
  
 
 

Hållbarhetsredovisning 2020 
Thells i Huskvarna AB 

 
 

 

 

 

 

Jönköping 2021-04-29 

 

 

Henrik Thell, VD  



  
 
 

1 OM THELLS 

Thells i Huskvarna skapar och förvaltar utomhusmiljöer att trivas i. Totalt är vi cirka 25 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. 

Detta gör vi inom de tre affärsområdena Trädvård, Trädgårdsskötsel och Markanläggning.  

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

Inom trädsidan finns även en klättersektion som till viss del utför industriklättringsjobb. 

- 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 har stora delar av Jönköpings län som 
arbetsområde. 
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 har vi börjat arbeta med fokus 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 miljöarbete.  

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 påverkanspotential de har och i 

vilken mån vi har möjlighet att bidra till förbättringar. 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 VÅRA VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGOR 

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 tycker vi dock 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. Vi värderar såväl vår positiva som vår negativa påverkan i vårt 

hållbarhetsaspektregister. Värdering görs utifrån respektive aspekts effekt på omgivningen och vår 

möjlighet att påverka och åstadkomma förbättringar. De frågor som erhåller högst värdering är de 

hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss. Våra viktigaste hållbarhetsfrågor framgår av figur 2 nedan. 

Figur 2 Våra viktigaste hållbarhetsfrågor 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 



  
 
 

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor har en tydlig koppling till tre av de globala målen, vilket också är de 

mål som är mest relevanta för oss. De mest relevanta målen för Thells är: 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1 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 

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.   



  
 
 

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 på bästa sätt kan bidra 

till en ökad biologisk mångfald i stadsmiljön.  

 
 



  
 
 

4 VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2020 

2020 har varit ett intensivt år på Thells med både utmaningar och fortsatt utveckling av 

verksamheten. Organisationen har förstärkts och strukturerats med nyanställningar, tydligare 

uppgiftsfördelning och delegering av uppgifter till fler medarbetare. Styrelsen som tillsattes 2019 har 

bidragit positivt till utveckling av ledningsgruppens arbete och funktion.  

Under året har vi utvecklat och byggt upp strukturen för vårt hållbarhetsarbete. Vi har bland annat 

skapat en tydlig styrning av såväl det löpande arbetet som av planeringen för framtida utveckling. Vi 

har även utvecklat vår uppföljning och vår 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 2020 har vi 

startat ett projekt som syftar till att förtydliga arbetsmiljöfrågorna ytterligare. 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 har påbörjats under året och kommer att 

fortsätta under de kommande två åren.   

 

1 693 000 blommor i stadsmiljön 2020! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2020 planterade vi 16 930 

blommande buskar och perenner. 

Enligt en försiktig beräkning kommer 

dessa att resultera i 1 693 000 

blommor under sommarhalvåret 2021. 

Under de kommande åren blir det ännu 

mycket fler blommor i takt med att de 

växer. Genom god planering blommar 

många av våra planteringar under hela 

säsongen, vilket skapar stora mänger 

mat för våra bin och andra 

pollinerande insekter.  



  
 
 

4.1 MÅL OCH UTFALL FÖR VERKSAMHETSÅR 2020 
Under året har vi fokuserat vårt arbete på de mål som presenteras nedan. För varje mål redovisas 

även hur väl vi har lyckats i vårt arbete.  

Tabell 1 Hållbarhetsmål 2020 inklusive redovisning av utfall 

Mål 
nr 

Mål  Tidsperspektiv Utfall  

 
 

1 

Vi ska förbättra information 
av leveransintervallet till 
max två veckor i minst 90 % 
av uppdragen. 

2020 Utvecklad organisation har 
bidragit till att 
leveransprecisionen vid 
utgången av 2020 med god 
marginal översteg 90 %.  

 

 
 

2 

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

Är ett löpande 
mål där vi strävar 
efter förbättring 
varje år. 
Uppföljning görs 
årligen. 

Under året har tre nya 
dieselfordon köpts in och tre 
elbilar har beställts. Elbilarna 
levereras under 2021.  

 

 
 

3 

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

Är ett löpande 
mål där vi strävar 
efter förbättring 
varje år. 
Uppföljning görs 
årligen. 

Under året har sex 
batteridrivna maskiner köpts 
in. 

 

 
 

4 

Vi ska bidra till en grönare 
värld genom att plantera 
fler träd än vad vi fäller 
(gäller avdelning 
grönyta/träd). 

Är ett löpande 
mål där vi strävar 
efter att 
kontinuerligt nå 
målet. 
Uppföljning görs 
årligen. 

Under året har systemet för 
uppföljning diskuterats och 
beslutats. Uppföljning 
kommer göras för 
verksamhetsår 2021. 

 

 
 

5 

Under 2020 utreda 
möjligheten att köpa in bilar 
som drivs på förnyelsebart 
bränsle (HVO-bränsle). 

2020 Utredning visade att HVO 
som drivmedel inte var 
praktiskt möjligt pga. att den 
enda tankstation som finns 
ligger för långt bort. 

 

 
 

6 

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. 

2022 Vi har påverkat kunden i 3 
projekt under 2020. 

 

 
  



  
 
 

Vi kan med glädje konstatera att arbetet med våra miljömål har varit mycket framgångsrikt under 
året. Fyra av målen har haft en god eller mycket god utveckling. Extra glädjande är det att vi för mål 
sex redan första året har lyckats inspirera tre kunder att utveckla grönytan så den bidrar mer till den 
biologiska mångfalden än vad kunden hade tänkt sig från början. 
Vi kan konstatera att vi ligger efter tidplanen när det gäller att mäta mål 4 och att vi därför inte vet 

hur väl vi lyckats i det arbetet. I vår nästa hållbarhetsredovisning hoppas vi kunna presentera statistik 

för detta mål. Mål fem grundade sig i en ambition att ytterligare minska vår klimatpåverkan från våra 

transporter, vilket tyvärr visade sig inte vara praktiskt möjligt. Resultatet innebär att vi fortsätter 

arbeta vidare med elbilar, men att arbetet kommer ta längre tid än om vi hade kunnat komplettera 

med fordon som hade kunnat köras på HVO-bränsle.   

 

 

 

 

  

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  

 



  
 
 

4.2 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 

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 

 

Under 2020 har vi startat upp ett projekt som syftar till att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Arbetet 

avspeglar sig bland annat i att flera nya nyckeltal har tagits fram. Det återstår bland annat att 

utveckla system för uppföljning av flera av de nya nyckeltalen. Nästa år hoppas vi kunna redovisa 

statistik för de nya nyckeltalen.   

För de gamla nyckeltalen visar uppföljningen att bränsleförbrukningen för fordon har försämrats 

något jämfört med året innan, men att den långsiktiga trenden är fortsatt positiv. Under nästa år 

förväntar vi oss också att investeringen i elbilar ska slå igenom och ge en positiv effekt. 

Förbrukningen av alkylatbensin till arbetsredskap har en fortsatt positiv utveckling.  

  



  
 
 

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

2020, vi har bland annat: 

- Genomfört en utbildning i hållbar grönyteskötsel med alla medarbetare. 

- Införskaffat ett nytt system för kontroll av skötsel och underhåll av arbetsredskap. Systemet 

bedöms medföra förbättringar i form av längre livslängd på redskapen och därmed minskad 

resursförbrukning och bättre ekonomi. Det bedöms med andra ord bidra till både det 

ekonomiska och det miljömässiga hållbarhetsperspektivet.  

- Införskaffat ett nytt system för information, genomförande av riskanalyser m.m. Systemet 

finns tillgängligt för all personal via telefon och bedöms bidra till ökad säkerhet, lätt 

tillgänglig information och ökad tydlighet för medarbetarna. Den stora vinsten är en bättre 

arbetsmiljö för våra medarbetare.   

5 VÅRT FRAMTIDA HÅLLBARHETSARBETE 

Som redovisats ovan har vi påbörjat ett projekt som syftar till att utveckla vårt hållbarhetsarbete. 

Under projektets första år har vi arbetat med flera olika frågor, bland annat arbetsmiljö. Nu kommer 

vi att fokusera specifikt på och arbeta vidare med arbetsmiljöfrågorna under de kommande två åren 

och avser bland annat utveckla uppföljningen genom tydliga nyckeltal. Vi kommer att berätta mer 

om detta i kommande hållbarhetsredovisningar.  

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

Tabell 3 Hållbarhetsmål för kommande år 

 

 

 

 

 



  
 
 

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.  

6 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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