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1 OM THELLS 

Thells i Huskvarna skapar och förvaltar utomhusmiljöer att trivas i. Totalt är vi cirka 35 medarbetare 
som baserat på bred kompetens och arbetsglädje anlägger, förvaltar och utvecklar utomhusmiljöer 
året runt. Vår filosofi är att i första hand vårda och utveckla grönytor på ett sätt som bidrar till god 
trivsel och biologisk mångfald. Vid nyproduktion och i en del andra fall krävs en större insats och i de 
fallen arbetar vi även med anläggning, också då med en strävan att bidra till trivsel och biologisk 
mångfald. 

Vi bedriver vårt arbete inom de tre affärsområdena Trädvård, Trädgårdsskötsel och Markanläggning.  

- Trädvård omfattar arboristtjänster i form av vård av träd, trädfällning och stubbfräsning. 

Klättersektionen inom trädvård genomför även klättringsuppdrag för industrier. 

- Trädgårdsskötsel omfattar etablering och skötsel av utemiljöer.  

- Markanläggning sysslar med mark och anläggningsarbeten. 

Bland våra kunder finns allt från företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner till 
kyrkor och privatpersoner. Vårt kontor ligger i Huskvarna och vi arbetar främst inom Jönköpings- och 
Kronobergs län. 
Vår ambition är vara ditt självklara val för den yttre miljön. 
 

 

2 VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 

Thells har arbetat aktivt med miljöfrågorna under många år och är miljödiplomerade sedan 2014.  

Under 2020 utvecklade vi vårt arbetssätt till att fokusera på helheten hållbar utveckling. Detta har 

medfört att vi har inkluderat miljöfrågorna som en del i hållbarhetsarbetet. Vi bedriver vårt arbete 

systematiskt och strukturerat via vårt verksamhetssystem som inkluderar hela 

hållbarhetsperspektivet. Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är uppbyggt utifrån vår 

årsplan som vi använder för att säkerställa att vi kontinuerligt sätter mål, utvecklar och följer upp vårt 

arbete.  



  
 

Grunden för vårt arbete utgörs av lagkrav och styrdokument. I vår hållbarhetspolicy tydliggör vi 

inriktningen för vårt arbete för all personal.  

De frågor som är viktigast för oss att arbeta med (där vi kan göra störst skillnad) framgår av vårt 

hållbarhetsaspektregister. I registret listas våra aspekter och där görs även värdering och prioritering 

av hållbarhetsaspekterna. Värderingen är genomförd utifrån hur stor potential respektive aspekt har 

och i vilken mån vi har möjlighet att bidra till förbättringar och tar hänsyn till både positiv och negativ 

påverkan. Värderingen resulterar i våra betydande hållbarhetsaspekter, vilket innebär att det är de 

aspekter som är viktigast för oss att arbete med.   

Till stöd för styrningen av vårt hållbarhetsarbete har vi även mål, rutiner, dokumentation för 

uppföljning och strukturer för verksamhetsutveckling. Vårt löpande arbete styrs via årsplanen och vi 

genomför årligen en mängd aktiviteter som en del av vårt verksamhetssystem. En översiktlig 

beskrivning av vårt verksamhetssystem görs i figur 1 nedan. 

Figur 1 Översiktlig beskrivning av Thells arbetssätt och verksamhetssystem 

 

För att förbättringsarbetet ska bedrivas effektivt sätter vi upp och arbetar med tydliga mål för vårt 

hållbarhetsarbete. Målen och utfallet av förbättringsarbetet följs upp av ledningen och resultatet 

redovisas i kap. 4.1 nedan. Utöver våra hållbarhetsmål följer vi även upp vår hållbarhetsprestanda via 

ett antal nyckeltal. Utvecklingen av vår hållbarhetsprestanda redovisas i kap. 4.2 nedan.  



  
 

3 RELEVANTA GLOBALA MÅL 

Allt vi gör har en påverkan på omgivningen, positivt eller negativt. På Thells vill vi självklart minska 

vår negativa påverkan, tex. genom att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ. Den största 

potentialen har vi dock bedömt finns i vår möjlighet att påverka positivt, tex. genom att skapa 

livsutrymmen för olika växt- och djurarter. Detta gör vi bland annat genom att sätta mål för och 

kontinuerligt utveckla vår verksamhet till att bli mer hållbar, men framför allt genom att vårda och 

utveckla våra kunders grönytor och genom att ge goda råd vid anläggning av nya utemiljöer. 

I vår ambition att bidra positivt till en hållbar samhällsutveckling har vi utgått från de globala målen 

för hållbar utveckling. De mål som vi bedömt är mest relevanta för oss är mål 11, 13 och 15:  

 

 

 

 

 

 

Genom vår verksamhet kan vi bidra till goda livsmiljöer i våra städer. Välplanerade och välskötta 

grönytor kan bidra positivt till bland annat luftkvalitet, mikroklimat, omhändertagande av dagvatten, 

rekreation, avkoppling och visuella intryck.  

Vår verksamhet medför omfattande transporterar i samband med skötsel och utveckling av grönytor 

och till skötseln använder vi delvis arbetsredskap som drivs på fossila bränslen. Vår verksamhet 

medför utsläpp av klimatpåverkande ämnen vilket är en utmaning för oss. Vi arbetar kontinuerligt för 

att minska klimatpåverkan och vi kommer behöva fokusera på denna fråga under flera år framöver.   

Den biologiska mångfalden är kraftigt begränsad i stadsmiljön. Genom att utveckla grönytor kan vi 

bidra till att skapa livsutrymme som bidrar till en ökad biologisk mångfald i stadsmiljön. 

  



  
 

4 VÅRA VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGOR 

De hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss har som redovisats tidigare identifierats via vårt 

hållbarhetsaspektregister. Våra viktigaste hållbarhetsfrågor har en tydlig koppling till de tre globala 

mål som är mest relevanta för oss.  

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor framgår av figur 2 nedan. 

Figur 2 Våra viktigaste hållbarhetsfrågor 

Utsläpp från såväl tjänsteresor som arbetsredskap har en direkt påverkan på både mål 11 och 13 och 

indirekt påverkas även mål 15 genom att livsmiljöer förändras till följd av påverkan på klimatet. 

Skötsel och anläggning av grönytor har en direkt påverkan på mål 11 genom bland annat välmående 

och rekreation och mål 15 genom goda livsmiljöer som bidrar till en biologisk mångfald.   

 

Livsmiljö för Reliktbocken bevarad vid Ljungarumsskolan 

 

Genom god trädvård har 

Thells bidragit till att 

livsmiljön för skalbaggar av 

arten Reliktbock som lever i 

tallarna vid Ljungarumsskolan 

har kunnat bevaras.  

 

 

 

 

 

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor är: 

- Utsläpp från tjänsteresor. 

- Utsläpp vid användning av arbetsredskap. 

- Skötsel & anläggning av grönytor – skapa & vårda grönytor som 

bidrar till biologisk mångfald och goda miljöer för välmående och 

rekreation i stadsmiljön. 

 

Fakta om Reliktbocken: 

Reliktbockens utbredningsområde sträcker sig 

än så länge från Blekinge i söder till Lule 

lappmark i norr. Skalbaggen lever främst i 

gamla tallar som står glest och solbelyst. Arten 

är hotad, främst för att de gamla träd som den 

bor i avverkas och att vårt moderna skogsbruk 

gör att i princip inga nya gammelträd med rätt 

förutsättningar för Reliktbocken tillkommer.   



  
 

4.1 BIOLOGISK MÅNGFALD I STADSMILJÖN 
I våra städer är det ofta brist på livsutrymmen för insekter, fåglar och djur. I de fall det finns 

naturområden i städerna är det vanligt att de ligger som ”öar” som är omgärdade av vägar och 

bebyggelse, se figur 2 nedan. Vårt sätt att bygga städer gör att det blir svårt för många arter att 

överleva i städerna. För de arter som hittar ett område där de kan leva är det ofta svårt att ta sig till 

nästa område och därigenom få ett genetiskt utbyte med andra individer av samma art.   

Figur 3 Exempel på hur vi kan skapa ”gröna korridorer” som möjliggör för arter att förflytta sig mellan olika livsmiljöer, 
(Naturvårdsverket.se) 

 

Genom att anlägga och sköta grönytor utifrån ett hållbart perspektiv bidrar Thells till fler närliggande 

”gröna öar” och fler korridorsytor som underlättar för olika arter att både förflytta sig och etableras 

på nya platser. Vår strävan är att göra detta i samarbete med våra kunder så att vi på bästa sätt kan 

bidra till en ökad biologisk mångfald i stadsmiljön.  

 



  
 

5 VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2021 

Under 2021 har vi fortsatt att utveckla vårt och finslipa vår organisation. Vi har arbetat med att 

ytterligare förtydliga ansvar, roller, delegering av uppgifter och strukturer för våra arbetssätt. 

Organisationen har också förstärkts med nyanställningar.  

Vi har under året vidareutvecklat och implementerat hållbarhetsarbetet som vi påbörjade under 

2020. Vi har bland annat skapat tydlig styrning av såväl det löpande arbetet som av planeringen för 

framtida utveckling, vilket har resulterat i högre kvalitét, ökad leveranssäkerhet och förbättrat 

täckningsbidrag. Resultatet är mycket glädjande då det genererar långsiktigt trygghet och möjlighet 

att vidareutveckla verksamheten. Ytterligare ett resultat av hållbarhetsarbetet är utvecklad 

kommunikation som bland annat har resulterat i denna hållbarhetsredovisning. Vår förhoppning är 

att ni uppskattar denna tydligare information om Thells hållbarhetsarbete.  

En god och säker arbetsmiljö är en viktig del av det sociala hållbarhetsarbetet. Under 2021 har vi 

arbetat med att förtydliga arbetsmiljöfrågorna. En väsentlig del av våra medarbetare är 

säsongsanställda. Därför är det extra viktig för oss att det är enkelt för nya medarbetare att komma 

in i arbetet och kunna utföra det på ett säkert sätt. Det är bland annat viktigt för oss att 

medarbetarna vet vad som förväntas av dem, att det finns enkla och smidiga system för att 

säkerställa en säker arbetsmiljö och att vi kan erbjuda en arbetsplats med god gemenskap där det är 

lätt att trivas. Arbetsmiljöprojektet kommer att fortsätta även under 2022.   

 

10 000 000 blommor i 

stadsmiljön 2022! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2021 planterade vi 55 667 

blommande buskar, lökar och 

perenner. Enligt en översiktlig 

beräkning kommer dessa att 

resultera i 10 000 000 blommor 

under sommarhalvåret 2022. Genom 

god planering blommar många av 

våra planteringar under hela 

säsongen och skapar stora mänger 

mat för våra bin och andra 

pollinerande insekter under många 

år framöver.  



  
 

5.1 MÅL OCH UTFALL FÖR VERKSAMHETSÅR 2021 
Under året har vi fokuserat vårt arbete på de mål som presenteras nedan. För varje mål redovisas hur 

väl vi har lyckats i vårt arbete.  

Tabell 1 Hållbarhetsmål 2021 inklusive redovisning av utfall 

Mål 
nr 

Mål  Tidspe
rspekti
v 

Utfall  

 
 

1 

Vi ska åstadkomma förbättrad 
styrning av projekt. 
Täckningsbidraget i genomförda 
projekt under året ska öka med 3 % 
per år jämfört med 2020.   

2020-
2021 

Styrningen har utvecklats, vilket har 
generat en förbättrad täckningsgrad 
med 3,3 %.  

 

 
 

2 

Vi ska minska förbrukningen av 
fordonsbränsle genom att 
succesivt uppdatera fordonsparken 
samt genom interna kampanjer 
inom ex. sparsam körning. 

Löpan
de 
mål.  
 

Under 2020 beställdes tre elbilar 
som levererades under 2021. Tyvärr 
har de två Caddy-fordonen inte 
fungerat. Målet kvarstår men 
ytterligare förbättringar dröjer till 
dess bättre bilar finns på marknaden  

 

 
 

3 

Vi ska bidra till minskad 
bränsleförbrukning av 
akrylatbensin genom ökad andel 
batteridrivna redskap. 

Löpan
de 
mål.  
 

Under 2020 köptes sex batteridrivna 
maskiner köpts in och under 2021 
har ytterligare två batteridrivna 
häcksaxar köpts in. Verksamheten 
har expanderat och all nyinköpt 
utrustning där det varit möjligt har 
varit eldriven. En utmaning är att 
stora röjsågar/ryggblås har för dålig 
kapacitet och blir för tunga för att 
fungera som eldrivna än så länge.  
Uppföljningen av målet avses ändras 
till att visa andel batteridrivna 
redskap istället för antal inköpta. 

 

 
 

4 

Vi ska bidra till en grönare värld 
genom att plantera fler träd än vi 
fäller. Uppföljning görs på privat- 
och parkmark, röjning av buskar & 
småträd utmed tex. vägar omfattas 
inte av uppföljningen. 

Löpan
de 
mål.  
 

Under 2021 har cirka 225 träd har 
fälts och 589 träd har planterats. 

 

 
 

5 

Vi ska till och med 2022 påverka 
kund i fem projekt/år (mätt som 
genomsnitt) att utveckla grönytan 
till att gynna biologisk mångfald 
och/eller generera mer 
ekosystemtjänster. 

2020-
2022 

Vi har påverkat kunden i 5 större 
projekt under 2021. Därutöver har 
påverkan skett i samband med 
rådgivning hos kund i ett stort antal 
mindre projekt.  

 

 
Vi kan med glädje konstatera att arbetet med våra hållbarhetsmål har varit framgångsrikt under året. 
Fyra av målen har haft en god eller mycket god utveckling. En ökad täckningsgrad skapar trygghet 
och ger stabilitet som möjliggör fortsatt utveckling av verksamheten  
Vi kan konstatera att utvecklingen på elbilsmarknaden är stark, men att det återstår en del utveckling 

för att fordonen ska fungera i praktiken för oss. De tre bilar vi köpte in har tyvärr krånglat och fått 



  
 

bärgas upprepade gånger och har inte alls uppfyllt utlovad nivå. Vår förhoppning är att den positiva 

utvecklingen ska fortsätta och att vi ska kunna ersätta den fossila fordonsflottan på sikt. Positivt inom 

just detta mål är en elbil på tjänstebilssidan som införskaffats och som fungerat mycket bra.   

Utöver målen som presenterats ovan bidrar vi till förbättrad hållbarhetsprestanda på flera sätt. Ett 
exempel är när vi lägger sedumtak. 

 

 

5.2 YTTERLIGARE HÅLLBARHETSFÖRBÄTTRINGAR 
Utöver arbetet med hållbarhetsmålen har vi även genomfört ytterligare några förbättringar under 

2021, vi har bland annat: 

- Införskaffat nya personalbodar för att bättre kunna ta hand om vår personal då de är ute på 

längre jobb. 

- Minimerad kassation genom försäljning av överblivet växtmaterial via vår webbshop. 

- Fortsatt att utveckla våra system för maskiner och utrustning så vi har god kännedom om 

skick och bruksplatser så att onödiga transporter minimeras.  

5.3 NYCKELTAL FÖR UPPFÖLJNING AV VÅR PÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN 
Som en del av vår styrning av hållbarhetsarbetet och som underlag för uppföljning av vårt löpande 

hållbarhetsarbete följer vi utvecklingen av vår hållbarhetsprestanda via nyckeltal. Nedan presenteras 

Sedumtak bidrar positivt i 

stadsmiljön: 

Sedumtak bidrar till en god 

stadsmiljö bland annat genom 

att:  

- fördröja dagvatten vid häftiga 

skyfall 

- ta upp föroreningar i dagvatten 

- Dämpa buller från trafik  

- Förbättra luftkvaliteten 

- ger livsmiljöer för småkryp som 

i sin tur blir mat för fåglar  

 



  
 

några nyckeltal som bedöms vara relevanta för vårt hållbarhetsarbete och som är en del av 

underlaget för den fortsatta utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.  

Tabell 2 Resultat för nyckeltal kopplade till vår hållbarhetsprestanda 

 

Ett resultat av vårt hållbarhetsarbete är att flera nya nyckeltal har tagits fram. För nyutvecklade 

nyckeltal saknas historiska jämförelsedata, men de nya nyckeltalen ger oss underlag för ytterligare 

förbättringar framöver.  Några slutsatser vi kan dra av uppföljningen är: 

Glädjande i år är att notera att bränsleförbrukningen är den lägsta sedan 2015. Detta trots problem 

med införskaffade elbilar. Förbättringen bedöms bland annat bero på att förbättrad styrning har 

minskat antalet onödiga transporter. Förbrukningen påverkas dock även av typ och lokalisering för 

de uppdrag vi erhåller.  

Vi kan konstatera att trots att vi har köpt in en hel del elektriska arbetsredskap har detta inte fått 

något tydligt genomslag på förbrukningen av alkylatbensin. Orsaken bedöms vara att vi har haft en 

positiv utveckling med organisk tillväxt och att gamla utrustningar inte har fasats ut än. Ytterligare en 

orsak bedöms vara att för de tyngre arbetsredskapen som körs mycket är bensindrivet än så länge 

det enda alternativet. 

Andelen utnyttjade friskvårdsbidrag ligger fortsatt på en förhållandevis låg nivå. 



  
 

En viktig del av den biologisk mångfald och en trivsam stadsmiljö är antalet träd i staden. Vi har 

under året fått ordning på uppföljningen av detta nyckeltal och kan konstatera att vi har planterat 2,6 

nya träd för varje träd vi har fällt. 

Jämställdhet mellan könen är en utmaning i vår bransch. Nästan en tredjedel av våra medarbetare är 

kvinnor vilket vi tycker är positivt. 

Sjukfrånvaron var 2021 på ungefär samma nivå som året innan. 2020 påverkades den av 

långtidssjukskrivning och 2021 av coronapandemin. 

Att välja e-plantor är ett sätt att minska resursförbrukningen eftersom e-plantor är anpassade till det 

svenska klimatet och fler plantor överlever. I de fall vi kan rekommenderar vi e-plantor. En utmaning 

för oss är att upphandlingar ofta fokuserar på lägsta pris istället för god kvalitet och där styrs vi ofta 

att använda icke e-plantor. Vår förhoppning är att medvetenheten om den onödiga 

resursförbrukningen ska öka hos upphandlande organisationer och att vi kan öka andelen e-plantor 

på sikt.  

Vår känsla har tidigare varit att antalet anmärkningar på slutbesiktningar har varit relativt få, men vi 

har inte följt upp det. Nu när vi följt upp utfallet får vi också bättre underlag för att styra 

erfarenhetsåterföring avseende anmärkningar och därmed ytterligare förbättra vårt förebyggande 

arbete.  

Täckningsgraden har genom förbättrad styrning ökat med 3,3 % jämfört med föregående år. 

Resultatet är glädjande då det stärker oss inför framtiden och möjliggör för oss att fortsätta utveckla 

verksamheten. 

Vi ser ett stort engagemang bland våra anställda, bland annat genom förslag på förbättringar och 

utveckling av vår verksamhet. Det här är en viktig del av vår utveckling och vi är tacksamma för alla 

de förslag som kommit in under fjolåret.   

6 VÅRT FRAMTIDA HÅLLBARHETSARBETE 

Vårt hållbarhetsarbete utvecklas kontinuerligt genom såväl det löpande arbetet som genom specifika 

projekt. För närvarande fokuserar vi specifikt på att arbeta vidare med arbetsmiljöfrågorna vilket 

bland annat har resulterat i tydligare rutiner och förbättrad kommunikation. Arbetet fortsätter även 

under kommande år. Vi kommer att berätta mer om detta i nästa hållbarhetsredovisning.  

För den fortsatta utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete har vi satt upp följande mål: 

  



  
 

Tabell 3 Hållbarhetsmål för kommande år 

Mål 1: Vi ska åstadkomma förbättrad styrning av projekt. Täckningsbidraget i genomförda 
projekt under året ska öka med 2 % jämfört med 2021.   
Uppföljning: Mäts genom uppföljning av täckningsbidrag i projekt  
Hållbarhetsfokus: Ekonomi 

Mål 2: Vi ska minska förbrukningen av fordonsbränsle genom att succesivt uppdatera 
fordonsparken samt genom interna kampanjer inom ex. sparsam körning. Löpande mål. 
Uppföljning: Mäts genom uppföljning av bränsleförbrukning i förhållande till körda mil 
Hållbarhetsfokus: Miljö, arbetsmiljö.  
Kommentar: Inköpta elbilar har inte fungerat. Målet är vilande i avvaktan på att bättre elbilar 
utvecklas. 

Mål 3: Vi ska bidra till minskad bränsleförbrukning av akrylatbensin genom ökad andel 
batteridrivna redskap. Löpande mål. 
Uppföljning: Mäts genom uppföljning av antal batteridrivna redskap i förhållande till totalt antal 
motordrivna redskap. 
Hållbarhetsfokus: Miljö, arbetsmiljö 

Mål 4: Vi ska bidra till en grönare värld genom att plantera fler träd än vad vi fäller (avdelning 
grönyta/träd). Löpande mål. 
Uppföljning: Mäts genom uppföljning av antal planterade träd i förhållande till antal fällda träd 
inom ytor privat- och parkmiljö. 
Hållbarhetsfokus: Miljö 

Mål 5: Vi ska till och med 2022 påverka kund i fem projekt/år (mätt som genomsnitt) att utveckla 
grönytan till att gynna biologisk mångfald och/eller generera mer ekosystemtjänster. 
Uppföljning: Mäts genom uppföljning av antal erhållna projekt där Thells har utformat miljön och 
därmed har styrt bidraget till biologisk mångfald. 
Hållbarhetsfokus: Miljö 

 

För varje mål har vi identifierat aktiviteter som syftar till att vi utvecklas i enlighet med uppsatt mål. 

Likaså har ansvar för respektive mål tydliggjorts. I vår nästa hållbarhetsredovisning kommer vi att 

berätta hur vi har lyckats med vårt målarbete.  

7 KONTAKTINFORMATION   

Avslutningsvis är vår förhoppning att vi ska kunna utveckla uppföljningen av vår positiva påverkan på 

omgivningen och därigenom inspirera både medarbetare, kunder och andra aktörer att också bidra 

till en hållbar samhällsutveckling. 

Vi ser fram mot att få återkomma med mer information om vårt hållbarhetsarbete framöver och har 

ni frågor eller tankar om Thells miljöarbete är ni välkomna att kontakta Henrik Thell eller Patrik 

Sundberg. Ni når oss på följande sätt: 

Mail & telefon: 

henrik@thells.nu, 036-291 21 50  

patrik@susu.se, 0702-60 70 99 
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