat aska, slaggrus 
och betongspill och ersätter jungfruligt konstruktionsmaterial. 
Företaget arbetar även med efterbehandling av exempelvis 

torvmarker.

Trädbränsle
Kvalitetssäkrat biobränsle och returträ på den svenska och 

internationella marknaden i genomtänkta bränsleflöden.  
Våra bränsleterminaler ger god regional närvaro för effektiva 

logistiklösningar. 

Entreprenad
Hållbar hantering av flöden och restmaterial i drift av  

verksamhet hos kund. Vi har hållbarhet i fokus när vi säkerställer 
optimal effektivitet, återvinning och säker arbetsmiljö. 

Kunder och 
partners

Tjänster och produkter  
för en grönare vardag.

Ägare
Ökad lönsamhet  

och avkastning. Tillväxt-
strategiskt fokus.

Medarbetare
En trygg arbetsplats  
med fokus på tilit,  

hållbarhet och mod.

Planeten
En ständig strävan efter att 

utvecklas mot en positiv 
påverkan på planeten.

Samhälle
Från återvunna råvaror, 

cirkulära flöden till gröna 
miljöer som bidrar till ökat 

välmående.

Cirkulära tjänster

Värde för våra intressenter

Jord- och trädgårdsprodukter

GRØNN INDUSTRIECONOVA NORGEECONOVA GARDEN

ECONOVA

ECONOVA RECYCLING

Sverige Norge Danmark

ECONOVA DANMARK

Importerar och säljer 
trädgårdsprodukter på den 

norska konsument-
marknaden.

Administrerar försäljning till 
den norska marknaden.

Tillverkar och säljer träd-
gårdsprodukter till konsu-

ment- och proffsmarknaden 
huvudsakligen i Sverige.

Skapar hållbara affärer inom 
återvinning och trädgård. 

Cirkulerar material genom
återvinning, jordproduktion, 

konstruktion och 
entreprenad.

Säljer trädgårdsprodukter 
på den danska konsument-

marknaden.  

Andel ägande 

100%
Andel ägande 

100%
Andel ägande 

100%
Andel ägande 

90%
Andel ägande 

100%

ECONOVAS LEDNINGSGRUPP 
Från vänster: Jonas Wallin, chef försäljning, sortiment och produktutveckling - Cecilia Wolf, chef digitalt och 
marknad - Christoffer Kooij, ekonomichef - Johanna Fridsén, produktionschef - Christoffer Andersson, vd 
Econova Recycling - Anders Bergquist, chef hållbar utveckling och strategi - Peter Herentz, transport- och 

inköpschef - Jeanette Tretten, koncernchef och vd Econova Garden
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Återvinning 

Konstruktion

Trädbränsle

Entreprenad

Anskaffning av  
material/inflöde

Restmaterialet analyseras 
och besiktigas. Vi utvecklar 
ständigt våra samarbeten 
att omfatta nya material. 
Samtidigt har vi en stabil 

bas av beprövade material 
och processer. 

Försäljning/ 
anskaffning material
Vi letar aktivt material i  

regionala områden i  
förhållande till konstruk-

tionsuppdraget. Ibland har 
kunden materialet, ibland 
anskaffar vi material inför 

uppdraget.

Materialsök och 
köpmatch

Vi bearbetar marknaden 
efter rätt material som kan 

generera kvalitetssäkrat 
biobränsle. Processen 

kan initieras av behov hos 
specifik befintlig kund 

alternativt att vi ser flertalet 
potentiella kunder på 

marknaden.

Försäljning
Vi har en nära dialog med 
befintliga och potentiella 

kunder för nya eller utökade 
uppdrag. Via direktsälj eller 

upphandling säkerställer  
vi att vårt erbjudande  
matchar behov och  

efterfrågan.

Logistik
På ett säkert och effektivt 

sätt transporteras  
materialet till våra an- 

läggningar. Vi säkerställer 
regelefterlevnad och 

hanterar dokumentation.

Analys av material
Materialet analyseras 

noga för att säkerställa 
rätt kvalitet samt att 
gränsvärden hålls. 

Behandling/förädling 
Ibland förädlas  

materialet till flis genom 
kross och sortering till flis 
vilket höjer kvaliteten på 

slutprodukten.

Planering och  
behovsbedömning

Tillsammans med kunden 
planerar vi uppdraget 
för att drifta kundens 

reglerade verksamhet i 
en utsatt arbetsmiljö. Vår 
erfarenhet lägger grunden 

för trygg hantering.

Förädling
Materialet förädlas genom 

exempelvis biologisk 
behandling. Därefter sker 
sortering och provtagning 

för kvalitetssäkring av 
råvaran.

Logistik
Projektplanering av  

materialflöden,  
entreprenad och maskiner.

Matcha material  
med köpare

Econova har långsiktiga 
uppdrag hos kunder vars 

värmepannor vi förser 
med bränsle.  

Våra bränsleterminaler  
ger god regional närvaro  

för effektiva logistik- 
lösningar.  

Löpande 
tjänsteutförande

Vi sköter den dagliga  
driften med hållbarhet  

i fokus när vi säkerställer 
optimal effektivitet,  

återvinning och säker 
arbetsmiljö. 

Försäljning av  
förädlat material

Det förädlade materialet
säljs antingen tillbaka in i 

avfallsproducerande kunds 
flöden eller till ny kund 
 som sekundär råvara.  
Ett viktigt flöde går till 

Econovas jordproduktion.

Produktion
Ytan anläggs under  

arbetsledning på plats 
av Econova.  

Vi genomför också  
kvalitetskontroll och  

slutbesiktning.

Logistik
Den sekundära jord- 
råvaran transporteras  
till kunden. Logistiken  

ses noga över för att opti-
mera transporter  

och flöden. 

Sortiment & inköp
Sortimentet komponeras 
omsorgsfullt med fokus 
på hållbarhet och våra 
kunders önskemål. Vi 

ligger nära marknaden och 
anpassar efter säsong och 

efterfrågan.

Införsäljning 
Genom våra olika kanaler 
till marknaden vänder vi 
oss såväl till konsument 

som till den professionella 
kunden. Införsäljning sker 
till både våra återförsäljare 

och EMV-kunder. 

Produktion
På våra produktionsan-

läggningar skördar vi torv 
som ingående råvara till 

jord, producerar jordbland-
ningar enligt recept för 

olika ändamål till bulk- och 
säckad jord, packar gräs- 
och portionsfrö varsamt 
i anpassad miljö samt 

plockar och packar våra 
e-handelskunders ordrar.

Försäljning 
Genom våra olika kanaler 
till marknaden vänder vi 
oss såväl till konsument 

som till den professionella 
kunden. Vi har direktför-
säljning via egna kanaler 

och via våra partners som 
återförsäljare. Vi värnar 
såväl de digitala som 

fysiska butikerna.

Logistik &  
distribution

Logistik är prioriterad för 
att optimeras i alla led. 

Både trädgårdsprodukter 
vid inköp samt distribution 
till kund via våra kanaler. 

Econova E-handel 
direktförsäljning till konsument

Partner retail 
via återförsäljare till konsument

Closebuy
direktförsäljning till konsument via pop-up stores

Proffs och anläggning 
direktförsäljning till den professionella kunden

K
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Redskap och tillbehör

Gödsel

Växtvård

 Frö

Jord

Econova Recycling har fyra huvudsakliga verksamhets-
områden. Genom dessa hanterar vi utmaningar med 
restflöden som vänds till möjligheter genom hantering, 
förädling och cirkulering tillbaka in i ett kretslopp.

Genom våra återvinningsprocesser ser vi till att stora 
mängder material får nytt värde i stället för att deponeras 
eller eldas upp. Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder 
för att skapa bästa möjliga material som kan ersätta ett 
så högvärdigt jungfruligt alternativ som möjligt. Som åter-

Econovas trädgårdsbolag producerar och säljer jord- 
och trädgårdsprodukter till både konsumentmarknaden 
och proffs. Med varumärket Weibulls i spetsen har vi ett 
brett sortiment för det mesta inom odling. Vi har en tydlig 
målsättning och investerar för att ta en ledande position 
inom hållbarhet på vår marknad som omfattar upplevelser 
inom odling, trädgård och gröna ytor.

Vi har stort fokus på cirkulära erbjudanden och lokalprodu-
cerade varor. I sortimentet finns ett stort antal KRAV-certi-
fierade produkter, däribland fröer, jord och gödsel. Regler 
och kontroller inom KRAV ger viktigt stöd och driv i hela 
produktionsverksamheten.

vinningsaktör har vi också ett stort ansvar i att säkerställa 
god kvalitet på det återvunna materialet och vara en del 
i arbetet med att skapa ett högt förtroende för återvunna 
produkter 

Genom vår lokala närvaro och vår verkan inom flera olika 
branscher bidrar vi till att hitta synergier i det lokala krets-
loppet.

Vi tillverkar jord och jordförbättring för alla tänkbara 
ändamål. Vi erbjuder också produktion till egna varu-
märken för våra partners i butiksledet, s.k. EMV-varor (egna 
märkesvaror). Samarbetet tar utgångspunkt i varje partners 
erfarenhet av marknader, kundkrav och önskemål, som 
sedan styr hur vi tillsammans utvecklar nya produkter. 
Econova är en garant för noggrant sammansatta produkter, 
kontroll av ingående material och kvalitetssäkrade slutpro-
dukter

Cirkulära tjänster — för material tillbaka i kretslopp Jord- och trädgårdsprodukter – för odlingsälskare och proffs
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Organisation 
och styrning 
för hållbarhet

Arbetet utgår från miljöled-
ningssystemet som är certi-
fierat enligt ISO 14001:2015

Ägardirektiv och organisation 
Econovas hållbarhetsarbete styrs ytterst av ägardirek-
tivet som sätter upp ramar och riktning för bolagets 
verksamhet. Här anges särskilt att all verksamhet ska 
arbeta och verka på ett etiskt och affärsmässigt sätt 
samt eftersträva FNs globala mål. Utöver det ges varje 
bolag i uppdrag att identifiera relevanta frågeställningar i 
respektive verksamhet. Detta lämnar vidare ansvaret till 
Econovas ledningsgrupp.

Ledningsgruppen har representanter från Econova 
Garden, Econova Recycling och koncernnivå. Det ger 
gruppen god insyn i hela bolagets verksamhet och 
möjlighet att ta övergripande beslut med nära koppling 
till verksamheten. Arbetet med hållbarhetsåtgärder och 
närmare uppföljning läggs i organisationen och respektive 
chef har uppdraget att ta fram och följa relevanta KPI:er i 
sina funktioner/verksamhetsområden.

Ansvaret för att driva det övergripande och strategiska 
hållbarhetsarbetet finns inom funktionen Hållbar utveck-
ling och strategi. Funktionen ansvarar för miljöskydd, 
ledningssystem, strategiskt hållbarhetsarbete, Human 
Resources (HR), innovation och utveckling samt strategi. 
På så sätt samlas den ekologiska, sociala och till viss del 
också ekonomiska hållbarheten under samma tak, väl 
integrerad med övergripande bolagsstrategi. Det säker-
ställer också att strategi- och utvecklingsarbete fångar 
samtliga tre hållbarhetsaspekter och främjar synergier 
mellan dem. Chefen för Hållbar utveckling och strategi 
sitter i ledningsgruppen.

Genom det strategiska hållbarhetsarbetet får vi fram rikt-
ning och mål för hela verksamhetens hållbarhetsåtgärder. 
Här säkerställs att övriga funktioner följer upp och driver 
förändring där behovet och möjligheten att förändra är 
som störst, med ett tydligt samlat grepp från strategisk 
till operativ nivå. Under året har vi fortsatt att utveckla det 
interna ramverket för hållbarhet, med fokus på att sätta 
hållbarhetsmål och ta fram och implementera uppfölj-
ningsverktyg och handlingsplaner.

För det operativa hållbarhetsarbetet är målet att det ska 
bedrivas överallt i verksamheten, av varje enskild medar-
betare. För att detta ska kunna ske på ett målinriktat och 
verkningsfullt sätt behövs kunskap och vägledning om 
respektive funktions utmaningar och möjligheter. Våren 
2022 inleddes en intern workshopserie med fokus på hur 
varje medarbetare jobbar med hållbarhet redan idag och 
hur detta arbete kan breddas och intensifieras. Genom att 
träffa alla funktioner och avdelningar i hela verksamheten 
och upprätta en dialog om hållbarhet är ambitionen att 
öka kunskapen och engagemanget för hållbarhet i hela 
organisationen. 

Organisation och styrning för hållbarhet

Ägardirektiv

Strategisk riktning

Affärsstrategi

Ramverk och målbild 
för hållbarhet

Godkänns av ledning

Verksamhetsplan, 
budgetmål och KPI:er

Individuella mål  
och KPI:er

U
pp

fö
lj
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g

Organisation Dokumentation

Ägare
Sätter upp ramar och riktning 

för verksamheten inklusive hållbarhets-
arbetet genom ägardirektiven.

Styrelse
Ger en strategisk riktning till lednings-
gruppen. Hållbarhet är en tydligt prio-
riterad kategori i det affärsstrategiska 

vägvalet.

Ledningsgrupp
Hållbarhetsperspektivet är styrande/

vägledande för utformandet av affärs-
strategin och de övergripande målen 

för verksamheten. 

Hållbar utveckling  
och strategi

Driver det strategiska hållbarhetsar-
betet. Tar fram underlag för beslut om 
långsiktig målsättning och prioritering 

av åtgärder för hållbarhetsarbetet inom 
koncernen. 

Såväl rådgivande som operativt team.

Chefer och ansvariga 
för funktioner

Våra chefer ansvarar för sin avdelnings 
påverkan och inkluderar hållbarhet i 
sin verksamhetsplan. Varje avdelning 

har sina riktade åtgärder och följer upp 
resultat. Hållbar utveckling och strategi 

finns som bollplank och stöttning i 
genomförandet.

Varje medarbetare
Samtliga medarbetare ska ha kunskap 
om och förstå Econovas strategi och 
mål inom hållbarhet. På så sätt kan 

alla omsätta det i handling i sin arbets-
vardag. 
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Varför är det viktigt för dig att Econova 
jobbar med hållbarhet?  
Vi som ägare vill driva företag som vi är stolta över. Vi har 
bara en jord, och därför är det viktigt för oss att arbeta 
med hållbarhet. Vi är stolta över vår affärsidé som bygger 
på hållbarhet i grunden, och det känns taktiskt och strate-
giskt rätt att bygga vidare på den. I vår bransch kan vi göra 
stor nytta för miljön genom att skapa kretslopp och cirku-
lära processer. Vi kan ta ansvar för de produkter vi köper in 
och de samarbeten vi inleder med externa samarbetspart-
ners. Vi strävar efter att minska antalet ohållbara produkter 
i vårt sortiment och erbjuda mer hållbara alternativ. Genom 
att bidra med vår kunskap hoppas vi kunna utbilda konsu-
menter och förändra deras köpbeteende, så att hållbara val 
i framtiden blir en självklarhet för alla.  

”Vi som ägare vill driva företag som 
vi är stolta över. Vi har bara en jord, 
och därför är det viktigt för oss att 

arbeta med hållbarhet.”

På vilket sätt är ni med och styr hållbarhetsarbetet, 
från ägargruppen respektive ledningsgruppen? 
Ägarna diskuterar ramarna för hållbarhetsarbetet inom alla 
bolag i koncernen. Det arbetet ligger sedan till grund för 

ägardirektivet. I det direktivet finns dels praktiska mål och 
regler för verksamheterna, men också ett segment kring 
hållbarhet. Vår utgångspunkt är att alla bolag ska jobba 
med hållbarhet på det sättet som de gör bäst.  

Som ägare är vi inte inne och detaljstyr i verksamheterna, 
utan jobbar med hållbarhet genom att delegera ansvar till 
dem som är experter på just hållbarhet. Det är medarbe-
tarna, som är i verksamheten hela dagarna, som är bäst på 
att veta hur vi ska arbeta för att nå våra mål. På så sätt är 
alla delaktiga i att forma hållbarhetsmålen. 

”Att vara både ägare och ledare 
innebär också många fördelar. Jag 

har en stor insikt i de olika före-
tagen i koncernen, och jag kan 

anpassa våra mål efter deras verk-
samhet och resurser.”  

Som både ägare och del av ledningsgruppen är det viktigt 
för mig att särskilja min roll som ägare från min operativa 
roll som vd. Vi diskuterar och tar fram ägardirektiv i ägar-
gruppen, men det är ledningsgruppen som beslutar hur 
hållbarhetsmålen ska nås i respektive bolag. Man får bära 
olika hattar, och det innebär att man ibland får ge sig själv 

Långsiktigt hållbarhetsarbete med 
engagemang i alla led
Christoffer är en del av ägarfamiljen och också vd för Econova 
Recycling. Som både ägare och operativ chef har han inflytande och 
insyn i stora delar av Econovas verksamhet och med hållbarhet som 
riktmärke sätter han tillsammans med övriga ägare upp ramarna för 
verksamheten på lång sikt.

CHRISTOFFER ANDERSSON
Ägare, VD Econova Recycling

direktiv. Att vara både ägare och ledare innebär också 
många fördelar. Jag har en stor insikt i de olika företagen 
i koncernen, och jag kan anpassa våra mål efter deras 
verksamhet och resurser.   

Varför är det viktigt att varje medarbetare bjuds in 
och involveras i hållbarhetsarbetet?   
Alla medarbetare har en spetskompetens och behöver 
vara delaktiga i att sätta hållbarhetsmål och metoder och 
handlingsplaner för att nå dem. Det är exempelvis maskin-
förarna som vet bäst hur man minskar bränsleförbruk-
ningen. Om hållbarhetsarbetet ska ge effekt och skapa 
engagemang måste alla känna sig delaktiga. Målen ska 
vara anpassade för varje funktion och individ så att de blir 
tydliga, inspirerande och engagerade. Alla ska känna att 
de bidrar till företagets stora gemensamma mål.

”Alla medarbetare har en spetskom-
petens och behöver vara delaktiga i 
att sätta hållbarhetsmål och metoder 
och handlingsplaner för att nå dem.” 

Det är väldigt viktigt även för den sociala hållbarheten. Om 
man inte trivs på sin arbetsplats eller känner att man bidrar, 
så gör man inte ett bra jobb, vilket i förlängningen innebär 
att vi inte kan fortsätta vårt ekonomiska och miljömässiga 
hållbarhetsarbete. Alla delar av hållbarhetsarbetet hänger 
ihop och är lika viktiga.    

Var ser du Econova om tio år?  
Om tio år vill jag att Econova ska ha bibehållit sin starka 
roll på den nordiska trädgårdsmarknaden och tagit en 

större och starkare roll inom återvinning och den cirkulära 
ekonomin. Jag ser att det är där vi har störst potential och 
kan göra störst skillnad. Det är inom den branschen vi 
kan skapa de mest hållbara affärerna som både gynnar 
samhället i stort, men som också bidrar till ekonomisk 
hållbarhet som gör att vi kan växa, bli fler och göra ett ännu 
bättre jobb.  

”Om tio år vill jag att Econova ska 
ha bibehållit sin starka roll på den 
nordiska trädgårdsmarknaden och 

tagit en större och starkare roll 
inom återvinning och den cirkulära 

ekonomin.”

Jag hoppas att Econova fortfarande är ett familjeföretag 
och att den fjärde generationen har börjat engagera sig i 
koncernen. Vi driver bolaget framåt tillsammans med en 
stor stolthet och ett stort engagemang, och fäster stor vikt 
vid långsiktiga lösningar för kommande generationer. Vi 
engagerar oss i lokalsamhället och återinvesterar resurser 
i verksamheten, exempelvis genom att investera i nya 
produktionsmaskiner eller renovera kontoret. Det är viktigt 
för oss att alla anställda mår bra och trivs på jobbet. Våra 
anställda är vår viktigaste resurs, och vi driver alla företaget 
framåt tillsammans.  

Familjeföretag med kärnan 
i hållbarhet
Econova är ett familjeföretag som idag 
drivs av tredje generationen Andersson. 
Drivkraften att ta tillvara naturens resurser 
och återvinna så mycket som möjligt har 
funnits med sedan starten 1959. Med ledord 
som glädje, gemenskap, entreprenörskap, 
handlingsfrihet och ansvarstagande vill ägar-
familjen skapa trygga och trivsamma arbets-
platser och långsiktigt hållbara affärer.

Från vänster: Henrik Andersson, Jeanette Tretten, 
Mats Andersson, Martin Andersson, 
Christoffer Andersson



1716

Johan Hägg, IT-tekniker
”En sak vi jobbar med är till exempel skademinimering av telefoner, där det 
både handlar om att ta fram bra skyddsfodral för de som behöver och att 
informera om vikten att vara rädd om prylarna. Vi ställer också krav på att 
våra leverantörer kan erbjuda tålig hårdvara, eftersom delar av vår verk-
samhet innebär riskmoment och högt slitage. Jag tänker också att saker 
som att löpande stämma av läget med kollegor och se till att äta lunch 
tillsammans med arbetsgruppen har med hållbarhet att göra, att vara med 
och skapa en trevlig arbetsplats.”

Ann-Sofie Eriksson, projektledare miljö och kvalitet 
”Mitt uppdrag handlar mycket om att kvalitetssäkra och utveckla våra 
interna processer inom framför allt konstruktion och återvinning. Med ett 
välfungerande arbetssätt ger vi varandra en bra arbetsmiljö och undviker 
onödiga missförstånd. Att vara lyhörd för risker och förbättringsområden 
är avgörande för att kunna leverera produkter och tjänster som är säkra för 
både kunden och oss själva. Jag håller också ihop arbetet med miljöskydd-
såtgärder på några av våra anläggningar, vilket innebär både direkta insatser 
och riskminimering inom miljö och ekonomi.”

Frida Björk, produktionsplanerare
”Jag försöker planera produktionen så att rätt artiklar tillverkas på rätt ställen, 
så att vi får så korta transporter som möjligt till butik och dessutom slipper 
lagerflyttar. Genom att göra lagom stora inköp av råvaror och förpacknings-
material kan vi slippa använda oss av externa lager, vilket också minskar 
transportsträckor. Även viktigt att tänka på vilka leverantörer vi använder till 
våra olika lagerställen så att vi även där minskar längden på transporter, en 
och samma leverantör kan ju ha flera olika upphämtningsställen.”

Nicklas Hellgren, teamleader säckfabriken Åby
”Som teamleader i jordsäckfabriken jobbar jag mycket med planering av 
lagerplaner och utlastning. För att effektivisera för både maskinförare och 
externa chaufförer försöker vi ställa våra jordpallar på ett smart sätt, så att 
vi minimerar både körsträckor och väntetider. Sen vi köpte en ny hjullastare 
utrustad med digitalt uppföljningsverktyg kan jag också se en attitydföränd-
ring kring körstil, det har nästan blivit lite av en tävling att lyckas få ”gröna 
staplar”. Så där kan vi verkligen påverka! Tillsammans med mina kollegor i 
fabriken ser jag också till att vara uppmärksam på risker och åtgärda saker 
som dyker upp, för att hela tiden göra arbetsplatsen säkrare.”

Hur jobbar du med hållbarhet i din roll?

På Econova arbetar vi för att alla ska känna delaktighet 
i hållbarhetsarbetet. För den som är intresserad ska det 
finnas möjlighet att lära sig mer om hållbarhetsfrågor och 
driva förändringsarbete från sin plats i organisationen. 

Mål och aktiviteter som rör hållbarhet ska vara inkluderat i 
varje avdelnings verksamhetsplan. Här har vi på Econova 
fortsatt en bit kvar att vandra, men ambitionen är tydlig och 
vi tar oss åt rätt håll steg för steg. 

Under våren 2022 inleddes arbetet med att lyfta in hela 
organisationen ännu ett steg närmare vårt hållbarhetsar-

bete. Med en workshopserie genom hela verksamheten är 
målet att alla medarbetare i slutet av året ska kunna svara 
på frågan ”Hur arbetar du med hållbarhet i din roll?”. Under 
en workshop reflekterar vi kring begreppet hållbarhet och 
våra interna hållbarhetsmål och diskuterar därefter hur 
just den specifika avdelningen eller arbetsplatsen bidrar till 
hållbarhetsarbetet idag. 

Med en direktdialog om hållbarhet med varje enskild 
arbetsplats och medarbetare kommer mängder av bra 
idéer upp, som gör att vi kan accelerera och utveckla 
arbetet på alla håll. 

Principer för Econovas hållbarhetsarbete
• Vi utför aktiviteter som för oss närmare våra årliga hållbarhetsrelaterade 

KPI:er, våra långsiktiga hållbarhetsmål och FNs globala mål för hållbar  
utveckling. 

• Vi strävar efter att både minimera vår negativa påverkan och maximera  
vår positiva påverkan. 

• Alla medarbetare deltar i vårt hållbarhetsarbete. 
• Ökad kunskap om hållbarhet och om vår egen verksamhets påverkan  

är prioriterat.

Ett integrerat hållbarhetsarbete 

Med ett integrerat hållbarhetsarbete är hela verksamheten involverad 
och har ett gemensamt ansvar att driva utvecklingen framåt. Vår ambi-
tion är att alla medarbetare ska ha kunskap om och förstå Econovas 
strategi och mål för hållbarhet.
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Vårt ramverk för hållbarhet
Med fokusområden och mål ger vårt ramverk för hållbarhet drivkraft och 
riktning i hållbarhetsarbetet. Ramverket tar avstamp i FNs globala mål 
för hållbar utveckling och vår kartläggning av verksamhetens påverkan.

Vårt ramverk för hållbarhetsarbetet är uppbyggt på tre 
fokusområden med varsin målbild om vad vår verksamhet 
kan uppnå och bidra till. Tillsammans omfattas de väsent-
liga risker och möjligheter som vår verksamhet utgör inom 
hållbarhetsområdet. Inom varje fokusområde finns både 
risker och möjligheter och vårt strategiska hållbarhetsar-
bete riktar in sig på att både minimera negativ påverkan 
och maximera positiv påverkan för att bidra till målen. 
Ramverket guidar oss när vi ska identifiera förbättringsom-
råden, prioritera våra insatser och följa upp våra åtgärder. 
För att kartlägga verksamhetens risker och möjligheter 

inom hållbarhet har vi tagit hjälp av FNs globala mål för 
hållbar utveckling, Agenda 2030, samt rapporteringsstan-
darden GRI. Med dessa verktyg drivs vi att lyfta blicken och 
ta ett brett hållbarhetsperspektiv, vilket utvidgar hållbar-
hetsarbetet. Med hjälp av de 169 delmålen i Agenda 2030 
har verksamheten screenats för att identifiera aktiviteter 
som antingen riskerar att motverka eller har potential att 
bidra till att målen uppfylls. Vår genomgång visade att 
Econovas verksamhet direkt eller indirekt har en väsentlig 
påverkan på 28 av 169 delmål inom 12 av 17 huvudmål.

Livskraftiga ekosystem 
Med livskraftiga ekosystem bibehålls 
en rik biologisk mångfald och naturen 
fortsätter hjälpa oss med sådant som 
rent vatten, pollinering och upptag 
av koldioxid. Livskraftiga ekosystem 
har en central plats i vår verksamhet, 
främst kopplat till våra jord- och träd-
gårdsprodukter.

Genom att ha ett fokusområde för 
ekosystem får vi möjligheten att 
tydligt prioritera vilka råvaror vi vill 
använda i våra produkter, säkerställa 
varifrån de kommer och hur de har 
tagits fram. Med vårt trädgårdssor-
timent och stora torvmossar kan vi 
främja en god artrikedom och skapa 
bättre förutsättningar för känsliga 
arter. Vår torvskördning behöver 
skötas med stor medvetenhet 
eftersom den har en direkt inverkan 
på ekosystem. Vi bidrar samtidigt i 
liten skala till grönska och artrikedom 
genom att ge människor möjligheten 
att odla hur och var de än bor.

Ansvarsfullt företagande 
Med ett ansvarsfullt företagande kan 
aktörer inom näringslivet driva på 
utvecklingen mot hållbara lösningar 
och samtidigt ge enskilda människor 
goda förutsättningar att leva och 
utvecklas. Det här fokusområdet 
omfattar vår roll som arbetsgivare, 
aktör i det lokala samhället och krav-
ställare i en global värdekedja. 

Ambitionen är att vårt agerande ska 
bidra till näringslivets roll som drivkraft 
till hållbar utveckling och samtidigt 
ge enskilda människor goda förut-
sättningar till trygghet och utveckling. 
Det innebär att vi som organisation 
erbjuder en arbetsplats där våra 
anställda kan trivas och känna sig 
trygga, våra vägval vid investeringar 
banar väg för mer hållbara tekniker 
och genom vårt agerande i relation 
med andra bidrar vi till god affärsetik. 
Därtill måste vi ta ansvar för sociala 
frågor som vi kan påverka på ett 
globalt plan, till exempel i form av att 
ställa krav på att våra leverantörer tar 
ansvar för sina anställda. 

Effektiv resursanvändning
Med effektiv resursanvändning 
kan samhällets behov av material 
och energi tillgodoses helt utan att 
naturens resurser utarmas. För oss 
på Econova innebär effektiv resursan-
vändning till exempel omsorg vid val 
av råvaror till våra jordar, när vi väljer 
handelsvaror till vårt sortiment, när 
och hur vi använder energi samt hur vi 
återvinner industriella och kommunala 
restprodukter.

Med jordproduktion och återvinnings-
verksamhet inom samma koncern 
har vi en nyckelroll i omställningen 
till ökad cirkuläritet i hela trädgårds-
branschen. Synergin mellan bolagen 
gör att vi själva kan välja bort jung-
fruliga råvaror i jordproduktionen och 
genom vår utvecklingsverksamhet 
driva på växling av jungfruliga råvaror 
till nya återvunna odlingssubstrat i 
hela branschen. 



2120

Hållbarhetsmål för 
produktionsorganisationen
Våra hållbarhetsmål är konkreta, stimulerande och utmanande. Men framför allt, 
de är viktiga, både för oss inom produktion, för Econova och för vår omvärld. 

De mål som vi arbetar närmast med är förnybar bränsleanvändning, utsläpp och 
jämställda team. Vid rekrytering söker vi aktivt för en jämnare könsfördelning 
inom våra team. Vi har tydligt märkt av att vi får en mer harmonisk och effektiv 
grupp när vi har en jämnare könsfördelning. Här har vi en utmaning redan vid 
utexaminering av maskinförare, som endast förändrats marginellt sedan 1991 
(6,7 % kvinnor) jmf med 2021 (8 % kvinnor). Men bara att vi har med frågan från 
början gör att vi har ett bredare synfält.  

Vi arbetar även för att minska bränsleanvändningen på våra anläggningar, i för- 
hållande till hanterade volymer. Våra maskinförare utbildas i EcoDrive för ökad 
kunskap och förståelse av hur var och en kan påverka vår bränsleanvändning. 
Utöver det följer vi regelbundet upp våra maskiner, till exempel på bränsleför-
brukning, drifttimmar och tomgångskörning.  

Ett aktivt hållbarhetsarbete leder förhoppningsvis till ökad kunskap och förstå-
else i produktionsorganisationen och skapa möjlighet att nå våra hållbarhetsmål.  

JOHANNA FRIDSÉN
Produktionschef

resursanvändning
Livskraftiga
ekosystem

Ansvarsfullt 
företagande

MÅL
2025

100 % förnybar bränsleanvändning i 
produktion

30 % minskade utsläpp av växthusgaser

20 % torvreducering på alla jordproduk-
ter i vårt sortiment

MÅL
2030

Alla egna och inköpta transporter 
fossilfria

Fossilfri fordonsflotta

80 % minskade utsläpp av 
växthusgaser

50 % kvinnor i chefsposition

MÅL
2035

100 % förnybara eller återvunna råvaror 
till vår jordtillverkning

Noll nettoutsläpp av växthusgaser

40 % kvinnor i produktion

Vår lönsamhet bygger huvudsakligen på 
regenerativt och delat värdeskapande

Med våra långsiktiga hållbarhetsmål sätter vi ambitioner och mätbarhet på 
arbetet inom respektive fokusområde. Milstolpar till 2025, 2030 och 2035 
ger tydlig riktning och årliga uppföljningar av mer verksamhetsnära KPIer ger 
oss tät kontroll över utvecklingen. För att få driv i arbetet med åtgärder och 
utveckling ligger ägandeskapet av respektive mål på hela ledningsgruppen 
och ansvariga chefer. 
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Riktlinjer 
och verktyg

Delar av hållbarhetsarbetet utgår från en rad interna och 
externa riktlinjer och verktyg. Nytt för året är ett samarbete 
med återvinningsappen Bower, som förhoppningsvis ska 
driva på mot en ökad återvinning av våra förpackningar 

Rese- och bilpolicy 
Tjänsteresor regleras i både bilpolicy och resepolicy. I rese-
policyn uppmanas samtliga medarbetare att inför varje resa 
undersöka möjlighet till samåkning, av både kostnads- och 
miljöskäl. På grund av Covid-19 pandemin har detta från-
gåtts under delar av det gångna året genom en avrådan 
från samåkning. I pandemins spår har den totala mängden 
resor också minskat markant på grund av omställningen 
till digitala möten och restriktioner kring besök på våra 
anläggningar.

Sedan 2021 inkluderar vår bilpolicy elbil och laddhybrid 
i urvalet för tjänstebilar, vilket är ett tillägg från tidigare 
version. Elbil och laddhybrid prioriteras vid val av tjäns-
tebil under förutsättning att den anställda har möjlighet att 
ladda bilen i hemmet eller på arbetsplatsen. För den som 
regelbundet kör sträckor längre än 40 mil per dag rekom-
menderas laddhybrid, för kortare sträckor föreslås också 
elbil. Om laddmöjlighet saknas kvarstår dieselbil, vilken i 
största möjliga mån ska tankas med HVO. Under våren 
installerades laddstolpar på huvudkontoret, för att under-
lätta användning av elbilar.

För att uppmuntra till både motion och utsläppsfritt resande 
erbjuds alla anställda också så kallad förmånscykel. Det 
innebär att man har möjlighet att hyra en cykel med brut-
tolöneavdrag. I sortimentet finns allt från vardagscyklar till 
mountainbikes och elcyklar. 

1. Produktion
Förpackning och emballage
Råvaror/material
Socialt ansvarstagande
Geografisk placering

2. Användning
Livslängd
Reparerbarhet
Miljöpositiv egenskap

Kriterier i hela livscykeln
3. Sluthantering
Förpackning och emballage
Produkt

4. Certifiering
EU-ekologiskt
KRAV
Övrig certifiering

LIFE by Weibulls 
LIFE by Weibulls är både en produktmärkning och ett 
verktyg i vårt arbete med en alltmer hållbar produktportfölj. 
Verktyget innehåller ett antal kriterier som tillsammans täcker 
upp hållbarhetsaspekter i produktens hela livscykel, såsom 
livslängd, typ av förpackningsmaterial och leverantörens 
sociala ansvarstagande. Det används av produktchefer och 
produktutvecklare på Econova Garden för att få stöd i utvär-
dering av nya produkter och kravställning mot leverantörer. 
Med hjälp av symbolen kan vi också tydligare kommunicera 
till våra kunder hur de kan göra extra hållbara val

En LIFE-produkt skall:
• uppfylla minst 60 % av de uppsatta kriterierna
• ha godkända kriterier i minst 3 av 4 kategorier,
• godkännas av en intern bedömningsgrupp som tar hänsyn 

till samtliga kriterier och produktens hållbarhetsprestanda 
i sin helhet.

Dessa krav innebär att det inte räcker att en produkt har 
god hållbarhetsprestanda i endast en mindre del av produk-
tens livscykel, exempelvis enbart produktionsledet. Kravet 
på helhetsbedömning säkerställer att eventuell negativ 
påverkan (av betydande karaktär) inom eller utom kriteri-
ernas omfattning kan upptäckas, och att en sådan produkt 
inte kan få märkningen LIFE by Weibulls. Kriterier och krav 
hittas i sin helhet på weibulls.com.
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KRAV-certifierade produkter 
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för främst mat och dryck. Den är 
uppbyggd på en ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, 
socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAVs regler inkluderar EUs regler för ekolo-
gisk produktion i sin helhet, 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 certifie-
ringsföretag. 

El från förnybara källor och efterlevnad av lagstiftning inom arbetsmiljö och 
arbetsvillkor 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.

Våra KRAV-märkta fröer kommer från ekologisk fröförädling och kontrolleras i 
flera led. För att den som väljer att odla ekologiskt ska ha samma möjligheter 
som andra utökar vi ständigt vårt sortiment av KRAV-märkta fröer. För jordar och 
gödsel finns särskilda regler inom KRAV och ekologisk produktion, vad gäller till 
exempel tillåtna råvaror och produktionsmetoder. KRAV-pilen på våra jord- och 
gödselprodukter visar att dessa produkter är godkända att använda i ekologisk 
och KRAV-märkt odling. 

Förpackningsåtervinning genom Bower 
Med den svenskutvecklade appen Bower kan användare panta tusentals 
förpackningar på sin närmaste återvinningsstation och tjäna pengar samtidigt 
som de gör en insats för miljön. Förpackningarna pantas genom att skannas 
i appen innan de lämnas till återvinning. Varje pantad förpackning gene-
rerar poäng som sedan kan omvandlas till kontanter eller kuponger som kan 
användas i butik eller skänkas till välgörenhet. 

Vi är nu stolta över att vara först ut i Norden med att kunna erbjuda våra 
konsumenter pant på samtliga förpackningar från Weibulls, Hammenhögs och 
Substrals produkter. Utan konsumentens viktiga insats att källsortera förpack-
ningarna går materialet i våra återvinningsbara förpackningar till spillo i onödan. 
Bowers arbete baseras på flera studier som visar tydliga synergier mellan pant 
och ökad återvinning och vi ser fram emot att följa den utvecklingen. 

FSC-certifierade pappersförpackningar
FSC (Forest Stewardship Council) är en certifiering och märkning för skogsbase-
rade produkter som till exempel trävirke, pappersprodukter och förpackningar. 
FSC ställer krav på att skogen brukas på ett hållbart sätt för både människor 
och miljö och med fokus på långsiktig lönsamhet. Märkningen är välkänd i stora 
delar av världen och visar att produkten är tillverkad av skogsråvara som är 
godkänd enligt FSC:s standarder. 

Till våra fröpåsar och pappersemballage inom Weibulls använder vi enbart 
FSC-certifierade pappersmaterial. På så sätt kan vi säkerställa bästa möjliga 
ursprung på råvaror. 
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Hållbara tillsammans
Som både återvinningsaktör och producent har vi på 
Econova en nyckelroll i att driva omställning inom framför 
allt resurseffektivt materialanvändande. Vi kan se till att 
restprodukter med återvinningspotential återupplivas och 
kommer in i en ny värdekedja, som en återvunnen råvara i 
vår egen verksamhet eller till en kund. Som producerande 
företag med stora råvarubehov kan vi också efterfråga 
återvunna råvaror från våra leverantörer. Vi är dock över-
tygade om att vi kan åstadkomma så mycket mer tillsam-
mans med alla kunniga, kloka och engagerade företag 
och människor vi har omkring oss. Genom samarbete 
och i en öppen dialog kan vi mötas med kompletterande 
perspektiv, kompetenser och erfarenheter för att komma 
ännu längre i den hållbara cirkulära affären.

Vi har i dag en rad samarbeten med aktörer som delar 
vår vision och ambitionen är att fortsätta på den inslagna 
vägen. För att nå dit arbetar vi enligt vår inställning ”Håll-
bara tillsammans”. Det innebär att vi aktivt söker partners 
för att med gemensam kraft skapa nya hållbara samar-
beten. Vår förhoppning är att dessa projekt ska ge ringar 
på vattnet både för oss och våra partners. Vi kan tillsam-
mans inspirera fler att göra mer genom att kommunicera 
kring de värden vi skapar som är positiva för våra kunder 
och samhället i stort. Cirkulära flöden bygger på ett krets-
lopp av samarbete.

Framtidens odlingssubstrat
Tillverkning av jordprodukter sker traditionellt genom uttag 
av ett antal olika jungfruliga råvaror såsom torv, sand, 
lera, kalk och mineralgödsel. Redan idag ersätter åter-
vunna råvaror delar av vårt tidigare behov av jungfruliga 
råvaror, men i en framtid där hela samhället är uppbyggt 
av cirkulära flöden måste vi ha kommit ännu längre. För 
att växterna ska få vad de behöver måste våra produkter 
ge struktur och stöd åt rötter och frön, hålla kvar vatten, 
innehålla tillgänglig näring och släppa fram syre till rötterna. 
Precis som dagens jordar måste även framtida odlings-
substrat ha alla dessa funktioner, men då utan att innehålla 
torv, mineralgödsel och andra jungfruliga råvaror

Inom många av våra innovationsprojekt riktar vi in oss på 
just morgondagens jordar, för att hitta metoder att till-
verka framtidens hållbara odlingssubstrat. Med test av nya 
komposteringsmaterial, lokala råvaru- och restflöden, över-
skottsmaterial från andra verksamheter och samarbeten 
med akademien och andra branschaktörer tar vi hela tiden 
steg mot vårt mål om 100 % cirkulära jordprodukter. 

Hållbarhet är en av de främsta aspekterna när vi utvecklar vår verk-
samhet och våra produkter och tjänster. Våra utvecklingsprojekt finns 
därför samlade inom funktionen Hållbar utveckling och strategi. Här sker 
interna projekt och samarbeten som ska ta oss mot framtidens odlings-
substrat, resurseffektiv återvinning och innovativa cirkulära affärsmodeller. 

Utvecklingsprojekt och vikten av samarbete
Innovation 
och utveckling
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Kaffejord kan få Sverige att växa
Rester från Löfbergs kafferosteri kan ersätta torv som jordråvara

Econova och Löfbergs driver ett gemensamt pilotprojekt där nio ton 
kafferester används för att tillverka en näringsrik råvara till bland annat 
trädgårdsjord. Faller testet väl ut kan kafferesterna ersätta torv vilket 
skulle minska utsläppen av växthusgaser.

- Vad vi vet har det inte gjorts några storskaliga försök 
med kaffejord tidigare, så vi kände direkt att det här 
var en spännande möjlighet att utveckla en ny, unik 
och miljövänlig produkt. Det första pilotförsöket är 
avslutat och har gett väldigt lovande resultat med god 
kompostering och hälsosam miljö för mikroliv. Nu fort-
sätter vi med nya komposteringsförsök med tre typer 
av spill från Löfbergs kaffeproduktion. Målet är att få 
fram en jordråvara som även passar till grönsaksjord, 
säger Anders Bergquist, Chef för hållbar utveckling 
och strategi på Econova.

- Att använda kaffesump för att ge extra näring åt 
växter är en beprövad metod. Det fick oss att fundera 
på om kaffebönor som av olika anledningar hamnar 
utanför våra ordinarie flöden kan användas i samma 
syfte. När vi tog kontakt med Econova nappade de på 
en gång, säger Annika Djurberg, kommersiell projekt-
ledare på Löfbergs. 

Nio ton kafferester återvinns
Löfbergs och Econova är två familjeföretag med 
hållbarhet högt på agendan. I det gemensamma testet 
används drygt nio ton kafferester från Löfbergs, avfall 
som i vanliga fall går till förbränning och återvinns som 
energi. 

- Nu blandas och komposteras kafferesterna i stället 
tillsammans med restmaterial från skogen. Resultatet 
är en näringsrik jordråvara som bland annat ska kunna 

användas till trädgårdsjord över hela landet, säger 
Anders Bergquist.

- Att kafferesterna materialåtervinns och ersätter torven 
ger miljömässiga vinster, men det finns ekonomiska 
fördelar också. Idag betalar vi för att bli av med kaffe-
resterna. Kan de i stället användas som råmaterial till 
nya produkter får det plötsligt ett värde, en viktig driv-
kraft i en cirkulär ekonomi, säger Annika Djurberg.

Cirkulär omställning
Econovas målsättning är att inom 15 år kunna tillverka 
jord av 100 % cirkulära råvaror, komposterade kaffe-
rester är en av flera återvunna råvaror som testas eller 
används. För Löfbergs är samarbetet med Econova ett 
led i den cirkulära omställningen där målet är att gene-
rera noll avfall. Löfbergs har kommit en bra bit på väg, 
idag kasseras bara 0,5 % av det producerade kaffet.

- Kaffejorden har potential att minska vårt svinn ytterli-
gare. Samtidigt är det en lösning vi gärna ser att andra 
rosterier också använder eftersom hela kaffebranschen 
har behov av en cirkulär omställning, säger Annika 
Djurberg.

- Det här är inget vi kan göra på egen hand. Vägen 
framåt handlar om samarbeten och att utveckla hållbara 
lösningar tillsammans med andra. Det är projektet med 
Econova ett bra exempel på, säger Annika Djurberg.

Mattias Persson - Produktchef Econova
Annika Djurberg - Kommersiell projektledare Löfbergs

Hållbara 
tillsammans

Återvunnen sand
2020 påbörjades ett samarbete mellan Econova 
och gjuteriet Baettr i Guldsmedshyttan. Baettr 
tillverkar gjutna komponenter till vindkraftverk och 
gjutformar i sand genererar överskottssand som 
traditionellt läggs på deponi. 

Under 2021 har sanden från Baettr inkluderats 
i ett flertal recept för anläggningsjordar, vilket 
har minskat vårt behov av jungfrulig sand med 6 
300 ton. Med den svarta sanden från Baettr kan 
Econova göra en jord som på grund av den mörka 
färgen blir extra varm och därmed ger en extra 
skjuts till växterna.

Hydrokol istället 
för torv
Tillsammans med teknikföretaget C-Green tittar vi 
på utveckling av en ny kolrik jordråvara, så kallad 
hydrokol. Till skillnad mot klassisk biokol tillverkas 
hydrokol i en teknisk process med lägre temperatur 
under högt tryck. Det gör att även blöta restmaterial 
från till exempel pappersindustrin och kommuner 
kan omvandlas till kol, material som ofta är svåra att 
återvinna på ett effektivt sätt. I odlingsförsök med 
hjälp av Sveriges lantbruksuniversitet SLU testar vi 
om hydrokol skulle kunna ersätta en del av den torv 
vi använder idag. Med C-Greens teknikkunskaper 
och vår kunskap om jordar och odling tar vi viktiga 
kliv framåt i utvecklingen av cirkulära jordråvaror.

Närodlade grönsaker och tillvaratagande av svinn är 
två saker som ligger oss varmt om hjärtat. I ett krea-
tivt samarbete med Foodloopz, Blomsterlandet och 
Paul Svensson Mat djupdyker vi i just dessa frågor, 
med stadsodlingen Huvudsta Trädgård i Solna som 
utgångspunkt. 

I projektet, som är finansierat av Vinnova, ska vi 
tillsammans utveckla processer och affärsmodeller 
för en långsiktigt fungerande verksamhet. Målet är att 
skapa ett tydligt koncept för hur en cirkulär stadso-
dling kan startas och drivas. Detta ska sen förhopp-
ningsvis underlätta för andra som vill skapa liknande 
stadsodlingar, där svinn från alla möjliga håll kan 
återanvändas och skapa nytta på andra stadsnära 
platser. 

Det finns ett enormt grönt intresse och växtkraft i 
våra städer och vi vet att grönare livsmiljöer är bra för 
hälsan, dämpar effekt av extremväder och att vi trivs 
bättre i grönskande, levande miljöer. Tillsammans 
kan vi förvandla tomma ytor, trista gräsmattor och 
oanvända platser i städer till prunkande oaser för att 
skapa härodlad mat och blomsterprakt.

Cirkulär stadsodling

Foto: Helene Larsson Jönsson, SLU
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Econovas verksamhet påverkas av en mängd yttre faktorer och 
händelser som ger upphov till risker. Econova arbetar löpande med risk-
inventering samt handlingsplaner för riskminimering. Detta är ett priori-
terat område för Econova och vi säkerställer löpande att verksamheten 
är väl rustad för att hantera olika scenarios. I förlängningen bidrar vår 
riskhantering till att bolaget bibehåller en långsiktig stabilitet.

Övergripande riskhantering

Risker och
riskhantering

Riskområde Beskrivning Hantering

Kriser En kris i omvärlden kan utgöras av olika händelser som är 
svåra att förutse men har stor inverkan på samhället. Det kan 
omfatta exempelvis cyberattacker, väpnade attacker, pande-
mier, miljökatastrofer eller andra extrema händelser.

Econova har en väl utarbetad krisplan som omfattar bland 
annat succession för nyckelpersoner i avseende att ansvar, 
ledarskap, leveranser och produktion ska kunna fortgå.

Renommé Förtroende är en grund för såväl affärer som goda relationer 
med våra intressenter. Skada på rykte och renommé som 
skadar förtroendet kan komma att påverka bolagets möjlig-
heter att driva verksamheten framgångsrikt. Om misstag 
begås på grund av bristande kompetens eller okunskap om 
värderingar, processer och gällande regelverk kan anseendet 
påverkas negativt.

Vi utvecklar löpande våra styrdokument såsom policys, 
processer och rutiner för att leva upp till omvärldens krav och 
förväntningar samt att kvalitetssäkra vår verksamhet

Regelefterlevnad Bristande regelefterlevnad medför risker som kan leda till 
synpunkter från myndigheter, sanktioner och/eller viten om 
dessa inte efterlevs. Brister i styrning för regelefterlevnad 
kan innebära risk för felaktiga beslut, ekonomiska förluster 
samt att förtroendet för Econova påverkas negativt. Detta 
kan leda till försvårande faktorer att bedriva verksamheten 
framgångsrikt.

Econova har en god intern kontroll med styr- och stöddoku-
ment som är väl implementerade i verksamheten såväl internt 
som hos externa samarbetspartners. Det är ett aktivt arbete 
som omfattar kontinuerlig utveckling och implementering. 

Politiska beslut och 
regeländringar

Förändringar i politiskt mandat eller förändringar i lagar 
och regelverk kan påverka förutsättningarna för Econovas 
verksamhet och leda till exempelvis kostnadsökningar eller 
brist på råvaror.

Econova följer den politiska agendan och har en löpande 
dialog med myndigheter och kommuner för att identifiera 
möjliga risker i hanteringen av tillstånd, lagar och regler. 
Bolaget analyserar hur regelförändringar påverkar bolagets 
verksamhet.

Omvärldsrisker 
Snabbt skiftande förutsättningar medför utmaningar och de senaste åren har 
tydligt visat hur händelser i omvärlden kan ha en väsentlig inverkan på hela 
vår verksamhet. För att kunna prestera på topp och ständigt kunna möta våra 
kunders efterfrågan trots snabba förändringar arbetar vi idag alltmer med konti-
nuerlig omvärldsanalys och scenariohantering
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Riskområde Beskrivning Hantering

Negativ miljöpåverkan Econonas verksamhet är förknippade med miljöpåverkan i 
olika aspekter såsom produktion på våra anläggningar, torv 
och transporter. Vår ambition är att i varje del minska negativ 
miljöpåverkan.

För att kontrollera och förebygga bolagets miljöpåverkan 
bedrivs ett omfattande arbete enligt bolagets hållbarhetsram-
verk. Detta omfattar såväl våra anläggningar som inköp av 
varor och tjänster. 

Arbetsrelaterade 
skador, olyckor och 
ohälsa

Econovas verksamhet omfattar delvis arbete i riskutsatta 
miljöer, exempelvis på våra produktionsanläggningar. För 
medarbetare i vår kontorsmiljö finns risker i exempelvis 
stress, stillasittande och bildskärmsarbete.

Econova arbetar aktivt med ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete och främjar en kultur som präglas av säkerhet och 
riskmedvetenhet. Vi ska ha en hög medvetandegrad om 
risker och hur vi undviker dem och är måna om varandra 
och oss själva. Vi har välfungerande rutiner och system för 
händelserapportering.

Diskriminering eller 
annan kränkande 
behandling

Det finns alltid en risk att Econovas medarbetare eller extern 
part som arbetar på uppdrag av Econova utsätts för diskri-
minerande eller kränkande behandling. Det finns också en 
risk för att Econovas medarbetare beter sig på ett sätt som 
genererar diskriminerande eller kränkande behandling av 
individer utanför organisationen.

I forum för arbetsmiljöarbete får alla medarbetare återkom-
mande diskutera frågan. I vår diskrimineringspolicy, som 
utgår från svensk lagstiftning och förbud mot trakasserier 
finns tydliga rutiner, skyldigheter och ansvar. Vi har nolltole-
rans mot diskriminering och trakasserier. 

Mutor eller korruption I affärsrelationer är risken för korruption och mutor ständigt 
närvarande. För att undvika och motverka bristande affärsetik 
krävs ett tydligt och ihärdigt arbete. 

På Econova sker detta arbete både internt och externt. 
Internt med rutiner för hur vi agerar mot kunder, leverantörer 
och myndigheter och externt genom avtal och uppfö-
randekod för att driva på de aktörer vi samverkar med att 
aktivt arbeta för att motverka korruption. 

Riskområde Beskrivning Hantering

Refinansierings- och 
likviditetsrisk

Refinansieringsrisk är graden av risk att det önskade resul-
tatet av en viss finansiell transaktion inte kommer att ske. 
Förluster på kundsidan är en stor del av våra risker. 

Refinansieringsrisken jobbar vi med att förbättra genom att 
minska på riskerna i vår affärsmodell gentemot marknaden.
Samarbete och dialog med kreditinstitut om villkor.  Och 
kontinuerliga kreditupplysningar av våra kunder. Factoring gör 
att vår likviditetsrisk minskar.

Finansiell rapportering Rätt beslut, transparent, förtroende i dialog med externa 
parter och intressenter

Vi jobbar kontinuerligt med vår rapportering och säkerställer 
kvalitén på rapporter och inhämtning av data.

Affärsmodell jord Vi producerar jord från augusti till februari utan någon garanti 
från våra partners gällande volymer i prognosen. 
Med långa betalningstider blir det som producerade under 
hösten betalt först under våren/sommaren året efter. 

Vi för en dialog med våra partners om hur vi kan uppdatera 
villkoren kring volymer och betalningsvillkor

Väderberoende råvaru-
tillverkning

Vår jordproduktion är än så länge beroende av torvtillgång 
och vi använder delvis egen torv. Torvskord är kraftigt väder-
beroende och därmed svår att prognostisera. Inköp av torv 
från extern leverantör innebär avsevärt högre kostnader.

Utveckling av produktionsmetoder parallellt med torvreduce-
ring av jordrecept i stor skala.

Hållbarhetsrisker
Risker inom hållbarhet omfattar såväl miljömässiga, sociala och affärsetiska 
aspekter. Dessa hanteras alla inom ramen för vårt hållbarhetsarbete

Finansiella risker
Våra främsta finansiella risker är den säsongsbetonade affärsmodellen för jordför-
säljning samt vårt beroende av egen torvskörd. 

Riskområde Beskrivning Hantering

Störningar i logistik Varuförsörjningen till våra anläggningar och leveranser till våra 
kunder kan äventyras.

Vi har och vårdar nära kontakter med våra transportörer 
under säsongen och ett brett kontaktnät med flera logistik-
partners.

Brist på tillgång till 
råvaror

Brist på råvaror som i sin tur gör att vi inte kan tillverka de 
volymer som våra kunder behöver. 

På kort sikt kan vi ändra i produktionsplanering. På längre 
sikt gör vi justeringar av recepturer på jordprodukterna för 
att minska risken. Vi arbetar också med att säkerställa leve-
ranser, genom att köpa in varor tidigare eller från alternativa 
leverantörer.

Störningar i produktion Resursbortfall och oförutsedda haverier. Kompetenskartläggning och -utveckling för att kunna nyttja 
våra resurser på bästa sätt. Planerade underhåll för att 
undvika oförutsedda haverier. 

Organisation Risk för svårigheter att rekrytera och behålla kritisk 
kompetens.

Ett konsekvent arbete med frågorna, exempelvis genom 
uppföljning och åtgärdsplan på våra medarbetarundersök-
ningar. Flexibilitet i placeringsort för att kunna rekrytera från 
ett större geografiskt område.

Operativa risker
Utöver de operativa risker som nämns nedan har vi under året identifierat ett 
behov av att förtydliga och följa upp interna processer. I brist på ett fungerande 
verksamhetssystem finns det avdelningar som har utdaterade eller helt saknar 
processer och rutiner. Detta får till följd att återkommande fel och brister inte 
upptäcks och åtgärdas. 
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Intressent-
dialog och 
väsentlighet

Intressentgrupp Dialogtillfällen

Anställda inom Econova Enkät
Medarbetarsamtal
Informella möten
Workshop om hållbarhet

Ägare och styrelse Enkät
Ledningsmöten
Styrelsemöten
Informella möten

Kunder B2B Enkät
Kundmöten
Butiks- eller sitebesök
Kundservice

Slutkonsumenter Kundservice
Enkäter och varumärkesundersökning
Hemsida
Sociala medier

Leverantörer Enkät
Avtalsförhandlingar

Väsentlighetsanalys och samtal 
som utvecklar 
Vår ambition är att alla som arbetar på Econova ska känna 
sig bekväma att bemöta frågor som rör hållbarhet i vår 
verksamhet och för våra produkter. Det uppdraget är extra 
tydligt för de som jobbar inom säljorganisationen, som 
ständigt möter befintliga och potentiella kunder. Econovas 
hållbarhetsavdelning stöttar med utbildning och informa-
tionsmaterial vid behov och inspirerar också till en mer aktiv 
hållbarhetsdiskussion i hela organisationen. 

I möten med kunder, leverantörer och slutkonsumenter 
sker vår hållbarhetsdialog löpande under hela året. Vi kan 
berätta om på vilket sätt och av vilken anledning vi jobbar 
med hållbarhet och kan samtidigt höra vad de har för ambi-
tioner. När vi kan hitta gemensamma mål och värderingar 
får vi en större förståelse för förändringar i till exempel sorti-
ment, logistikflöden och priser, vilket behövs för att vi ska 
kunna utvecklas. Med gemensamma värderingar öppnas 
också möjligheten till fördjupade samarbeten, där vi tillsam-
mans kan hitta nya vägar mot mer hållbara affärer. 

Hållbarhetsaspekter i enkäter och 
undersökningar 
Med hjälp av enkäter direkt riktade till olika intressent-
grupper kan vi både få tydlig information om särskilt utvalda 
områden och möjlighet att jämföra resultat från år till år. 
Under året har vi fortsatt inkludera frågor om hållbarhet i 
fler typer av undersökningar, för att ta varje tillfälle som ges 
att få in tankar från intressenter. 

I kundundersökningar får vi veta mer om vad våra kunder 
värderar och hur högt de håller hållbarhet jämfört med 
aspekter såsom leveranssäkerhet, pris och sortiments-
bredd. I kundgrupper där hållbarhet inte är prioriterat får 
vi fortsätta att informera om varför vi väljer att fokusera på 
produkters hållbarhetsprestanda och vilka skillnader ett 
aktivt hållbarhetsarbete kan ge. I varumärkesundersök-
ningar får vi information om kunder förknippar våra varu-
märken med hållbarhet eller inte och om det finns något 
särskilt orosmoment. 

Genom en enkät under våren 2021 genomfördes en riktad 
och fördjupat intressentdialog med fokus på hållbarhet 
till ett urval av våra intressenter. Enkäten omfattade dels 
prioritering av aspekter inom de tre hållbarhetsområdena 
miljö, samhälle och ekonomi och dels frågor om intressen-
tens uppfattning om Econova och vår hållbarhetsprestation. 
Våren 2022 ställde vi samma frågor till våra slutkonsu-
menter på trädgårdsmarknaden, med varumärket Weibulls 
som avsändare.

Inom den miljömässiga delen av hållbarhet lägger våra 
intressenter stor vikt vid materialanvändning och påverkan 
av naturliga miljöer genom både utvinning av råvaror och 
användning av naturfrämmande ämnen. Våra externa 
intressenter lyfter också vikten att främja biologisk mång-
fald, vilket är tätt sammankopplat med bevarande av 
naturliga miljöer. Att de mer klassiska områdena energi och 
växthusgasutsläpp har fått sällskap av andra områden visar 
på en ökad medvetenhet hos våra intressenter. Det ser vi 
som en glädjande utveckling, som också följer samhällsut-
vecklingen i stort. Med en större medvetenhet och kunskap 
om bredden av miljöaspekter kan fler viktiga frågor lyftas 
upp och prioriteras.

Med en aktiv dialog om hållbarhet med både interna och externa intres-
senter kan vi hålla oss uppdaterade om vad som värdesätts och vad 
som oroar. Samtal och enkäter har under året gett oss intressanta inspel 
och viktiga insikter om aktuella händelser och om vårt eget agerande, 
vilket vi tar med oss i det fortsatta strategiska hållbarhetsarbetet.

Hållbarhet i alla dialoger
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Econovas påverkan
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Mycket 
viktig

Mycket viktigViktig

Spridning av miljöskadliga ämnen
Leverantörskontroll miljö
Minimering av avfall
Aktiv part i hållbara samarbeten
Produkter med lång livslängd
Ekonomi i balans

Arbetsmiljö och säkerhet
Cirkulär råvaruanvändning
Mångfald och jämlikhet
Markanvändning
Goda arbetsvillkor och omsorg av medarbetare
Resurseffektiva förpackningar
Lokal produktion

Utsläpp av växthusgaser
Affärsetik
Resurseffektiva och fossilfria transporter
Främja biologisk mångfald

Leverantörskontroll arbetsvillkor
Ren och effektiv energianvändning
Hållbar certifiering
Transparent kommunikation
Engagemang i lokalsamhället
Indirekt ekonoimisk påverkan

Ekonomi och affärer

Sociala förhållanden

Miljö

Stödja Fokusera

VårdaSäkerställa

Bland de sociala aspekterna värderas framför allt bolagsin-
terna faktorer högt med arbetsmiljö och säkerhet i toppen. 
Fokus på god ordning och hög säkerhet för med sig ökad 
omsorg från medarbetare om det arbete som utförs och 
är en grundpelare i både kvalitets- och hållbarhetsarbete. 
För ett bolag som Econova, som främst har lokal produk-
tion och försäljning på en inhemsk marknad, kan sociala 
aspekter inom det egna bolaget vara lättast att associera 
till. Även för oss är dock frågor som affärsetik och kontroll 
av leverantörer av stor betydelse.

Våra intressenter värderar arbete mot korruption lägre än 
förväntat, med undantag för slutkonsumenter. En möjlig 
förklaring är att det kan vara ett begrepp som mer ofta 
relateras till större bolag och internationell handel. I mindre 
skala ingår också middagar och andra mindre mutor i 
begreppet, och här krävs ett fortlöpande arbete för att 
bibehålla en god och etisk affärskultur. Vårt förhållnings-
sätt och avståndstagande till mutor och korruption hos 
leverantörer framgår i den uppförandekod alla leverantörer 
signerar.

Vad gäller ekonomisk hållbarhet inkluderas ett antal olika 
begrepp. Investeringar i hållbara åtgärder prioriteras allra 
högst av våra intressenter, både internt och externt. Det 
är ett brett begrepp som kan omfatta både investeringar 
med ett tydligt hållbarhetssyfte och att alla investeringar 
ska bedömas utifrån hållbarhetsaspekter. Investeringar i 
hållbarhet visar på handlingskraft vilket är något som efter-
frågas i den alltmer pressade hållbarhetsdebatten. Även 
ekonomisk tillväxt eller lönsamhet, vilket är en förutsättning 
för investeringar, prioriteras högt. Frågor som vinstdelning 

och hållbar kapitalförvaltning är idag lägre prioriterat av våra 
intressenter, men något som förväntas komma högre upp 
på agendan framöver.

Väsentliga aspekter att beakta 
Hållbarhetsarbetet omfattar en stor bredd av aspekter och 
en bibehållen bredd är avgörande för arbetet mot en mer 
hållbar verksamhet. Vår möjlighet att påverka och driva 
förändring skiljer sig dock mellan olika områden, eftersom 
vår närvaro och våra aktiviteter är begränsad till våra verk-
samhetsområden. 

För att bedöma vår påverkan på våra väsentliga hållbarhe-
taspekter har vi tittat på två huvuddelar. Den första är en 
bedömning som utgår från hur stor del av verksamheten 
som aspekten berör och hur stor konsekvens som kan 
uppstå för miljö, samhälle eller ekonomi. Den andra delen 
är om vår påverkan är direkt eller indirekt, det vill säga om 
det är våra egna eller våra kunders aktiviteter som berör 
aspekten.

Genom att sätta samman bedömningen av hur stor vår 
påverkan är med våra intressenters värdering av olika håll-
barbarhetsaspekter får vi fram en bild över våra väsentliga 
områden. Bilden guidar oss både när det kommer till hur vi 
ska prioritera våra insatser och var vi behöver utveckla vår 
kommunikation om vad vi gör. Aspekter med allra högst 
väsentlighet får vårt största fokus, medan vi fortsätter att 
vårda och säkerställa framdrift inom alla väsentliga hållbar-
hetsaspekter. 
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Hållbar energianvändning
Vi ska använda energi som är förnybar och vi ska använda den effektivt. 
Genom att mäta och följa upp vår användning kan vi identifiera brister samt se 
resultat av åtgärder. Vi använder energi i form av el, värme och drivmedel och 
den största delen är drivmedel för arbetsmaskiner och transporter. Här arbetar 
vi parallellt med att byta till förnybara bränslen och effektivisera körningen. 
Dessutom ska andelen förnybara bränslen öka. För transporter fortsätter 
arbetet med kravställning på leverantörer och samarbete med partners, samt 
den interna transportplaneringen för ökad användning av returtransporter.

maskin, för att identifiera och åtgärda onödiga utsläpp och 
kostnader. Under nästkommande år fortsätter arbetet med 
kartläggning av både vår maskinanvändning och lokalt 
tillgängliga bränslen.

Uppdaterad maskinpark
Genom investeringar på omkring 10 miljoner kronor 
har vi under året fortsatt arbetet med uppdatering 
av vår maskinpark. Med fyra nya maskiner på plats 
ersätter vi uttjänta maskiner från år 2002-2008 och 
gynnar flera dimensioner av hållbarhet. 

• Alla nya maskiner uppfyller EU:s Stage V-utsläpps-
standarder, det vill säga bästa nivån just nu. 

• Tack vare OptiShift-teknik har de nya maskinerna 
högre effektivitet och reducerad bränsleförbruk-
ning. 

• Våra maskinförare får en betydligt förbättrad 
arbetsmiljö med högre komfort och mindre buller. 

• Med minskat behov av reparationer och underhåll 
får vi en effektivare verksamhet. 

Arbetsmaskiner och drivmedel
Econovas största interna energianvändning ligger i bränsle 
till arbetsmaskiner. Sedan 2016 används biodiesel (HVO) i 
arbetsmaskiner inom delar av vår produktions- och entre-
prenadverksamhet, men för att komma åt kvarvarande 
fossila bränsleanvändning behöver övergången till förnybart 
bränsle fortsätta på övriga anläggningar. 

Här finns flera utmaningar, som ställer krav på oss att 
arbeta målinriktat och flexibelt. Tillgången på hjullastare 
som går på förnybart bränsle (HVO, RME, el, gas), är idag 
begränsad. Som en följd av krig och oroligheter under 
våren 2022 har drivmedelspriset som bekant också stigit 
markant, där priset på HVO har stigit allra mest. För att 
kunna ställa om till 100% förnybar bränsleanvändning krävs 
att både nyinvesteringar och befintliga maskiner går att 
köra på förnybart bränsle.  

Vi har under året tagit upp dialogen med maskinleverantör 
för att kunna använda till exempel HVO utan att riskera 
maskingarantier. För att möjliggöra en uppföljning av vår 
maskinanvändning har vi under året också införskaffat ett 
digitalt verktyg från vår maskinleverantör. Med hjälp av 
det nya verktyget kan vi ha koll på bland annat bränsleför-
brukning, driftstid och tomgångskörning på varje enskild 

Hållbar
energianvändning

Cirkulär
materialanvändning

Ansvarsfull och värdebe-
ständig återvinning

Effektiv 
resursanvändning

Med effektiv resursanvändning kan samhällets behov av material och 
energi tillgodoses helt utan att naturens resurser utarmas. För oss på 
Econova innebär effektiv resursanvändning till exempel omsorg vid val av 
råvaror till våra jordar, när vi väljer handelsvaror till vårt sortiment, när och 
hur vi använder energi samt hur vi återvinner industriella och kommunala 
restprodukter.

Med jordproduktion och återvinningsverksamhet inom samma koncern 
har vi en nyckelroll i omställningen till ökad cirkuläritet i hela trädgårds-
branschen. Synergin mellan bolagen gör att vi själva kan välja bort jung-
fruliga råvaror i jordproduktionen och genom vår utvecklingsverksamhet 
driva på växling av jungfruliga råvaror till nya återvunna odlingssubstrat i 
hela branschen. 
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Transport av råvaror och 
produkter
Transporter utgör en väsentlig miljöaspekt i Econovas 
verksamhet. Med stora mängder råvaror och tunga jordpro-
dukter upphandlar vi varje år en betydande mängd trans-
porter, vilka ger upphov till utsläpp av både växthusgaser 
och skadliga partiklar. Sedan avyttringen av vårt eget åkeri 
våren 2021 upphandlas samtliga transporter externt. Vårt 
arbete med att minska transportrelaterade utsläpp sker 
på flera fronter med både kravställning på transportörer, 
effektiv logistik, flexibla leveransscheman, lokala råvaror 
och lättare slutprodukter.

Produktens vikt är avgörande för att vi ska kunna förbättra 
transporteffektiviteten. Idag transporterar vi stora mängder 
luft eftersom maxvikten på fordonen begränsar. Denna 
utmaning adresseras främst till vår produktutveckling inom 
jord, där ett av uppdragen är att hitta lättare råvaror. För 
att effektivisera körsträckor styr vi idag huvuddelen av våra 
frakter själva, vilket ger oss kontroll över transportflöden 
och möjlighet att kombinera in- och utleveranser. Många 
gånger kan vi säkerställa att returtransporter utnyttjas 
genom att kombinera flöden av restprodukter, råvaror och 
färdiga jordprodukter runt om i Sverige.

Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete med att sätta 
leveransscheman tillsammans med våra återförsäljare av 
jordprodukter. Det ger oss större möjligheter att styra över 
transporterna och se till att vi kör med fyllda lastbilar och 
nyttjar returtransporter. Genom dialog och nya avtal har vi 
åstadkommit fasta scheman med större leveransfönster 
så att vi både tillgodoser vår kunds behov och samtidigt 
minskar våra utsläpp. Här finns fortsatt utvecklingspoten-
tial, där vi med flexiblare leveransscheman kan få ett ännu 
bättre resultat. 

Genom att jämna ut körningarna ökar också våra möjlig-
heter att få tillgång till miljövänligare fordon. Vi ställer idag 
krav på våra transportörer att leverera fordon med lägst 

Från jungfruliga till 
cirkulära råvaror 
Econovas verksamhet innebär idag användning av jung-
fruliga råvaror genom både jordtillverkning, konstruktion, 
försäljning av trädgårdsprodukter och i den dagliga verk-
samheten. Inom alla områden finns specifika utmaningar 
och vi behöver arbeta brett för att uppnå målet om förnybar 
och cirkulär råvaruanvändning. 

Tillverkning av jordprodukter sker traditionellt genom uttag 
av ett antal olika jungfruliga råvaror, främst torv, sand, lera, 
kalk och mineralgödsel. Redan idag ersätter återvunna 
råvaror delar av vårt tidigare behov av jungfruliga råvaror 
och vi följer månadsvis upp andelen återvunna råvaror i 
både förpackade konsumentjordar och anläggningsjordar 
som säljs i bulkform. Vi arbetar målinriktat för att ta fram 
framtidens cirkulära odlingssubstrat och en stor del av 
utvecklingsarbetet är inriktat på just detta. Under året som 
gått har vi accelererat arbetet med att ta fram nya torvfria 
jordprodukter och att reducera torvmängden i ett flertal 
av våra befintliga produkter. Detta arbete fortsätter under 
nästa år. Då ska vi också lansera en helt torvfri jordfamilj på 
den norska marknaden. 

Den exakta andelen återvunnet material varierar beroende 
på tillgång av olika råvaror samt vilka produkter som ska 
tillverkas. På grund av kundkrav eller föråldrade standarder 
anpassade för jungfruliga material, har vi inte alltid möjlighet 
att använda våra återvunna råvaror vilket leder till ökad 
mängd jungfruligt material. Både trädgårdsbranschens och 
myndigheters delvis konservativa karaktär är en utmaning, 
där de i vissa fall ställer sig tveksamma till både föränd-
ringar i produktinnehåll och omställningen till cirkulära 
arbetssätt. Under året har vi dock sett ett ökat intresse för 

Cirkulär materialanvändning
Ett cirkulärt material består av återvunnen eller förnybar råvara. Vi ska ha god 
kunskap om de material vi använder, både i egna produkter, våra förpack-
ningar och i varor vi köper in. I jordtillverkningen arbetar vi med att ta fram 
alternativ till jungfruliga råvaror. I målinriktat utvecklingsarbete testar vi och 
utvärderar alternativ till främst torv, sand och mineralgödsel.

framför allt torvfria jordar, vilket är mycket glädjande. För 
att kunna fortsätta utvecklingen mot framtidens hållbara 
odlingssubstrat ingår det i vårt uppdrag att sprida kunskap. 
Bland annat erbjuder vi kunder och partners en ”jordskola” 
med syfte att öka kunskapen kring egenskaper hos en bra 
jord, vad den består av samt vilka möjligheter och nyttor 
det finns med att främja ett cirkulärt flöde av råvaror och 
jordar.

På frösidan har vi under året framför allt fokuserat på 
att minska svinnet av portionsfröer. Varje år skickar våra 
butikspartners tillbaka säsongens överblivna fröer till oss. 
Dessa har tidigare kasserats för att undvika att fröer med 
passerat utgångsdatum kommer åter ut till butiken. Under 
året har vi fortsatt och utökat arbetet med sortering av 
returfröer så att alla fröer som fortfarande är av god kvalitet 
får en ny chans att nå ut i trädgårdarna. 25 % av de retur-
nerade fröerna har i år fått en ny chans. På så sätt har vi 
minskat mängden kasserade fröer och ökat resurseffektivi-
teten i vår fröproduktion.

För övriga trädgårdsprodukter i vårt sortiment pågår en 
övergång till återvunna eller förnybara material, som i sin tur 
är möjliga att återvinna när produkten har slitits ut. Genom 
att erbjuda produkter med längre livslängd minskas också 
materialanvändandet på sikt. Här har vi satt upp riktlinjer 
om att alla nya produkter som kommer in i sortimentet ska 
ha en tydlig hållbarhetsprägel, med materialursprung som 
ett av kriterierna.

Euroklass 5 i Sverige och Euroklass 4 i Danmark samt om 
möjligt helt fossilfria fordon. På grund av begränsad tillgång 
på dessa fordon kan våra transportörer dock inte alltid 
uppfylla kraven. Tillsammans med Alltransport, som är en 
av våra transportpartners, har vi under våren tagit fram 
en gasdriven lastbil. Bilen drivs i huvudsak av biogas och 
används för transport av våra färdiga produkter ut till butik. 

Kartläggning av el- och värmean-
vändning 
Genom vårt arbete med KRAV-certifierad produktion av 
jord, gödsel och fröer läggs extra fokus på systematiskt 
energieffektiviseringsarbete. För anläggningar med hög 
elförbrukning ställer certifieringen krav på energikartlägg-
ning, som visar hur användningen ser ut och genererar 
åtgärdsplaner för energieffektivisering av verksamheten 
och lokaler. Våren 2022 genomfördes en energikartlägg-
ning på våra anläggningar i Åby utanför Norrköping, där 
vi har huvudkontor, tillverkning av jord i säck och förpack-
ning av portionsfrö. Med hjälp av rekommendationer från 
kartläggningen kan vi kommande höst se över framför allt 
ventilationssystem, belysning och tryckluftssystem för att 
effektivisera vår elanvändning. 

Fjärrvärme är på många sätt det bästa alternativet för 
uppvärmning av lokaler. På grund av att många av våra 
anläggningar ligger på platser med låg tillgång till centrala 
värmenät är det dock ofta omöjligt att använda fjärrvärme. 
I stället används eluppvärmning i många lokaler. För 
kommande år är ambitionen att kartlägga möjligheter till 
mer energieffektiv uppvärmning.

Trädbränsle och ny certifiering
Med vår verksamhet inom tillverkning och försäljning av 
trädbränsle har vi också en inverkan på andra aktörers 
energianvändning. Här arbetar vi för att tillgängliggöra 
biobaserade bränslen till våra kunder, så att värmeverk och 
andra bränsleanvändare har hållbara alternativ. Genom att 
krossa lågvärdig skogsråvara eller återvunnet trä, som inte  
kan återanvändas på andra sätt, tillverkar vi lokalproduce-
rade biobränslen. Genom vårt kontaktnät hjälper vi till att 
para ihop underskott och överskott på marknaden.

Nytt för året är införandet av en ny certifiering för 
biobränsle, ett så kallat hållbarhetsbesked. Den nya 
lagstadgade certifieringen omfattar leverantörer av biodriv-
medel och användare av flytande, gasformiga eller fast 
biobränsle för produktion av el, värme och kyla. Som 
leverantör av biobränsle kan vi frivilligt söka om hållbarhets-
besked för vårt bränsle, för att tillgängliggöra hållbarhets-
säkrat bränsle för våra kunder. Certifieringen säkerställer 
att våra bränslen uppfyller uppsatta hållbarhetskrav och 
baseras på en riskbedömning som omfattar hela produk-
tionskedjan. Genom skriftliga riktlinjer och rutiner, tydlig roll- 
och ansvarsfördelning och ett särskilt system för avvikelser 
säkerställs att kriterierna uppfylls.

Torvreducerade jordar
För att nå vårt mål om 100 % cirkulära jordpro-
dukter år 2035 arbetar vi med att succesivt byta 
ut dagens jungfruliga råvaror. Under året som gått 
har vi utvärderat många av de alternativ som finns 
tillgängliga redan idag. Med hjälp av nya flöden av 
organiska restmaterial kommer vi till nästa säsong 
kunna uppnå 20% torvreducering i våra egna 
jordar, det vill säga ett minskat torvbehov med 
omkring 30 000 m³ .

Andel cirkulära råvaror 
säckad jord
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Ansvarsfull och värdebeständig återvinning
Vår återvinningsverksamhet är ett viktigt inslag i arbetet mot en mer effektiv 
resursanvändning både för egen del och i ett större perspektiv. Återvinnings-
verksamheten ska bedrivas så att de materialströmmar vi anförtros förädlas 
med bibehållen eller ökad kvalitet och värde. Det kräver utveckling och nyfi-
kenhet på moderna återvinningsmetoder och att vi hela tiden utvärderar vad 
som är bäst för respektive materialström. Vi tar ansvar för det material vi 
hanterar, så att kvalitet på både slutprodukt och produktionsmetod säkerställs.

Återvinning
Econova Recyclings verksamhet grundar sig i förädling 
av industriellt restmaterial. Genom våra återvinningspro-
cesser ser vi till att stora mängder material får nytt värde i 
stället för att deponeras eller eldas upp. I nästa steg tillför 
vi återvunna material till marknaden i form av råvaror eller 
produkter som kan ersätta jungfruliga alternativ.

Genom sol- och vindtorkning förädlas biprodukter från 
pappersindustrin till biobränslen som ersätter andra 
bränslealternativ. Samma biprodukt komposterar vi också 
till mullråvara och ersätter torv i jordproduktionen. Rest-
produkter från betong- och energiindustrin används för att 
göra hårdgjorda arbetsytor. Med torkning, sortering och 
provtagning får vi fram återvunna sandråvaror vilket blir allt 
viktigare i takt med att tillgången på natursand minskar. Allt 
detta sammantaget innebär att vi genom vår återvinning 
verksamhet förädlar stora mängder industriellt restavfall så 
att det på ett miljöriktigt sätt åter kommer till användning.

Sedan förra året arbetar vi även med återvinning av schakt-
massor från lokala bygg- och anläggningsprojekt, främst 
på vår återvinningsanläggning i Norrköpingsregionen. Här 
kan vi sortera fram fraktioner som kan återvinnas som 
jordråvaror, istället för att allt går till deponi. För att följa 
utvecklingen och säkerställa en god återvinningsgrad har vi 
målsättningen att minst hälften av massorna ska återvinnas 
inom vår jordtillverkning. Under våren har vi också skalat 
upp vår sorteringsverksamhet, så att vi kan nå fler kunder 
med vårt ambulerande sorterverk. 

Vi strävar efter att fortsätta utveckla våra metoder så att vi 
hela tiden skapar bästa möjliga material som kan ersätta ett 
så högvärdigt jungfruligt alternativ som möjligt. Som åter-
vinningsaktör har vi också ett stort ansvar i att säkerställa 
god kvalitet på det återvunna materialet och vara en del 
i arbetet med att skapa ett högt förtroende för återvunna 
produkter.

Förpackningar 
Utöver jordråvaror och produktmaterial förbrukas jungfru-
liga råvaror också genom vår användning av förpacknings-
material och emballage, främst tillverkade av plast och 
kartong. Tester pågår för att använda så mycket åter-
vunnen plast som möjligt i våra jordsäckar. I dagsläget är vi 
uppe i 25 % och fler projekt är på gång för att i framtiden 
helt kunna utesluta den jungfruliga plasten. För att möjlig-
göra fullständig återvinning av våra jordsäckar har vi under 
våren också hittat ett alternativ med grå insida i stället för 
svart, eftersom svart plast idag är svår att återvinna. Med 
mörkgrå insida kan 100 % av förpackningen återvinnas, 
oavsett hur den lämnas in till och hanteras på återvin-
ningen. Arbetet med att byta ut säckarna är nu i sista fasen 
av utvärdering och förväntas implementeras i stor skala 
hösten/vintern 2022. 

Övrigt förpackningsmaterial och emballage ska både mini-
meras och plastbantas och vi tittar kontinuerligt på hur vi 
kan ersätta plastemballage och etiketter med pappers- och 
kartongprodukter på alla våra produkter.

Under hösten 2021 inledde vi ett samarbete med återvin-
ningsappen Bower och erbjuder nu pant på våra jord-
säckar och alla plast- och pappförpackningar. Med det 
blev vi Nordens första aktör att erbjuda pantbar säckad 
jord och flera av våra branschkollegor har nu följt efter. 
Det är ett steg i ledet att öka andelen återvinning av våra 

produkter så att de blir en del av nya flöden samt att också 
uppmuntra våra konsumenter att agera hållbart. Bowers 
arbete baseras på flera studier som visar tydliga synergier 
mellan pant och ökad återvinning, och vi ser fram emot 
att följa den utvecklingen. Genom vårt samarbete med 
Bower får vi dessutom en unik inblick i våra produkters hela 
livscykel, vilket kan lära oss mer om våra konsumenter och 
hjälpa oss vidare i vårt hållbarhetsarbete. 

Översiktsbild av återvinningsanläggning och
 jordproduktion Dragmossen, Älvkarleby.
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Mijlömedvetet 
sortiment

Fullständig kontroll över 
föroreningsrisker

Främjar aktivt 
biologiskt mångfald

Miljömedvetet sortiment
Vi ska utforma vårt sortiment med hög materialkunskap och genom medvetna 
val av råvaror, material, varor och leverantörer. Produkter anpassade för ekolo-
gisk odling är en viktig del i vårt sortiment. Vi informerar och inspirerar också 
våra kunder att agera miljömedvetet, bland annat genom kommunikation via 
vår hemsida och förpackningar.

Utvärdering och utveckling för 
ökad hållbarhet
Både den ordinarie sortimentsutvecklingen och vårt 
innovations- och utvecklingsarbete strävar mot att få fram 
produkter med bättre hållbarhetsprestanda. Med hjälp 
av vårt interna verktyg LIFE by Weibulls (läs mer på sid 
23) arbetar vi systematiskt för att hela tiden utveckla och 
förbättra vårt trädgårdssortiment. Verktyget innehåller 
ett antal kriterier som tillsammans omfattar hållbarhets-
aspekter i produktens hela livscykel, såsom livslängd, 
typ av förpackningsmaterial och leverantörens sociala 
ansvarstagande. Det används av produktchefer för att få 
stöd i utvärdering av nya produkter och kravställning mot 
leverantörer.

Vårt innovations- och utvecklingsarbete syftar till att ta fram 
framtidens odlingssubstrat och nya möjligheter till återvin-
ning och förädling. Genom att hitta spillmaterial och rester 
från andra verksamheter i samhället kan vi steg för steg 
komma bort från jungfruliga råvaror och minska avtrycket 
från både vår egen och andras verksamhet. 

Ekologisk odling och fröer 
för pollinerare  
Produkter anpassade för ekologisk odling är en viktig del i 
vårt sortiment, vi vill att den ekologiska hemmaodlaren har 
samma möjligheter och kan välja från ett brett sortiment 
av fröer och jordförbättringsprodukter. Idag är 15 % av 
våra frösorter KRAV-märkta och 30 % av våra artiklar inom 
jord och gödsel är godkända för ekologisk odling. Genom 
KRAV-certifieringen kontrolleras vår verksamhet årligen och 
som KRAV-producent krävs att vi tar ansvar för varans hela 

kedja och uppfyller såväl allmänna regler för verksamheten 
som specifika för det aktuella produktområdet.

Genom att skapa grönska och artrikedom i trädgårdar 
och på balkonger kan hemmaodlaren också göra viktiga 
insatser för våra pollinerare. Med en rik mångfald av blom-
mande växter kan humlor och bin hitta det de behöver. 
Genom medvetna insatser inom både frösortiment och 
informationsspridning kan vi skapa möjligheter och enga-
gemang hos fritidsodlare att odla för en ökad biologisk 
mångfald. I vårt frösortiment finns många blomsorter som 
främjar pollinerande bin och humlor. Tillsammans med 
riktade informationskampanjer om hur och när pollinerare 
behöver stöd, kan våra kunder skapa fina livsmiljöer i sina 
trädgårdar och balkonger.

Växtvård och bekämpningsmedel
I vårt trädgårdssortiment finns ett antal produkter för växt-
vård och bekämpning av skadedjur och ogräs. Användning 
av dessa produkter medför viss risk för spridning och 
verkan utanför det önskade området. För att minimera 
oönskad spridning och negativa effekter arbetar vi med 
tydlig information om hur användaren ska dosera och 
applicera bekämpningsmedel. Ytterligare insatser från vårt 
håll för att minimera dessa negativa effekter är att arbeta 
med både intern och extern kunskapsspridning om risker 
kopplat till oansvarig bekämpningsmedelsanvändning.

Åtagandet om att kontinuerligt utveckla vårt sortiment till 
alltmer hållbara produkter berör också vårt växtvårdssor-
timent. Vi behöver säkerställa att våra leverantörer har god 
kunskap om de senaste forskningsrönen och utvecklingen 
på området för att se till att de bekämpningsmedel som 
finns i vårt sortiment är bästa möjliga ur miljösynpunkt.

Ekologisk persilja från Bornholm 
En nyhet i vårt frösortiment är persiljan Ertholm, en ekologisk och 
härdig persilja för vårt skandinaviska klimat. Persiljan upptäcktes 
2007 i den danska skärgården och odlas nu på Bornholm. Den 
första kommersiella skörden av persiljefrö genomfördes först i 
september 2021 och finns nu tillgänglig i hela Norden. 

”Hållbarhet är en ledstjärna hos Weibulls och därför passar 
Ertholm mycket fint in i vårt sortiment. Projektet drivs utifrån 
familjen i en småskalig odling, som dessutom sker lokalt på 
samma marknad där vi säljer slutprodukten. Det är ett arbete vi 
absolut vill stötta” 
- Anette Johansson, produktchef på Econova

Livskraftiga 
ekosystem

Med livskraftiga ekosystem bibehålls en rik biologisk mångfald och 
naturen fortsätter hjälpa oss med sådant som rent vatten, pollinering 
och upptag av koldioxid. Livskraftiga ekosystem har en central plats i vår 
verksamhet, främst kopplat till våra jord- och trädgårdsprodukter.

Genom att ha ett fokusområde för ekosystem får vi möjligheten att tydligt 
prioritera vilka råvaror vi vill använda i våra produkter, säkerställa varifrån 
de kommer och hur de har tagits fram. Med vårt trädgårdssortiment och 
stora torvmossar kan vi främja en god artrikedom och skapa bättre förut-
sättningar för känsliga arter. Vår torvskördning behöver skötas med stor 
medvetenhet eftersom den har en direkt inverkan på ekosystem. Vi bidrar 
samtidigt i liten skala till grönska och artrikedom genom att ge människor 
möjligheten att odla hur och var de än bor.
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Främjar aktivt biologisk mångfald
För att stoppa utarmandet av den biologiska mångfalden krävs insatser och ett 
aktivt arbete från många håll. Vi ska väl känna till de ekosystem där vi verkar 
och de arter som finns runt våra anläggningar. Genom bland annat artkartlägg-
ningar och riktade insatser främjar vi artrikedomen i våra närområden. I arbetet 
med efterbehandling av torvtäkter kan vi skapa miljöer som gynnar hotade 
arter av både växter och djur. 

Torvskörd med ansvar 
En nyckelråvara för Econovas jordproduktion 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 näringsämnen som gör den till en så 
viktig basråvara för jordtillverkning. Mycket av människans 
mat, som sallad, tomat och andra grönsaker, odlas idag på 
torvbaserade substrat just på grund av dessa goda egen-
skaper. Att ersätta torven i livsmedelsproduktionen är en 
utmaning eftersom tillgången på andra växtsubstrat med 
samma goda egenskaper är begränsad.

Jakten på torvsubstitut är dock en utmaning som Econova 
har tagit sig an och som tar stor plats i vår utvecklings-
verksamhet. Vi anser att det är både affärsstrategiskt och 
miljömässigt viktigt att hitta substitut för torven med tanke 
både på att tillgängliga torvmossar en dag kommer att ta 
slut samt den negativa miljöpåverkan som torvskördning 
ger upphov till. Redan idag använder vi alternativa odlings-
substrat i ett urval av våra jordar, främst i form av kompos-
terade restmaterial från skogsindustrin.

För att skörda torv behöver den våta torvmossen dräneras, 
vilket ger upphov till ökade utsläpp av växthusgaser jämfört 
med en helt orörd mosse. Förutom detta tillkommer direkt 
påverkan på djur och växter som en ändrad markanvänd-
ning ger upphov till. För att minimera de negativa effekterna 
bedriver vi torvskördning endast på mossar som är utdi-
kade sedan lång tid tillbaka. Dessa har brukats för torv-
skördning under lång tid, ofta uppåt 100 år. Utsläppen som 
sker vid dräneringen har därmed skett redan tidigare.

Efterbehandling av torvtäkter
Att bedriva ett aktivt och omfattande efterbehandlings-
arbete på färdigskördade marker är ytterligare ett sätt för 
oss att hantera vår påverkan inom torvområdet. När den 
industriella aktiviteten på en mosse ska avslutas krävs att 
området efterbehandlas. Då finns stora möjligheter att 
skapa unika livsmiljöer för känsliga och viktiga växt- och 
djurarter. Ett exempel på hur man kombinerat torvskörd-
ning och efterbehandling av utdikad torvmosse är Svens-
kemyr, en torvmosse belägen på gränsen mellan Skåne 
och Kronoberg. I januari 2020 fick Econova av regeringen 
beviljat att återstarta torvskördning. I samarbete med läns-
styrelserna i Skåne och Kronoberg har en plan för området 
tagits fram, där ena halvan av området ska återvätas och 
utvecklas till ett våtmarksområde med särskilt fokus på 

vadarfåglar som grönbena och ljungpipare samt insekter 
som citronfläckad kärrtrollslända. I projektet ska också 
hänsyn tas till skogshöns.

Projektet spänner över flera år. I december 2020 inleddes 
arbetet med röjningsarbeten och mossplanet öppnades 
upp efter nära 40 års igenväxning. Under sommaren 2021 
genomfördes de första hydrologiska åtgärderna och under 
året som gått har markarbetena färdigställts. Med öppna 
vattenspeglar med breda randzoner blandat med mossom-
råden har vi skapat biotoper som tilltalar många olika fågel-, 
växt- och djurarter. Totalt är det ett område på omkring 80 
ha som nu lämnas över till de djur och växter som hittar 
dit. Inom några år kan vi förhoppningsvis titta ut över ett 
område med mycket höga naturvärden

Inventering av natur och 
skyddsvärda arter
I början av verksamhetsåret genomfördes en inventering 
av naturområden och skyddsvärda arter omkring våra 
anläggningar. Genom en systematisk kartläggning av natur-
reservat, riksintressen, skyddsvärda arter funna i området 
och känsliga vattenförekomster har vi kunnat identifiera vad 
vi på Econova kan göra för att främja biologisk mångfald 
och friska ekosystem. Genom att till exempel avstå nytt-
jande av delar av verksamhetsområden ger vi möjlighet till 
främjande åtgärder för hotade arter. 

Fullständig kontroll över föroreningsrisker 
Ett strukturerat arbetssätt på våra anläggningar är nyckeln till att minimera 
miljörisker såsom spill och läckage. Vi tar stort ansvar för att de restmaterial vi 
hanterar kan innehålla föroreningar och med hjälp av exempelvis provtagning 
av både material och lakvatten har vi rutiner som gör att oönskade föroreningar 
kan stoppas.

Hantering av förorenade material  
Att arbeta med återvinning medför ett stort ansvar för de 
återvunna produkter som sätts på marknaden. Återvinning 
är också en balansakt mellan effektivt materialanvändande 
och en miljö fri från föroreningar. Material med goda egen-
skaper som är säkra för människa och miljö ska med fördel 
komma tillbaka ut i användning för att på så sätt minska 
behovet av jungfruliga råvaror. Samtidigt är det av största 
vikt att skadliga föroreningar som riskerar att spridas tas ut 
ur kretsloppet.

På Econova utför vi regelbundna analyser på våra rest-
material för att säkerställa att tänkbara föroreningar ligger 
på en säker nivå gällande människors hälsa och miljön. 
För användning av återvunna råvaror i jordprodukter har vi 
tydligt uppsatta interna kvalitetskrav och riktvärden. Dessa 
riktvärden går att jämföra mot Naturvårdsverkets riktvärden 
på föroreningsnivåer vid känslig markanvändning och vid 
mindre känslig markanvändning. Det innebär till exempel att 
ett område som ska användas till industriverksamhet kan 
tillåtas att innehålla något högre föroreningsnivå än mark 
som ska användas vid en lekpark. För våra KRAV-certifie-

rade jordar och gödsel, godkända att använda i ekologisk 
odling, görs ytterligare kontroller med KRAV-regelverkets 
gränsvärden för tungmetallinnehåll.

Motverka spridning av 
invasiva arter
Handel med frö och växter har lett till att arter främmande 
för de lokala ekosystemen har kunnat etablera och sprida 
sig. Vid sådan spridning finns risk att naturliga arter undan-
trängs och till slut kanske försvinner med följd att den biolo-
giska mångfalden påverkas. Invasiva arter kan spridas till 
exempel genom trädgårdsavfall som inte hanteras på rätt 
sätt. För att minimera risken att sprida invasiva arter vidare 
har vi tydliga rutiner för våra råvaror och vår jordtillverkning.

Allt gräsfrö som säljs av Econova odlas i Sverige och de 
växtfröer som importeras kontrolleras noga avseende 
både kvalitet och ursprung. Genom att uppfylla kravet om 
så kallade växtpass garanteras tillgänglig information om 
ursprung och spårbarhet.

Cirkulära materialflöden 
– ett arbete på dubbla fronter 
”Cirkulär ekonomi”, ”100 % återvunnen”, ”slutna kretslopp”. Allt fler börjar alltmer prata i 
dessa och liknande termer och vi är många som är överens om strävan mot ett samhälle 
som vilar på cirkulära materialflöden. Hur kommer vi då dit? Ett stort ansvar vilar såklart 
på de som producerar nya material och produkter, som genom att tillgängliggöra och välja 
cirkulära alternativ driver på marknaden. För att fullt ut uppnå trygga cirkulära flöden krävs 
dock ett parallellt arbete med att fasa ut ämnen vi inte vill ha kvar i vårt kretslopp och en 
acceptans för att cirkulära råvaror kan se annorlunda ut än dagens alternativ.  

De senaste åren har rester av bekämpningsmedel i organisk gödsel fått stor uppmärk-
samhet. Här handlar det om ämnen, pyralider, som sprids på åkrar för ogräsbekämpning och 
i nästa led återfinns i spannmålsrester, djurfoder och stallgödsel. Då uppstår utmaningar när 
materialcykeln ska slutas. När vi på Econova gör ett aktivt val att välja bort mineralgödsel till 
förmån för cirkulär, organisk gödsel finns alltså en liten risk att vi också får med oönskade 
ämnen. För att fortsätta producera säkra jordprodukter gör vi hela tiden analyser, kontroller 
och riskbedömningar av råvaror. Parallellt med det arbetar vi tillsammans med kollegor i 
branschen för ett förbud mot de problematiska bekämpningsmedlen. 

Genom att låta varje material användas där det passar bäst och samtidigt minska mängden 
skadliga ämnen i omlopp i samhället kommer vi hela tiden framåt. Steg för steg når vi allt 
närmare att återskapa det kretslopp som naturen själv har utvecklat, som präglas av materi-
alflöden som är både cirkulära och rena. Och framför allt hållbara! 

Del av torvmossen Svenskemyr, återvätning pågår.
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Arbetsplats för nya behov
Under pandemiåren förändrades arbetssätten, särskilt för 
de tjänstemän som kunnat arbeta på distans. Hösten 2021 
genomfördes en kartläggning där vi gick ut och frågade 
tjänstemännen som utgår från huvudkontoret hur de önskar 
arbeta efter corona. Majoriteten önskade arbeta flexibelt 
och blanda arbete hemifrån med arbete på kontoret. Vår 
övertygelse är att det inte handlar om var du sitter utan 
vilket resultat du levererar. Samtidigt vet vi att samarbete 
och arbetsglädje främjas av fysiska möten, vilket gör att vi 
gärna ser varandra på kontoret regelbundet. Genom att ge 
våra medarbetare flexibilitet kan vi förhoppningsvis förenkla 
livspusslet och skapa förutsättningar för välmående och 
balans. 

Vårt behov av att träffas, vara kreativa tillsammans och 
skapa relationer finns ju kvar men de nya hybridarbets-
platserna ställer helt andra krav på kontorslösningar och 
upplevelsebaserade arbetsplatser. Under första kvartalet 
2022 renoverades huvudkontoret utanför Norrköping till ett 
aktivitetsbaserat flexkontor. Vi skapade plats för fokuserat 
individuellt arbete, kreativt arbete i grupp samt sociala 
ytor där man kan umgås. Målsättningen var att skapa en 
modern och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare 
trivs. Från och med maj 2022 arbetar majoriteten av våra 
tjänstemän med flexibel placering. I praktiken går det till så 
att medarbetarna har en dialog med sin närmsta chef om 
vilket upplägg som passar dem bäst. Kontoret ska fungera 
som en kulturbärare och en samlingsplats. 

Utveckling och engagemang
Vi vill erbjuda våra medarbetare utmanande och varierande 
arbetsuppgifter där det ges möjlighet till delaktighet och 
eget ansvar. På Econova har vi tagit fram övergripande mål 
som trattas ner i personliga mål. Vi anser att det är viktigt 
att varje medarbetare ser sin del och sitt bidrag till före-
tagets mål. Alla har en viktig roll. För att varje individ ska 
känna att de inkluderas och lyssnas till hålls regelbundna 
”one to one”-samtal mellan anställd och närmsta chef, där 
uppföljning av personliga mål och arbetssituation sker.  
Utöver regelbundna samtal med närmsta chef genomförs 
varje år en medarbetarundersökning för att få en övergri-
pande uppfattning av hur vi mår och trivs. Denna mäter 
människors olika grundläggande psykologiska behov som 
enligt forskning stämmer väl överens med engagerade 
medarbetare och hög prestation inom företag. Ett mått 
på engagemang och lojalitet är Employee Net Promoter 
Score (eNPS), som mäter hur villiga medarbetare är att 
rekommendera sin arbetsgivare för vänner och bekanta. 
Vid årets stora undersökning var vårt resultat + 20,2 vilket 
kan jämföras med vårt mål +25 samt i genomsnitt i Sverige 
på +10. Vid den mindre pulsmätningen var siffran nere på 
+11. Våren är vår högsäsong i stora delar av verksamheten, 
vilket för många innebär en ökad arbetsbelastning. Tillsam-
mans med oroligheter i världen omkring oss och flytt till nya 

kontoret är det en möjlig orsak till det lägre resultatet. Vårt 
mål är att ständigt förbättras och vi har fortsatt ett viktigt 
arbete att göra gällande våra medarbetares nöjdhet avse-
ende trivsel och arbetsmiljö. 

Utöver eNPS ger undersökningen bra slutsatser och 
åtgärdsförslag med anknytning till forskning kring medar-
betarengagemang. Baserat på resultat i undersökningen 
tar vi varje år fram prioriterade områden att ge extra fokus 
på under året. Dessa följs också upp i en mindre pulsmät-
ning, som visar utvecklingen inom just dessa områden. 
Anställda ges också möjlighet att komma med förslag och 
handlingsplaner för en förbättrad arbetsmiljö och ett ökat 
engagemang på jobbet. Ett av årets prioriterade områden 
var stress och hög arbetsbelastning. Här har vi bland annat 
gjort en mindre omorganisering för att underlätta kommu-
nikationsvägar och samordning samt ökad möjlighet till 
avlastning vid behov. Samtliga medarbetare har också 
deltagit i två digitala föreläsningar om balans i livet, med 
fokus på att ge ökad kunskap om stress, tips på övningar 
och bra verktyg att ta med sig.  

Inkludering och en trygg 
social miljö
Vi arbetar kontinuerligt för en trivsam och inkluderande 
arbetsplats med jämn könsfördelning och en mångfald 
som speglar det samhälle vi verkar i. Det bidrar till bättre 
dynamik, trivsel och resultat, där vi i heterogena grupper 
kan dra nytta av varandras olikheter och erfarenheter. I 
dagsläget har vår verksamhet en överrepresentation av 
manliga kollegor, framför allt inom vår produktionsverk-
samhet och på chefspositioner. För att över tid skapa en 
jämnare fördelning mellan kvinnor och män och också en 
ökad mångfald på alla plan arbetar vi med tydliga rutiner 
vid rekrytering och nollvision mot trakasserier och mobb-
ning. På Econova tolererar vi ingen diskriminering och vår 
diskrimineringspolicy uttrycker vårt ställningstagande och 
arbete på arbetsplatserna. Vår policy utgår från svensk 
lagstiftning och förbud mot trakasserier där tydliga rutiner, 
skyldigheter och ansvar finns kopplat till policyn.  

Medarbetarna är det viktigaste för oss på Econova, det är genom deras 
utveckling vår verksamhet utvecklas. Vår ambition är att vara en arbets-
plats där varje medarbetare kan förena livssituation och arbete på ett 
bra sätt. Detta innebär i den mån det är möjligt, en öppenhet för flexibla 
arbetsvillkor anpassade för varje medarbetares behov.  

Inkluderande och trivsam arbetsplats

Aktiviteter under pandemin 
För att bibehålla engagemang och trivsel på jobbet har vi under 
pandemin arrangerat ett antal aktiviteter i andan av social distan-
sering och hänsyn. Vid sopplunch utomhus fick alla i Norrkö-
pingsområdet möjlighet att ses och umgås. Med erbjudande om 
”walk and talks” har de som velat kunnat ses i mindre grupper 
för att promenera och äta lunch tillsammans utomhus. Dess-
utom bjöds alla medarbetare in till digital afterwork. Förhopp-
ningsvis kan vi hålla kvar vid några av dessa nya vanor, möten på 
promenad och soppluncher passar ju faktiskt bra även utan en 
pandemi att skylla på! 

Inkluderande och 
trivsam arbetsplats

Säker
arbetsplats

Näringslivsaktör 
som gör skillnad

Ansvarsfullt
företagande

Med ett ansvarsfullt företagande kan aktörer inom näringslivet driva på 
utvecklingen mot hållbara lösningar och samtidigt ge enskilda människor 
goda förutsättningar att leva och utvecklas. Det här fokusområdet 
omfattar vår roll som arbetsgivare, aktör i det lokala samhället och krav-
ställare i en global värdekedja. 

Ambitionen är att vårt agerande ska bidra till näringslivets roll som driv-
kraft till hållbar utveckling och samtidigt ge enskilda människor goda 
förutsättningar till trygghet och utveckling. Det innebär att vi som organi-
sation erbjuder en arbetsplats där våra anställda kan trivas och känna sig 
trygga, våra vägval vid investeringar banar väg för mer hållbara tekniker 
och genom vårt agerande i relation med andra bidrar vi till god affärsetik. 
Därtill måste vi ta ansvar för sociala frågor som vi kan påverka på ett 
globalt plan, till exempel i form av att ställa krav på att våra leverantörer 
tar ansvar för sina anställda.
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Våra anställda är vår viktigaste resurs och allas välmående
värderas högt. Vi strävar efter att skapa och bibehålla en 
säker arbetsmiljö där ingen ska behöva bli sjuk eller komma 
till skada på grund av arbetet. Alla ska komma till och från
jobbet friska och det kräver ett systematiskt arbetsmiljöar-
bete och en kultur som präglas av säkerhet och riskmed-
vetenhet.

På våra produktionsanläggningar finns risker kopplat till
trafiksituationer av olika slag, såsom lastmaskiner och
transportrörelser av tunga fordon. I våra jordfabriker finns
också risker kopplat till packlinor med rörliga maskindelar.
Det är lätt att se riskerna utomhus med stora fordon som
rör sig men även inne på kontoret, där omkring hälften av
de anställda arbetar, finns risker. För medarbetare i vår
kontorsmiljö finns risker i exempelvis stress, stillasittande
och bildskärmsarbete.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår centrala skydds-
kommittémöten, arbetsmiljöträffar, skyddsronder, medar-
betarundersökningar, medarbetarsamtal samt månatliga 
samtal med närmsta chef för att fånga upp fysiska och 
psykosociala risker med den personliga arbetssituationen.

Nytt för i år är arbetsmiljöträffarna som innebär gruppträffar 
tre gånger per år på respektive anläggning med fokus på 
arbetsmiljö. Syftet är att arbeta förebyggande med arbets-
miljöfrågor, bedriva arbetet så nära verksamheten som 
möjligt samt höja riskmedvetenheten och engagemanget 
på respektive arbetsplats.

Gruppen tar fram en handlingsplan med fokus på god 
arbetsmiljö genom att följa upp tillbuds- och olycksfallsä-
renden och åtgärder från skyddsronderna. De gör även 
behovsbedömning av extra insatser vid t ex högsäsong 
eller behov av experthjälp från företagshälsovården vid 
allvarliga incidenter.

Den centrala skyddskommittén behandlar arbetsmiljöfrågor
på övergripande nivå och har i uppgift att planera, bevaka
och följa upp företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Händelserapportering Checklistor 
skyddsrond

Dokumentation och 
handlingsplan Uppföljning

Rapporteringssystem TIA 

Skyddsronder

Medarbetarenkäter

Samtal med närmaste chef

Medarbetarsamtal

Arbetsmiljöträffar
Funktionschef med team

Tar fram övergripande handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Inhämtar riskbedömning 
från expertis vid behov. Handlingsplanen omfattar såväl förebyggande insatser som 
åtgärder vid incidenter. 

Driver också fortbildande utbildningsinsatser för organisationen. 
Gruppens medlemmar ansvarar för att implementera arbetet vidare i organisationen. 
Fyra möten per år.

Närmsta chef gör tillsammans med teamet en handlingsplan*. 
följs årligen upp av ledninggrupp och styrelse.

Genomförs minst en gång per år av närmsta chef, anpassat efter verksamhetens 
behov. Checklistor och dokumentation sker i TIA. Uppföljning sker på arbetsmiljö-
träffarna. 

Varje chef och medarbetare stämmer av arbetsmiljö, arbetssituation samt 
personliga mål.

Varje chef och medarbetare diskuterar arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, 
arbetsmiljö, arbetssituation, och ledarskap. Samtalet resulterar i personliga mål som 
följs upp kontinuerligt under året. Genomförs en gång per år. 

Respektive avdelning följer upp riskobservationer, tillbud och olyckor samt åtgärder 
från arbetsmiljöronder. Mötena drivs enligt en fast agenda. Träffarna sker tre gånger 
per år, återkoppling till central skyddskommitté sker vid behov.

Inleder månatliga KPI mötet med Arbetsmiljö inklusive uppföljning av sjukfrånvarosta-
tistik samt tillbud/olyckor. Underlag hämtas från Händelserapporteringssystemet TIA 
och sammanställs av HR. 

Ger en riktning till ledningsgruppen att prioritera och utveckla det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Sätter ett förebyggande arbetsmiljöarbete på agendan genom ägardirektiv om glädje, 
gemenskap och ansvarstagande.

Centrala skyddskommittén  
VD leder arbetet i gruppen som 

utgörs av funktionschefer, HR  och 
skyddsombud. 

Ledningsgrupp

Styrelse

Ägare

Säkerheten på våra arbetsplatser är en väsentlig del i en hållbar verk-
samhet och en viktig grund för allt annat hållbarhetsarbete. Vi ska ha 
en kultur där vi är medvetna om risker och hur vi undviker dem och 
är måna om varandra och oss själva. Vi har välfungerande rutiner och 
system för händelserapportering, vi rapporterar tillbud och olyckor för 
vår egen och varandras skull. För att upprätthålla detta behöver vi fort-
sätta påminna varandra om att vara observanta på risker omkring oss. 

Säker arbetsplats

Skyddskommittén består av funktionschefer, HR, flera
skyddsombud och leds av koncern-vd. Det vill säga repre-
sentanter både från arbetsgivar- och arbetstagarsidan och
sammanträder fyra gånger per år. Arbetsmiljö följs dess-
utom upp löpande på ledningsgruppens månadsvisa 
KPI-möten.

Skyddsronder genomförs minst en gång per år i syfte att 
fånga upp och åtgärda fysiska och psykosociala arbets-
miljörisker. När det gäller den fysiska arbetsmiljön på våra 
produktionsanläggningar och kontor går chef, skydds-
ombud och medarbetare runt tillsammans på arbetsplatsen 
och tittar på sådant som maskiner, ventilation, belysning, 
buller etc. För hemmakontor genomförs skyddsronden digi-
talt, den omfattar även reflektioner kring social distansering 
samt kontakt med chef och kollegor. Riktade skyddsronder 
så som bilkörning, ensamarbete och arbete vid skärm 
genomförs efter verksamhetens behov och beslutas på 
arbetsmiljöträffarna. Riskbedömningen som görs under 
skyddsronden samt handlingsplan för förbättringar doku-
menteras i vårt händelserapporteringssystem TIA. 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som omfattar 
frågor om arbetsbelastning, ledarskap, arbetsklimat och 
stöd i arbetet fångar vi upp vid medarbetarsamtal och 
regelbundna ”one to one” samtal mellan anställd och 
närmsta chef, medarbetarundersökningar samt arbetsmil-
jöträffar.  

Tillbuds- och olycksfallsärenden hanteras löpande i TIA. 
Systemet stöttar upp med checklistor för genomförande 
och uppföljning av skyddsronder. I höstas genomfördes 
den årliga TIA och arbetsmiljöutbildningen för samtliga 
medarbetare. Denna gång fokuserade vi på organisa-
tionskultur och säkerhet; hur vi vill vara mot varandra och 
hur vi ska arbeta för att skapa en kultur som vi är stolta 
över. Utbildningen behandlade även hur vi ser på ansvar 
och roller i arbetsmiljöarbetet, vad som ingår i arbetet som 
medarbetare respektive ledare och vikten av att arbeta 
förebyggande och rapportera tillbud.

Kontrollera

Åtgärda

Riskbedöma

Undersöka

Sluttäckning av deponi.
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Som kund, leverantör, arbetsgivare och med kända varumärken har vi 
möjlighet att driva förändring utanför vår egen verksamhet. Vi strävar 
efter att vara modiga, våga ta första steget som kan leda till att fler 
följer efter. Vi ska vara tydliga mot leverantörer och entreprenörer att 
vi förväntar oss att de kan redogöra för sina hållbarhetsrelaterade val 
och åtgärder och erbjuda oss hållbara alternativ. Vi är också öppna för 
nya sätt att samarbeta och göra affärer, för att tillsammans med andra 
aktörer hitta mer och fler hållbara lösningar. 

Näringslivsaktör som gör skillnad

Inköpare med ansvar
I vår värdekedja är vi beroende av goda relationer med 
omvärlden eftersom vi anlitar leverantörer inom flera olika 
områden för tillverkning, distribution, entreprenad, trans-
porter och konsulttjänster. Huvuddelen av våra inköp avser 
råvaror och insatsvaror för de produkter vi säljer och här 
har vi omkring 1 000 leverantörer. Av dessa finns merparten 
i Sverige och i många fall i nära anknytning till våra produk-
tionsanläggningar. På så sätt försäkrar vi oss om korta 
transportsträckor och skapar dialog och samarbeten 
på den lokala marknaden. Gräsfrö köps in från svensk 
producent och på övrig fröråvara ställs krav på fullständig 
spårbarhet.

För råvaror som frö, gödsel och redskap har vi leverantörer 
även utanför Norden. Det mesta kommer från europeiska 
leverantörer men för en del redskap har vi leverantörer även 
i Asien. Vi har ett ständigt pågående arbete med att hitta 
lokala alternativ så långt det är möjligt, parallellt med tydliga 
krav på befintliga leverantörer. Genom att ställa frågor och 
begära information om produkter och råvarors miljöpå-
verkan och efterfråga hållbara alternativ ser vi en möjlighet 
att driva förändring även utanför vår verksamhet. För att 
komma framåt i vårt arbete behöver vi en nära dialog med 
våra leverantörer, där de kan möta oss i vår vilja att hitta 
mer hållbara produkter och material.

Som inköpare har vi ett ansvar att ställa krav på socialt 
och miljömässigt ansvarstagande genom hela leverantörs-
kedjan, samt aktivt motverka korruption. För detta ändamål 
har vi tagit fram en uppförandekod där vi klargör våra krav 
och leverantören åtar sig att följa dessa. Här utgör de mer 
långväga leverantörerna en extra utmaning och vi arbetar 
löpande med att säkerställa att dessa krav uppfylls. Med 
hjälp av Weibulls Life, Econovas verktyg för hållbar produkt- 
och sortimentsutveckling, har vår uppföljning av leveran-
törer och socialt ansvarstagande fått en säkrad plats på 
den interna agendan. För den KRAV-certifierade delen 

av vår verksamhet ställs ytterligare krav på uppföljning 
av sociala villkor, där kraven har skärpts ytterligare under 
andra halvan av 2021. 

Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compact, 
som i sin tur grundar sig i internationell lagstiftning inom 
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö-
hänsyn och antikorruption. Uppförandekoden 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. 

Odlingsglädje för alla
Odling och trädgårdsarbete är en aktivitet som på många 
sätt förknippas med glädje och välmående. Sedan ett par 
år tillbaka är det till och med möjligt att få odling på recept, 
så kallad ”grön rehab”, vid framför allt stressrelaterad 
ohälsa och lättare depressioner. Allt fler regioner erbjuder 
grön rehab på remiss och metoden bygger på att ta hjälp 
av naturens stresslindrande effekter. Forskning från bland 
annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar på 
goda resultat, där många långtidssjukskrivna kan komma 
tillbaka i arbete.

Vi på Econova tror på ett samhällsvärde i att odling är 
en aktivitet tillgängligt för alla, oavsett erfarenhet och 
förutsättningar. Vårt bidrag till detta är att förse mark-
naden med produkter som passar alla samt att dela med 
oss av vår egen och andras kunskap. För att nå de allra 
yngsta odlarna delar vi också ut jord och fröer till ett antal 
förskolor i Norrköping. På så sätt är vår vision att alla som 
vill och behöver kan dela vår odlingsglädje och ägna sig åt 
hälsofrämjande grönska.

Framtidens hållbara affärsmo-
deller är cirkulära
Tillsammans med nuvarande och framtida partners vill vi 
skapa fler cirkulära affärsmodeller. Cirkulära affärsmodeller 
innebär en kulturell skillnad, det handlar om att våga göra 
förändringar och släppa in andra intressenter i en affär. 
Att samarbeta och låta alla ta del av vinsten. I framtiden 
kommer vi inte att göra affärer två och två som vi gjort tidi-
gare, utan i enheter om tre eller fyra, där alla har ett intresse 
i affärsmodellen och hjälps åt. För att komma dit krävs tillit 
till varandra och mod att våga utvecklas.

För att ha en plats i ett framtida samhälle och näringsliv 
måste vi se över sättet vi gör affärer på. Redan idag har vi 

återvinning som en del av vår affärsmodell, men det finns 
fortfarande mycket att göra. Vårt långsiktiga mål om att vår 
lönsamhet huvudsakligen ska bygga på regenerativt och 
delat värdeskapande 2035 motiverar oss att tänka på nya 
sätt och våga testa. 

I ett projekt finansierat av Kamprad foundation undersöker 
vi förutsättningar till att bedriva affärer genom regenerativt 
värdeskapande. Projektet leds av forskare på Linköpings 
universitet och i diskussioner med företag med liknande 
verksamhet kan vi hitta sätt att ta oss förbi de hinder vi ser 
idag och hitta nycklar för att utvecklas vidare. 
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På vilket sätt har ekonomi med hållbarhet att göra?  
Elsa (E): Samhället är idag beroende av det ekonomiska 
systemet och ekonomin är därför en naturlig del av det. 
Lönsamhet utgör själva grunden i vår verksamhet, i allt 
företagande. Utan lönsamhet skulle verksamheten inte 
finnas kvar. Det är helt enkelt en förutsättning för att vi ska 
kunna investera i hållbara lösningar och driva vår verk-
samhet framåt.  

Christoffer (C): För att få med oss den ekonomiska 
aspekten i vårt utvecklingsarbete behöver vi tänka annor-
lunda i hur vi samarbetar och gör affärer med andra. Cirku-
lära affärsmodeller och samarbeten där många företag 
arbetar tillsammans, saminvesterar och delar på vinsterna 
blir allt viktigare. 

”Cirkulära affärsmodeller 
och samarbeten där många 

företag arbetar tillsammans, 
saminvesterar och delar på 

vinsterna blir allt viktigare.”

Vad innebär ekonomisk hållbarhet? 
C: Ekonomisk hållbarhet är att skapa lönsamma affärer 
och återinvestera i verksamheten genom hållbara sats-
ningar. Det kan vi naturligtvis uppnå genom att investera 
i maskiner som drivs av fossilfria drivmedel och under en 
omställningsperiod är mer hållbara drivmedel, såsom HVO, 
en viktig komponent. 

E: Ja, hur företag hanterar sin vinst är en väldigt viktig 
aspekt. Att investera i hållbar teknik och annat som driver 
förändring är ett tydligt sätt att använda sina ekonomiska 
muskler till något positivt. Ansvarsfull kapitalförvaltning är 
också en viktig del. Nyckeln ligger i att tänka långsiktigt 
och ta väl vara på de resurser som finns.

Econova omfattas än så länge inte av EU:s nya taxo-
nomiförordning. Har den ändå haft någon inverkan 
på hur ni ser på sambandet mellan ekonomi och 
hållbarhet? 
C: Förordningen och det den syftar till överensstämmer 
egentligen bra med vår syn på hållbarhet. Men med förord-
ningen kommer också formkrav som vi behöver anpassa 
oss efter i vår hållbarhetsredovisning och årsredovisning. 
 

E: Jag skulle säga att den ändå påskyndar vårt arbete med 
att plocka in de ekonomiska aspekterna ytterligare i vårt 
hållbarhetsarbete. Det kommer också att ge oss en större 
inblick i hur andra företag arbetar och bli ett verktyg för att 
jämföra oss med andra bolag.  

C: Förordningen är så pass ny att effekterna av den inte 
är helt tydliga ännu, men vi hoppas att den på sikt kan 
fungera som ett stöd i hur vi ska använda oss av taxonomin 
för att utveckla hållbarhetsarbetet och ge oss en tydlig 
riktning framåt.  

”Hur företag hanterar sin vinst är en 
väldigt viktig aspekt. Att investera i 
hållbar teknik och annat som driver 

förändring är ett tydligt sätt att 
använda sina ekonomiska muskler 

till något positivt.”

Berätta mer om Econovas nya bedömningsverktyg 
för investeringar. Vad ger det för nya möjligheter? 
C: I vår nya investeringsmodell har vi, förutom en traditionell 
investeringskalkyl, byggt in ett flertal hållbarhetsparametrar. 
Modellen grundar sig i vårt hållbarhetsramverk och inne-
fattar en rad faktorer som kan bidra positivt eller negativt 
avseende hållbarhetsaspekter. Detta är ett sätt för oss att 
tydliggöra hur en föreslagen investering skulle påverka vår 
hållbarhetsprestanda. 

E: Om vi väljer mellan olika investeringar så kan modellen 
ge oss ett väl underbyggt underlag för beslut. Den 
möjliggör både jämförelse och uppföljning och kan fungera 
som ett verktyg för att utvärdera vad våra investeringar har 
lett till. Det blir ett sätt för oss att synliggöra det vi gör, både 
internt och externt.

”I vår nya investeringsmodell har vi, 
förutom en traditionell investerings-
kalkyl, byggt in ett flertal hållbar-
hetsparametrar. Modellen kan ge 

oss ett väl underbyggt underlag för 
beslut”

Ekonomisk hållbarhet och hållbar ekonomi 
Den ekonomiska aspekten är en av hållbarhetsbegreppets tre delar och 
kanske den med mest vag definition. Vad innebär egentligen ekonomisk 
hållbarhet? Under året har vi närmat oss den frågeställningen och tydli-
gare inkluderat ekonomi i hållbarhetsarbetet, med den nya taxonomiför-
ordningen från EU som en av drivkrafterna. Ekonomichef Christoffer och 
hållbarhetsintegratör Elsa beskriver hur tankarna går just nu.

CHRISTOFFER KOOIJ
Ekonomichef

ELSA BERTILS
Hållbarhetsintegratör

Vad är ambitionen framåt, hur kan Econovas verk-
samhet bli mer ekonomiskt hållbar? 
C: Vi kan se över våra avtal med kunder och leverantörer 
samt vidareutveckla vår affärsmodell för att göra den mer 
lönsam. Vi tittar ständigt på nya återvunna och förnybara 
material och befinner oss i en utvecklingsfas med många 
innovativa hållbarhetsprojekt, som vi hoppas kommer bidra 
med mer lönsamhet på sikt. 

E: Vi behöver också se över vårt erbjudande. Kan vi exem-
pelvis erbjuda tjänsten ”tillgång till odlingssubstrat” eller 
”en grön gräsmatta” snarare än jord och frön? Vi behöver 
också informera och utbilda för att bereda mark för nya, 
hållbara produkter. På så sätt hoppas vi kunna förändra 
konsumtionsmönster och öka acceptansen för nya typer 
av varor i framtiden.  

C: Hållbarhet är en del av vår strategi och något som alla 
i företaget ska jobba utifrån. Det märks att hållbarhet är 
viktigt för många av oss som jobbar på Econova och det är 
också en del av vårt varumärke som arbetsgivare. Hos oss 
har alla möjlighet att arbeta med hållbarhetsfrågor, oavsett 
titel eller arbetsgrupp. 

 ”I framtiden kommer hållbarhet 
vara så inarbetat och sammanflätat 
att vi inte ens pratar i de termerna. 

Hållbarhet kommer att vara en själv-
klarhet.” 

E: Vi hoppas och tror att det skapar engagemang hos 
våra anställda och ger mer meningsfullhet och drivkraft till 
arbetet. I framtiden kommer hållbarhet vara så inarbetat 
och sammanflätat att vi inte ens pratar i de termerna. Håll-
barhet kommer att vara en självklarhet. 

Nytt verktyg för bedömning 
av investeringar 
I samarbete mellan hållbarhetsavdelningen och 
ekonomiavdelningen togs en ny investeringsmodell 
fram under andra halvan av 2021. En traditionell 
investeringskalkyl har kompletterats med en håll-
barhetsbedömning, som ska göras i samband med 
att en investering föreslås. Bedömningen grundar 
sig i vårt ramverk för hållbarhet och innebär att man 
ska ta ställning till hur investeringen påverkar våra 
hållbarhetsaspekter. Bedöms den ha positiv, negativ 
eller ingen inverkan alls på respektive aspekt?  

Med hållbarhetsbedömningen börjar vi reflektera 
mer över att våra val kan göra skillnad och får också 
in fler parametrar i beslutsunderlaget. Med det nya 
verktyget möjliggörs också uppföljning av våra 
investeringar och på sikt också kravställning på 
hållbarhetsfrämjande investeringar.  

Ansvarsfull och 
värdebeständig återvinning

Cirkulär 
materialanvändning

Livskraftiga
ekosystem

Mijlömedvetet 
sortiment

Fullständig kontroll
över föroreningsrisker

Främjar aktivt
biologisk mångfald

Ansvarsfullt 
företagande

Inkluderande och 
trivsam arbetsplats

Säker 
arbetsplats

Näringslivsaktör som
gör skillnad

Hållbar
energianvändning
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Econovas 
hållbarhet  
i siffror
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Cirkulär materialanvändning
Indikator enhet 18/19 19/20 20/21 21/22 Mål 21/22
Andel återvunna råvaror anläggningsjord % vikt 33% 33% 34% 81%* 40%

Andel återvunna råvaror säckad jord % vikt 13% 21% 21% Uppdaterad 
enhet 21/22 25%

Andel återvunna råvaror säckad jord % vol 28%

Effektiv resursanvändning

*Förbättrad datakvalitet 21/22 möjliggör mer exakt fördelning av råvaror till anläggningsjord respektive 
säckad jord. Detta förklarar differensen mot föregående år och mål. 

Ansvarsfull och värdebeständig återvinning
Indikator enhet 18/19 19/20 20/21 21/22 Mål 21/22
Förädling till återanvändning ton 28 236 26 766 26 606 31 768
Förädling till materialåtervinning ton 149 231 120 109 104 314 125 803
Förädling till energiåtervinning ton 117 314 120 439 101 238 98 494
Avfall (IFA)** kg  - 205 257 255 275 183 376
Avfall (FA)** kg  - 4 584 9 268 5 705

**Siffror för helår (2021)
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Hållbar energianvändning
Indikator enhet 18/19 19/20 20/21 21/22 Mål 21/22
Elanvändning totalt kWh 2 896 599 2 715 442 2 697 838 2 510 022
Värmeanvändning totalt kWh 1 077 004

Eleffektivitet säckad jord
kWh/ m³ 

säckad jord  9  11  10  6 9
Drivmedel till arbetsmaskiner: 
andel HVO

% 5% 11% 19% 18%

CO2-utsläpp från arbetsmaskiner ton CO2-ekv  1 690  2 223  1 841  1 648 
CO2-utsläpp från tjänsteresor (bil) ton CO2-ekv  106  102  77  71 
CO2-utsläpp från transporter ton CO2  2 290  2 040  2 142 2 203

Transporteffektivitet
kg CO2/

tkr omsättning  4,55  3,71  4,16  3,67 2,5

Effektiv resursanvändning Livskraftiga ekosystem

Miljömedvetet sortiment
Indikator Enhet 18/19 19/20 20/21 21/22
Andel KRAV-märkta fröer % 6% 6% 14% 14%
Andel KRAV-godkända jordar och gödsel %  -  - 29% 29%

Fullständig kontroll över föroreningsrisker
Indikator Enhet 18/19 19/20 20/21 21/22
Antal överträdelser av vattenvillkor st  -  - 0 1
Olyckor och tillbud med miljörisker st  -  - 42 31
Överträdelse av miljölagstiftning 
och tillstånd st 0 0 0 0
Böter el sanktion pga överträdelser 
av miljölagstiftning och tillstånd SEK 0 0 0 0

Främjar aktivt biologisk mångfald
Indikator Enhet 18/19 19/20 20/21 21/22
Torvskörd ha aktiv 

skörd
- - 398 430

Torvskörd m³  -  213 238  109 452 89 425
Överträdelse av miljölagstiftning 
och tillstånd st 0 0 0 0
Böter el sanktion pga överträdelser 
av miljölagstiftning och tillstånd SEK 0 0 0 0
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Ansvarsfullt företagande

Inkluderande och trivsam arbetsplats
Indikator Enhet 18/19 19/20 20/21 21/22 Mål 21/22

eNPS (-100 till 100)*
index 

-100 till 100  - 7,8 18,5 20,2 25
NMI (0-100)* index 0-100 72 73 78 79 80
Ledarskapsindex (0-100) index 0-101 77 77 79 81 80
Andel kvinnor i produktion % 11% 11% 12% 13%
Andel kvinnor i chefsposition % 23% 21% 24% 27%
Anmälningar mot trakasserier, 
diskriminering antal 0 0 1 3 0

Säker arbetsplats
Indikator Enhet 18/19 19/20 20/21 21/22 Mål 21/22
Antal rapporerade tillbud st 4  - 22 23
Antal rapporterade olyckor st 2  - 4 9
Antal riskobservationer st 42
Tillbud och olyckor (trafik) antal 0 0 0 1
Sjukdagar per olyckstillfälle medelantal  -  - 1 1

Sjuktal korttid (<2 veckor)
dagar/

anställd  -  -  - 4,78

Sjuktal långtid (>2 veckor)
dagar/

anställd  -  -  - 3,02

Sjuktal totalt
dagar/

anställd  -  -  - 7,80
Medarbetare som omfattas av 
kollektivavtal % 100% 100% 100% 100%

Näringslivsaktör som gör skillnad
Indikator Enhet 18/19 19/20 20/21 21/22 Mål 21/22

Investering inom hållbarhet SEK  -  -  -
Redovisas 

22/23

N E A

Leverantörer Norden/Europa/Asien % 0 0 65 30 5

*Siffror för helår (2021)

Generell statistik
Indikator Enhet 18/19 19/20 20/21 21/22
Anställda totalt antal 126 136 135 141
Kvinnor antal 31  43 36  38
Män antal 95 102 99 103
Tillsvidareanställda antal 118  130 132 137
Visstidsanställda antal 8 6 3 4
Heltidsanställda antal 125 133  133  139
Deltidsanställda antal 1 3 2 2

Anställda i SE/DK/NO SE DK NO SE DK NO SE DK NO SE DK NO

antal 116 8 2 127 9 0 128 7 0 127 7 7

Tjänstemän antal 63 66 68 79  
Kollektivanställda antal 63 70 67 62
Tjänstemän kvinnor antal 24  26  28 30  
Tjänstemän män antal 39 40 40 49
Kvinnor kollektivanställda antal 7 8  8 8  
Män kollektivanställda antal 56 62 59 54

Personalomsättning 
(baserat på nyanställning % 17% 26% 6% 21%
Personalomsättning 
(baserat på uppsägning) % 11% 21% 13% 15%

Ansvarsfullt företagande

eNPS
Index -100 till 100*
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Har du frågor eller synpunkter på 
vår hållbarhetsrapport?
Anders Berquist
Chef Hållbar utveckling och strategi
anders.bergquist@econova.se
+46 11 368 184   

Econova AB
Box 90, 616 21 Åby
Tel: 011-36 81 00
Fax: 011-36 81 69
www.econova.se

RECYCLING


