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2017 var ett bra hållbarhetsår för SUEZ. Vi kan återigen redovisa en hög 
förädlingsgrad av det material som kördes ut från våra återvinnings- 
anläggningar – hela 91%. Det är samma höga nivå som föregående år 
och visar att vi är en samarbetspartner att lita på i arbetet med omställ-
ningen till cirkulär ekonomi. 

SUEZkoncernen växte ytterligare under året. I och med ett förvärv av 
GE Water & Process Technologies fick SUEZ i Sverige ny kompetens 
inom vattenrening. Vi startade även upp flera kommunala uppdrag, 
bl.a. i Stockholm där vi bidrar till målet att bli världens mest hållbara 
stad. Dessutom fick vi nya och fördjupade kunduppdrag i näringsli-
vet. Ett av våra kundprojekt, 100 % återvinning av isoleringsspill, blev 
nominerat till två hållbarhetspriser under året. Vi skrev dessutom ett 
unikt avtal för återanvändning av byggpallar från byggprojekt runt om 
i Sverige.

Under året låg internt fokus på arbetsmiljö, vilket gav god effekt. An-
talet arbetsrelaterade olyckor gick ner, likaså antalet frånvarotimmar 
som följd av olyckor. Detta är positiva resultat som bl.a. kommer av en 
utbildningsinsats inom hälsa och säkerhet för våra chefer och ledare. 
Medarbetare är vår viktigaste resurs varför vi kommer fortsätta arbeta 
med dessa frågor.

Under 2017 förbättrades våra digitala plattformar ytterligare utifrån 
marknadens behov och våra önskemål. Ökat fokus på självservice och 
ett digitalt kretslopp var talande. Vi står nu rustade för att följa med i 
morgondagens förändringar.

2017 i korthet
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vår metodik
Intresset för vår verksamhet utifrån ett hållbarhets-
perspektiv har blivit större från omvärlden. Att rap-
portera på ett mer stringent och konsekvent sätt är 
därför viktigt. Detta eftersom våra intressenter öns-
kar få kännedom om aktiviteter inom vår verksamhet 
som rör hållbarhet, så som vårt bidrag till den cirku-
lära ekonomin, ökad förädlingsgrad av restmaterial, 
minskade utsläpp, hushållande med resurser och 
investeringar i innovation och socialt ansvar.

Den hållbarhetsrapport du nu läser redovisar vår 
svenska verksamhet. De globala målen för håll-
bar utveckling, som FN antog i september 2015, är 
vägledande, bl.a. genom vår koncerns övergripande 
hållbarhetsstrategier och mål som anger ramarna för 
våra prioriteringar. Även Sveriges miljömål har stor 
inverkan på inriktningen av vårt arbete, liksom våra 
primära intressenters behov och önskemål. 

Rapporten är indelad i fyra delar som belyser våra 
olika aspekter av hållbarhet. Vi ser ett förtydligat behov 
av samarbete - internt men också externt - för att 
lyckas. Vi har därför benämnt delarna: 

•	Tillsammans	för	hållbara	affärsrelationer

•	Tillsammans	för	hållbar	miljö

•	Tillsammans	för	hållbart	socialt	ansvarstagande

•	Tillsammans	för	hållbart	samhälle	

Indelningen sätter strukturen för kommande redovis-
ningar för att i högre grad bidra till jämförelsemöjlig-
heter och analys. 

Med ett förnyat sätt att presentera vår hållbara 
verksamhet, hoppas vi intressera och inspirera våra 
intressenter. 

MILJÖ

AFFÄRS-
RELATIONER

SAMHÄLLE

SOCIALT
ANSVARSTAGANDE

Tillsammans	för	
hållbar	uTveckling

+ 135
år som företaget varit 
verksamt sedan starten 1882

aktiva företagskunder, ca. 30	000 66kontor

certifierade enligt

ISO 9001

ISO 14001

investeringar

omsättning (tkr)

könsfördelning

81%
19%226	000	000	kr

2 373 000	
kr

st st

91%                        förädlingsgrad    
                                     på allt material som 
transporterades ut från våra anlägngingar

>25	st container-
tömningar/min

siffror 2017

>1,4 milj
invånare omfattades 
av suez kommunala 
uppdrag
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Allt fler företag i Sverige ser värdet 
av att arbeta för en hållbar utveck-
ling, vilket är en positiv trend som 
vi sett är ihållande sedan ett antal 
år tillbaka. Fler och fler företag 
har insikten om att det både är 
möjligt och nödvändigt att kombi-
nera affärsmässig lönsamhet med 
hållbarhet och samhällsansvar. Vi 
på SUEZ är gärna med och bidrar i 
det arbetet som samarbetspartner.

För oss på SUEZ, som erbjuder 
långsiktigt hållbara återvinnings- 
och avfallstjänster, är det en själv-
klarhet att leva som vi lär. Det är 
en del i vår affärsidé och det ska vi 
nu berätta om på ett tydligt sätt. Vi 
har hållbarhetsrapporterat sedan 
2013 och synen på hållbarhets- 
och miljöredovisningar har föränd-
rats under åren. Vår ambition är 
att 2017 års hållbarhetsrapport på 
ett tydligt sätt ska visa hur vi ser 
på hållbarhetsaspekterna inom 
vår verksamhet, hur trenden ser ut 
och hur målbilden är uppritad. Ge-
nom den förnyade strukturen för 
SUEZ hållbarhetsrapport önskar vi 

på ett mer lättillgängligt sätt visa 
marknaden att vi är en trovärdig 
aktör som aktivt arbetar för att vår 
verksamhet ska vara långsiktigt 
hållbar – för våra medarbetare, 
våra kunder, för vår omgivning och 
för vår affär. Att redovisningen nu 
är mer strukturerad gör att den 
kommer vara enkel att följa upp 
och siffrorna lätta att jämföra vil-
ket på ett positiv sätt ställer högre 
krav på oss som företag. 

Som VD för SUEZ i Sverige hoppas 
jag att ni som tar del av rappor-
ten tycker att innehållet om vårt 
hållbarhetsarbete 2017 är intres-
sant, dynamiskt och utfört på ett 
professionellt sätt. Har ni förslag 
på förbättringar eller frågor om 
SUEZ hållbarhetsarbete – hör 
gärna av er. 

tillsammans hjälps vi åt 
för en hållbar framtid

Jag finns på marten.widlund@suez.com 
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för hållbara affärsrelationer

En grundförutsättning för detta är 
t ex att SUEZ är certifierat enligt 
kvalitet- och miljöstandarderna ISO 
9 001 och ISO 14 001. Genom att 
uppfylla kraven för ISO-certifiering 
tydliggörs vägen fram för organi-
sationens strategi- och målarbete, 
vilket i sin tur leder till högre miljö-
prestanda och ökad kundnöjdhet.  

Våra ISO-certifieringar är ett bevis 
för att vi tar ansvar för god kvalitet 
och miljöhänsyn gentemot våra 
medarbetare, kunder, leverantörer 
och övriga intressenter. 

vi	påverkar	branschens	framtid
Genom ett aktivt deltagande i en 
rad branschorganisationer är 
vi med och påverkar beslut och 
framtid som berör vår verksamhet. 
Ett positivt exempel från 2017 är 

det pilotprojekt SUEZ genomförde 
i samarbete med Peab gällande 
byggföretagens system för håll-
bara transporter till och från 
byggarbetsplatser. Projektet gav 
bra lärdomar som vi kunde ta med 
oss vidare i diskussionerna med 
Återvinningsindustrierna (ÅI). Till-
sammans med ÅI arbetar nu vi och 
andra medlemmar med att hitta 
en ny branschstandard för föränd-
rings- och förbättringsprocesser 
kring avfallshanteringtjänster, 
som kommer användas i BEAst 
(Byggbranchens Elektroniska Af-
färsstandard) som enligt planerna 
ska vara i drift under 2018.  

I takt med att världen förändras 
och affärer med enkelhet blir 
internationella är det allt viktigare 
för oss att i relation med kunder 

och leverantörer försäkra oss om 
att allt går korrekt till, även i för-
längningen av relationen och/eller 
affären. För att göra det hänvisar 
vi till ÅI:s uppförandekod som 
samtliga medlemsföretag måste 
följa. Uppförandekoden innehåller 
bl.a. klausuler för hur medlem-
marna ska förhålla sig till lagstift-
ning och internationella överens-
kommelser. 

Lagar som reglerar transport och 
export av avfall behöver vi ständigt 
hålla oss uppdaterade kring, och 
klausuler som reglerar antikor-
ruptionsarbetet vill vi fortsatt lära 
oss mer om. I samarbetet med ÅI 
blir detta trovärdigt och tydligt.

Världen förändras relativt snabbt och SUEZ måste följa med i utvecklingen 
för att kunna agera utifrån nya kundönskemål och krav som ställs på våra 
leveranser. Vårt metodiska hållbarhetsarbete bidrar till att skapa goda 
förutsättningar till lönsamma affärsrelationer i en hållbar framtid.

AFFÄRS-
RELATIONER

råvara till rätt kunder
I vår verksamhet har vi kunder både upstream och 
downstream. Hos våra upstreamkunder samlar vi in 
restmaterial för återvinning. Till dowstreamkunderna 
avsätter vi den förädlade råvaran.
 
Det är viktigt att vi har god kännedom om våra 
avsättningskunder så att vi kan vara trygga med 
att den råvara vi säljer och levererar behandlas 

korrekt och i enlighet både med lagar och förordning-
ar samt våra etiska regler. Merparten av det material 
vi säljer hanteras inom Norden och det finns goda 
förutsättningar för både långsiktiga kundrelationer 
och kontrollbesök vid behov. Vår försäljningschef för 
råvaror och trading ansvarar för dessa relationer och 
därmed kundbedömningar. 

INBLIck

Läs gärna mer om vår intressentmatris 
på sidan 15.
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Våra affärskontakter, med såväl 
offentlig som privat verksamhet, 
ska baseras på ärlighet, rättvisa, 
respekt och en önskan om att 
tillgodose gemensamma intres-
sen. Våra avtal och överenskom-
melser ska grundas på erfarenhet, 
servicekvalitet och följa gällande 
lagar och regler.

För SUEZ utgör etik en viktig del 
i att förbättra vår prestation och 
vår konkurrenskraft. Som en del 
av ett globalt varumärke där vi 
arbetar tillsammans världen över 
för att säkra de naturresurser 
som är nödvändiga för framtiden, 
är det mer viktigt än någonsin att 
våra medarbetare följer företagets 
etiska regler. 

De etiska reglerna utgör kärnan 
i vår strategi och kommersiella 
utveckling, och att följa dem utgör 
grunden för ett framgångsrikt 

samarbete med våra kunder och 
samarbetspartners. 

I relation till leverantörer och 
underleverantörer ska företagets 
anställda följa de etiska reglerna 
och även försäkra sig om att tredje 
part delar och respekterar dessa 
värderingar. Detta gäller även i 
förhållandet till våra kunder, där 
vi ska agera med öppenhet och 
respektera principerna för rätt-
vis handel. Tillämpliga lagar och 
förordningar (i synnerhet kon-
kurrenslagar) ska givetvis följas 
och mänskliga rättigheter alltid 
respekteras. 

Alla som arbetar inom koncernen 
ska utföra tjänster till kunder med 
den professionella standard och 
servicekvalitet som kan förväntas. 
Vi håller det vi lovar och tillhanda-
håller ärlig och fullständig infor-
mation. Ingen typ av korruption får 

förekomma. SUEZ har nolltolerans 
mot korruption. korruption är inte 
bara olagligt och oetiskt utan går 
stick i stäv med våra etiska vär-
deringar. Förutom att skada vårt 
anseende skulle det riskera våra 
affärer på ett internationellt plan. 
Definitionen av korruption täcker 
hela spektrumet för affärsrelatio-
ner. SUEZ tydliga inställning är att:

korrupta	handlingar	är	förbjudna	
i	relationer	med	kunder	och	deras	
tekniska	rådgivare	såväl	i	rela-
tioner	med	konkurrenter	som	

samarbetspartners,	leverantörer	
eller	underleverantörer.

öppenhet och integritet 
utgör grunden för våra relationer

Nöjda kunder är av högsta prioritet för vår koncern. I alla affärsrelationer 
ska SUEZs anställda agera ärligt, lojalt och öppet, samt följa de överens-
kommelser som reglerats i avtal eller på andra sätt.

FÖRDJUPNING

”



crm - en möjliggörare
I en rikstäckande säljorganisation med ett decentraliserat affärsan-
svar är det en utmaning att jämföra och följa upp, något som blir allt 
viktigare. Under 2017 antog vi utmaningen och implementerade ett 
cRMverktyg. Den interna målbilden var ett effektivt system för tydlig 
och mer hållbar administration. Några av de stora vinsterna med 
vårt cRM var att vi bl a ville kunna jämföra och mäta våra kundrela-
tioner, vilket vi på sikt kommer kunna göra, men också få möjlighet 
till att enklare utöka kundsamarbeten genom högre kontroll och 
proaktivitet, utan tyngre administration. Vägen framåt är att gå från 
leverantör till hållbar samarbetspartner för återvinning.

År 2018 kan vi dra nytta av fördelarna av allt arbete vi lagt ner 
genom att mer effektivt kunna vidareutveckla vårt säljarbete i hela 
organisationen med stöd av nytt cRMverktyg.

guldfågeln fann tryggheten hos suez
Hos Guldfågeln i Falkenberg är det 
fullt fokus på att effektivt produce-
ra och leverera livsmedelsproduk-
ter av hög kvalitet till sina kunder. 
Avfallshanteringen däremot, är 
något som bara ska fungera – och 
det gör den. Hos SUEZ har Guld-
fågeln funnit tryggheten under 
många, många år, så att många 
att inköpschefen Dennis Svensson 
har svårt att minnas när det hela 
började. 

– SUEZ har tagit hand om Guldfå-
gelns avfall och återvinning så 
länge jag kan minnas, säger Dennis,

och vi har aldrig sett någon anled-
ning att byta. Vi ställer höga krav 
på våra leverantörer och SUEZ 
uppfyller dem.

Ett av dessa krav är att företaget 
de anlitar måste vara miljö- och 
kvalitetscertifierat. Guldfågeln  
arbetar mycket med lokala leve-
rantörer och kräver referenser 
från andra kunder innan de  
bestämmer sig. 

– Vi kan verkligen rekommendera 
SUEZ efter ett så långt samarbete. 
De får högsta betyg av oss!

En förutsättning för att man ska vara kund 
hos någon så länge som vi har varit hos SUEZ 
är att leveranserna fungerar. Och det gör de! 

SUEZ förser oss med det vi efterfrågar, 
erbjuder hjälp och kommer med förslag 

på nya lösningar.

”

A2. VÅRA kVALITETSMÅL 2017:

Säkerställa att kundreklamatio-
ner analyseras och åtgärdas.

Alla leverantörer som används 
skall vara godkända och årliga 
leverantörsutvärderingar ska 
genomföras.

RESULTAT:
kvalitetsmålen för året uppfylldes.

1
2

fakta 2017
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cASE

INBLIck

God kontakt med och förståelse för 
kunders behov bidrar till ökad nöjd-
het och lojalitet. Detta är viktigt för 
oss att kontinuerligt ha fokus på, då 
värdet på en kundrelation bestäms 
av hur väl köparens behov uppfylls.

För att följa upp och förbättra våra 
kundrelationer mäter vi kundnöjd-
het och kundlojalitet vartannat år 
genom NkI* och NPS**. Under 2018 
kommer nästa mätning att redovisas. 

*NkI (Nöjd kund Index) är ett index som anger 
hur nöjda kunderna är utifrån en enkätmodell 
som baseras på några generella frågor om 
helhetsupplevelse och förväntningar.

**NPS (Net Promotor Score) är ett mått på 
kundlojalitet och bygger på frågan: Skulle du 
rekommendera (vårt företag) till en kollega 
eller vän?

A1. VÄRDEFULLA kUNDRELATIONER
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för hållbar miljöMILJÖ

SUEZ arbetar för att uppnå vårt 
miljömål att minska utsläppen till 
mark, luft och vatten. Detta görs 
i synnerhet genom att vi aktivt 
jobbar med att minska miljöpå-
verkan inom det område där vi har 
störst negativa inverkan nämligen 
våra fordon och arbetsmaskiner. 
Genom att ställa om till alternativa 
drivmedel med mindre miljöpå-
verkan för transporterna kommer 
vi långt. Det görs främst i valet av 
införskaffning av nya fordon där 
investeringarna görs på fordon 
som drivs med alternativa bräns-
len eller energikällor. Att minska 
drivmedelsförbrukningen är en 
annan väg fram vilken ställer krav 
på effektiva arbetssätt, ruttopti-
mering och att utbilda våra chauf-
förer i och tillämpa ett miljömed-
vetet körsätt och beteende. 

SUEZ verkar även för att bidra till 
en giftfri miljö, vilket är en del av 
vårt tjänsteerbjudande. Genom att 
på ett säkert sätt omhänderta av-
fall och restmaterial som är föro-
renat med ämnen som behöver 
elimineras ur samhällets krets-
lopp – så som farligt avfall och för-
orenade massor – säkerställs en 
korrekt och hållbar hantering även 
av giftiga ämnen. Denna tjänst är 
en mindre del av vår tjänsteportfölj 

men kanske den viktigaste sett ur 
ett miljöperspektiv. 

På	väg	uppåt	i	avfallstrappan
kärnan i vår verksamhet är att 
förbättra och öka förädlingsgraden 
genom återvinning och energi-
utvinning för de restmaterial vi 
samlar in hos kund. Detta är ett 
pågående arbete som bl a bidrar 
till måelet om en god bebyggd 
miljö. Parallellt med detta arbetar 
vi för att lyfta materialet i avfalls-
trappan. 

Avfallstrappan anger ordningen för 
olika metoder att behandla avfall 
utifrån ett cirkulärt, hållbart per-
spektiv. Avfallstrappan grundar sig 
på ett EU-direktiv som är antaget 
i den svenska miljöbalken. Den 
styr hur avfallet ska tas om hand 
och är därmed vägledande för vår 
verksamhet.  

Att styra in kundernas avfalls-
flöden mot materialåtervinning i 
första hand och energiutvinning 
i andra är inget nytt men bland 
det viktigaste vi gör. Detta stäl-
ler krav på oss att hitta vägar för 
effektiv återvinning av restmaterial 
så långt som det är möjligt. Av 
material som inte kan återvinnas 
skapas alternativa bränslen till 
förbränning med energiutvinning, 
eller så används det som kon-
struktionsmaterial där behov av 
massor finns. Vi på SUEZ verkar 
för att minimera deponering.

På ovan angivna sätt bidrar vi till 
att uppfylla de miljömål som har 
satts upp av Sveriges Riksdag*, 
och även de sjutton globala håll-
barhetsmål som har fastslagits 
av FN. 

FÖREBYGGA ATT 
AVFALL UPPSTÅR

ÅTERANVÄNDA

ÅTERVINNA 
MATERIALET ENERGIUTVINNA

DEPONERA

*Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och klimat. De är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av FN:s globala hållbarhetsmål.

Sveriges miljömål är framtagna för att kommande generationer inte ska 
behöva ärva nutidens miljöproblem. Genom SUEZs hållbarhetsarbete vill 
vi bidra till att skapa möjligheter för en bättre miljö i en hållbar framtid.

EUs avfallstrappa
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En stor rangeringsyta anlades där 
vi på ett säkert sätt kan rangera, 
näta och lasta råvara för vidare 
transport till tillverkningsindu-
strin. Samtidigt utökades anlägg-
ningen med nya sorteringsfickor, 
varav ett antal under tak. Utbygg-
naden görs för att vi ska kunna ta 
emot ännu mer material utifrån ett 
ökat behov från våra kunder.

Den nya sorteringsplattan är 
utformad som en hexagon vilket 
innebär smartare hantering då 
containrar får plats utefter varje 
sida. I närheten av sorteringsplat-
tan sker krossning för att förenkla 
flödet i materialhanteringen. 

utökad	säkerhet	och	bättre	
vattenrening
Trafiklösningen på anläggningen 
sågs över och förbättrades vilket 
gjorde att olika verksamheter på 
området separerades med bl.a. 
givna in- och utfarter vilket ger 
säkrare internlogistik. Tydliga 
markeringar och skyltning visar 
var arbetszon råder och där får 
endast arbetsmaskiner köra.

Brandskyddet utökades också. Vi 
har nu rondering dygnet runt med 
värmekamera på strategiska plat-
ser för att snabbt kunna upptäcka 
tillbud. Det tätades runt lagret 
med icke brännbart material och 
brandgator har skapats.

En vattenpump vid lakvattendam-
men trycksätter ut vatten i vårt 
interna brandvattennät. Detta 
mynnar ut i containrar utrustade 
med brandsläckningsutrustning. 
Vi har också placerat en brand-
bil på anläggnignen för en första 
insats vid eventuell brand.

Under 2018 kommer vi att utreda 
möjligheterna för att förbättra 
anläggningens lakvattenrening 
ytterligare. Vi kommer då samti-
digt att se över lakvattnets väg på 
området.

ny omlastning för säkrare 
och bättre hantering 
Under 2017 byggdes delar av vår anläggning i Forsbacka om för att öka 
flödet av återvinningsmaterial och höja säkerheten på anläggningen. 

Vi förväntade oss leveranssäkerhet 
och det fick vi.”

höga krav att leva upp till
Att ställa höga krav på leverantörers förmåga till 
fungerande och effektiv kommunikation är en av 
företaget Miljöanalys käpphästar. Erfarenheten av 
tidigare leverantör var inte den bästa, men företagets 
grundare kände till SUEZ sedan tidigare och det var 
lovande redan efter första mötet.  

– Inom ramen för ett uppdrag om marksanering är 
det höga kostnader på spel och mycket som kan 
inträffa. Då bara måste problemrapporteringen fung-
era, säger Andreas Löfström, VD på Miljöanalys. 

Miljöanalys första projekt var en rivning. Här fanns
ett krav på att kunna hantera ett löpande behov av

containertransporter till och från rivningsplatsen.  
SUEZ förstod våra behov och levde upp till våra för-
väntningar. 

Miljöanalys är mycket nöjda med samarbetet. 
– Vi kan fokusera på vårt arbete när SUEZ tar hand 
om resten, avslutar Andreas.

FÖRDJUPNING

cASE
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2015 2016 2017

Diesel 6 778 000 L 6 607 000 L 6 296 000 L

Naturgas 1 291 000 Nm3 577 000 Nm3 872 000 Nm3

Alternativa bränslen 589 000 L 1 215 000 L 1 010 000 L

Andel biobränsle av total 
bränsleförbrukning —* 15% 13%

M2. FÖRBRUkAD MÄNGD BRÄNSLE

* Uppgift saknas.

2015 2016 2017 Mål 2018

Materialåtervinning 40% 33% 38% -**

Annan återvinning* 16% 22% 11% -**

Energiutvinning 36% 36% 42% -**

Bortskaffning 9% 9% 9% -**

Förädlingsgrad 91% 91% 91% 95%

M1. FÖRÄDLINGSGRAD

2015 2016 2017

23 000 26 000 25 000

M7. cO2-UTSLÄPP FRÅN TUNGA FORDON

2015 2016 2017

-275 000 -396 000 -359 000

M6. BESPARAD MÄNGD cO2-UTSLÄPP PGA 
ÅTERVINNING

2015 2016 2017

El 463 MWh 511 MWh 314 MWh

Värme —* 12 650 MWh 11 125 MWh

2015 2016 2017

Energiförbrukning 8 150 MWh 8 448 MWh 9 218 MWh

M4. PRODUcERAD MÄNGD ENERGI FRÅN 
VÅRA DEPONIER M5. ENERGIFÖRBRUkNING PÅ VÅRA 

ANLÄGGNINGAR

Hanterad mängd: 2015 2016 2017

Avfall på våra anläggningar 925 000 ton 1 247 000 ton 1 167 000 ton

Insamlat bygg- & rivnings-
material* 213 000 ton 377 000 ton 349 000 ton

Insamlat farligt avfall* 75 000 ton 71 000 ton 72 000 ton

Förorenade massor 155 000 ton 172 000 ton 225 000 ton

M3. INSAMLADE MÄNGDER MATERIAL

*Den totala mängden behöver inte ha hanterats på våra anläggningar utan 
kan ha transporterats direkt till extern anläggning.

MILJÖVINSTEN
MILJÖNyTTAN AV VÅR MATERIALFÖRÄDLING 
ÄR 14 GÅNGER STÖRRE ÄN MILJÖPÅVERkAN 
FRÅN VÅR INSAMLINGSVERkSAMHET.

14x
STÖRRE MILJÖVINST

91%
förädlingsgrad

Förädlingsgraden är beräknad på de mängder material 
som transporterats ut från våra anlägngingar. *Exempel 
på Annan återvinning är konstruktionsmaterial. **Inga mål 
är satta. 

siffror 2017

* Uppgift saknas.
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för hållbart socialt  
ansvarstagande

För att kartlägga dessa relationer 
har SUEZ tagit fram en intres-
sentmatris som syftar till att 
belysa vilka aktörer som berörs 
och/eller har intressen i eller av 
vårt företag, och vilka som vi har 
intresse av att möta på ett korrekt 
sätt utifrån given relation. 

Att kartlägga intressenterna är 
viktigt bl.a. för att få kunskap om 
vilka relationer, processer och 
kommunikation som vi behöver 
utveckla på kort och lång sikt. 
Matrisen är då ett effektivt verk-
tyg för att analysera situationer 
och kunna vara proaktiva gen-
temot berörda intressenter. Att 
vara en aktör som vid varje given 
interaktion är påläst och profes-
sionell i bemötandet är vårt mål. 

En önskvärd långsiktig effekt är 
att kunna möta och bidra till våra 
intressenters hållbara utveckling 
tillsammans med oss. 

Vår intressentmatris används m a o 
för att försäkra oss om att vi tar 
rätt hänsyn till de som berörs av 
vår verksamhet – på kort och lång 
sikt. Matrisen, som skissats fram 
under året, har visat sig vara en 
bra modell att arbeta med då den 
hjälper oss att synliggöra fler in-
tressentgrupperingar än de direkt 
berörda. 

Inom SUEZ ser vi att ökad transpa-
rens för vår verksamhet gentemot 
våra intressenter skapar möjlig-
heter till en mer öppen och positiv 
dialog, och på så sätt en mer 

effektiv väg framåt. Ett steg på vä-
gen är vårt nya format av hållbar-
hetsrapport som du nu läser.  

SUEZs relation till omvärlden, både till de som ställer krav på oss och 
till de som vi ställer krav på,  är relativt komplex där olika intressenter 
har olika mål, närhet och beröringspunkter till vår verksamhet. 

SOCIALT
ANSVARSTAGANDE

fokus på arbetsmiljö och ledarskap
Under 2017 har vi lagt stort fokus på att våra medar-
betare ska kunna känna sig trygga och säkra på sin 
arbetsplats. Av den anledningen har vi gjort en intern 
utbildningssatsning, där vi bl a genomfört en utbild-
ning som benämns ”Säkerhetsmedvetna chefer”. Alla 
chefer och skyddsombud har kallats till utbildningen, 
som är en viktig del i att förbättra vår säkerhetskul-
tur. Under 2018 kommer det att hållas en liknande 
utbilding för övriga medarbetare.

Som tidigare år kommer vi arrangera en workshop 
för alla nya chefer för att säkerställa att vårt ledar-
skap bygger på samma värdegrund och har förutsätt-
ningar att se likadant ut var än i landet vi befinner 
oss. Under workshopen lyfts, utöver våra företags-
specifika värderingar, även våra etiska regler och 
förhållningssätt, samt hur vi arbetar för att motverka 
diskriminering. 

INBLIck
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hållbar avfallshantering i stockholm
Sedan den 2 oktober 2017 hämtar SUEZ allt hus-
hållsavfall och matavfall inom fyra områden i Stock-
holm. Det var med engagemang och ödmjukhet 
som våra ca 70 medarbetare tog sig an arbetet som 
förberetts under lång tid. 

Stockholm Vatten & Avfall AB hade valt att lägga om 
sophämtningen i Stockholm så att allt hushållsavfall 
kunde hämtas av en och samma entreprenör i respek-
tive område. Detta var ett viktigt steg framåt för att 
nå deras vision om en hållbar stad där en allt större 
del av soporna ska återvinnas, hanteringen optimeras 
och utsläppen av växthusgaser minska. Vi ser fram 
emot att fortsätta att arbeta tillsammans för att nå dit.

Tänkte ge dagens beröm till SUEZ som 
hämtar mina privata hushållssopor i 
Bromma. Sophämtningen har aldrig varit 
så bra. Vad är bra? - inget spill, ingen ute-
blivning, och sopkärlet alltid tillbakaställt. 
En eloge till miljöarbetarna på SUEZ som 
jobbar i mitt område...

...tack SUEZ för att ni gör ett sånt bra jobb!

 Gun Weckman, 21 nov. 2017 

”

att fungera tillsammans
med sin omgivning

Vi vet att vår verksamhet stund-
tals medför lukt, ljud och damm, 
men det är vår absoluta ambition 
att inte störa mer än nödvändigt 
- både ur ett regelperspektiv men 
även utifrån ömsesidig hänsyn och 
respekt. Vi arbetar aktivt för att 
minska störande moment och vid-
tar förebyggande åtgärder för att 
skapa en bättre miljö på och kring 
våra återvinningsanläggningar.  

minskad	bullerstörning
Våra öppettider är till viss del styr-
da så att grannar inte ska störas. 
Bullermätningar utförs kontinu-
erligt och bullerplank uppförs vid 
behov. Mätningarna kompletteras 
vid t ex utbyggnationer.

Under 2017 färdigställdes bl a 
bullerplank på vår anläggning i 
Åstorp, utanför Ängelholm. På 
samma anläggning utökades även 
antalet vattenposter som används 
till bevattning vid krossning. 
Vattnet förhindrar att krossdamm 
sprids i den omgivande miljön.

ökat	brandskydd
Vi vidtar löpande åtgärder för att 
förbättra brandskyddet på våra 
anläggningar. På kovik i Gustavs-
berg, utanför Stockholm, förbätt-
rades brandskyddet under 2017 
genom en installation av  värme-
kamera vid bränslelagret. Det 
sattes även upp vattenkanoner och 
utbildning hölls på plats. 

bättre	grannsamverkan
På Forsbacka, utanför Gävle, har 
vi under 2017 haft ett fungerande 
samarbete med våra närmaste 
grannar för att tackla ett gemen-
samt problem med skadedjur. 
Tillsammans med Anticimex utfor-
mades en bekämpningsplan och 
problemet som påverkade oss alla 
fick en effektiv lösning.

Detta är bara några av de sätt vi 
arbetar för att hitta vägar för att 
fungera tillsammans.

FÖRDJUPNING

Beröringspunkterna till vår verksamhet är många likaså är de intressen-
ter som kommer i kontakt med oss. De som berörs mest av vår fysiska 
närvaro är våra grannar. 

cASE

Läs mer om Forsbacka och andra föränd-
ringarna som gjorts där på sid 12.



säkerhetsveckan 2017
SUEZs hälso- och säkerhetsarbete är ständigt pågående, men för att 
uppmärksamma vikten av det förebyggande arbetet, liksom för att stär-
ka allas säkerhetsmedvetande genomför vi varje år en säkerhetsvecka. 
2017 genomförde vi den under vecka 43 och 83 säkerhetsbesök utfördes 
på våra anläggningar. 

Under säkerhetsdialogerna som genomfördes under besöken identifie-
rades många goda exempel och också förslag till förbättringar. 

medarbetarundersökning för 
en bättre arbetsplats
På SUEZ arbetar vi sedan många 
år med regelbundna medarbe-
tarundersökningar. Resultatet av 
undersökningarna används som 
underlag när förändringar och för-
bättringar ska ske. Som anställd 
är detta verkligen en möjlighet att 
påverka. När resultatet är klart 
tar vi fram en handlingsplan med 
övergripande förbättringsåtgärder, 
både centralt och lokalt. Efter vår 
senaste undersökning i slutet av 
2015 lades fokus på förbättringar 
kring ledarskap och delaktighet 
för våra medarbetare. 

För att säkerställa att vårt ledar-
skap bygger på samma värde-
grund och har förutsättningar för 
att se likadant ut var än i landet vi 
är, håller vi en workshop varje år 
för alla nya chefer. Utöver våra fö-
retagsspecifika värderingar lyfter 
vi även våra etiska regler och hur 
vi arbetar för att motverka diskri-
minering. Att få ta del av andras 
erfarenheter och få lära känna 
andra med samma utmaningar 
brukar vara något av det delta-
garna uppskattar mest. 

I samband med att vi för några år 
sedan tydligt uttryckt vad man kan 
förvänta sig av en ledare hos oss 
och hur vår värdegrund ser ut har 
alla chefer fått möjlighet att arbeta 
igenom dessa. 

För att förstärka ledarskapet har 
alla chefer under de senaste två 
har fått en möjlighet att gå en kurs 
i hur de kan jobba med återkopp-
ling och hur de kan ta detta vidare 
in i medarbetarsamtalet. Att som 
medarbetare kunna få en läges-
rapport och en utmaning i att 
utvecklas är av stor vikt. Vi kunde i 
den senaste medarbetarundersök-
ningen tydligt påvisa att de som 
hade haft sitt medarbetarsamtal 
var betydligt mer nöjda med sitt 
arbete, sin arbetssituation och sin 
chef samt var mer engagerade.

	att	öka	insikten	kring	vem	man	
själv	är	bidrar	till	att	man	blir	en	
bättre	ledare	och	det	var	därför	

en	värdefull	kurs	att	gå.	

2015 2016 2017 Mål 2018

kvinnor 22% 21% 20% >25%**  

Män 78% 79% 80% <75%** 

SA3. kÖNSFÖRDELNING cHEFER

2015 2016 2017 Mål 2018

5,06% 5,09% 5,11% <5%  

SA5. TOTAL SJUkFRÅNVARO

2015 2016 2017 Mål 2018

—* 60 st 97 st > 100 st 

SA1. GJORDA SÄkERHETSDIALOGER

* SUEZ började med säkerhetsdilaoger 2016.

2015 2016 2017 Mål 2018

Oj 116 st 122 st 175 st 0 st*  

Aj 24 st 16 st 13 st 0 st* 

SA2. OJ OcH AJ

*Målet är alltid 0 st olyckor.

2015 2016 2017 Mål 2018

kvinnor 18% 19% 19% >20%**  

Män 82% 81% 81% <80%**

SA4. kÖNSFÖRDELNING ALLA 
ANSTÄLLDA

**Vid rekrytering till yrkesgrupper där 
tydlig könsuppdelning finns, ska chef göra 
ansträngningar för att minska uppdelningen 
under förutsättning att sökanden har likvär-
dig kompetens.

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2017

Mål 2018

24 st 16 st 13 st 0 st*

SA6. ARBETSSkADOR MED 
SJUkFRÅNVARO

* Målet är alltid 0.

FÖRDJUPNING

INBLIck

citat från kursdeltagare 

INVÅNARE OMFATTADES AV SUEZ 
kommunala	uPPdrag	UNDER ÅRET 

1 411 866 st

”
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för hållbart samhälleSAMHÄLLE

tekniken som hjälper 
oss att arbeta säkert
Sedan 2017 utrustas SUEZs nya 
fordon med flertalet tekniska 
hjälpmedel som hjälper oss att 
förverkliga målet om en olycks-
fri arbetsmiljö. Ett exempel är 
Birds-eye 360, ett effektivt verk-
tyg i områden med mycket folk i 
rörelse. Här byggs vyn från fyra 
kameror ihop till en bild som visar 
området runt bilen ovanifrån. Alla 
nya fordon utrustas dessutom 
med en Döda Vinkeln-kamera 
som visar området i döda vinkeln 
och minskar påkörningsrisken vid 
svängning. 

För ytterligare att öka säkerheten 
kring våra fordon har vi infört en 
backkamera och backradar som 
varnar föraren om det finns något 
hinder bakom bilen. Dessutom 
ger en backvarnare signal till 
omgivningen att fordonet just nu 
backar. Vi använder även blixtljus 
för att varna förbipasserande när 
fordonet står stilla. Tack vare att 
vi investerar i denna utrustning är 
våra fordon mycket synligare idag 
än de har varit tidigare. 

INBLIck

Världen har en enorm utmaning framför sig där begränsade 
och minskande resurser ska möta en ökande befolkning och 
konsumtion. För att möta dessa utmaningar behöver vi mer än 
någonsin skapa ett resurseffektivt samhälle - där avfall och rest-
produkter återvinns till ny råvara eller till energi. Detta måste vi 
göra tillsammans – med medarbetare, kunder och leverantörer.

vårt	bidrag
Vår dagliga verksamhet bidrar till ett resurseffektivt samhälle 
där cirkulär ekonomi är rådande. SUEZ skapar värde i den 
cirkulära ekonomin genom att samla in våra kunders avfall och 
restprodukter och förädla dem till nya, användbara resurser. Vår 
strävan är att alltid öka andelen restmaterial som kan bli resur-
ser – som ny råvara till produkttillverkning eller som energi eller 
bränsle. 

Det material som inte kan användas igen via förädlingsproces-
ser av återvinning eller energiutvinning hanterar vi genom säker 
slutförvaring i deponi. För att säkerställa ett långsiktigt hållbart 
omhändertagande gör vi varje år avsättningar för stängnings- 
och efterstängningskostnader. Avsättningarna, som det står 
mer om i vår årsredovisning, följer givetvis gällande lagstiftning 
med hänsyn till både ansvarsperiod och teknik för stängning av 
deponierna. 

Att resurser tas tillvara och används på 
nytt är kärnan i cirkulär ekonomi.

SUEZ har en gemensam utmaning med alla  aktörer i samhället 
– att skapa en mer resurseffektiv tillvaro tillsammans.

”
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Genomförandet av SUEZs strategi 
för ökad digitalisering fortsatte 
under 2017. Genom att digitali-
sera vår orderhantering skapar 
vi värden för såväl kunder som 
oss själva. Digitaliseringen ger ett 
mindre miljöavtryck och främjar 
nya sätt att få en mer direkt inter-
aktion med våra kunder.

Utrullningen av ett mobilt order-
hanteringssystem för insamling av 
farligt avfall tog ny fart under 2017. 
Genom att digitalisera orderhante-
ringen för insamling av det farliga 
avfallet skapas mervärden till våra 
kunder. Digitala transportdoku-

ment, tömningsrapporter och intyg 
publiceras nu direkt i vår kundport-
al, vilket skapar ordning och reda 
när våra kunder ska redovisa sitt 
handhavande med sitt farliga avfall. 

digitala	kretslopp	och	självservice
Via självservicetjänster och e-
handel skapar vi början på ett 
digitalt kretslopp. Det ställer stora 
krav på oss som leverantör att 
göra det enkelt för våra kunder att 
välja rätt kanal för ändamålet. Med 
vår kundportal Mina sidor

 
och vår 

handhavande-app Mitt SUEZ har 
vi lagt en bas för självservice 
vilken vi kontinuerligt arbetar 

med för att ge mer effektiva och 
kundanpassade upplevelser. Vår 
målsättning i kundupplevelsen är 
att dessa två kanaler bidrar till att 
skapa en ökad känsla av närvaro 
och service från oss som leverantör 
av hållbara återvinningstjänster.
Genom att engagera våra kunder i 
digitala självservicetjänster ser vi 
även möjligheter till mer effektiv 
trafikplanering och därmed på sikt 
mer optimerade transporter. Med 
ökat engagemang i våra digitala 
kretslopp får vi lägre miljöbelastning 
i de fysiska/verkliga kretsloppen.

energieffektiv	iT-drift
I vår ambition att reducera energi-
förbrukningen av vår ITinfrastruk-
tur flyttade vi under året SUEZs 
IT drift till ett av Sveriges mest 
energieffektiva datacenter med en 
PUE (Power Usage Effectiveness) 
på mindre än 1,2.

digitalisering med värde för kunden 
FÖRDJUPNING

unikt samarbete om deponigas
Under året utvecklades samarbetet mellan Skara 
energi och SUEZ genom ökad använding av depo-
nigas som energikälla. HkScan kopplades in och 
deponigasen kunde användas i deras produktions-
process istället för olja. 

Satsningen är ett exempel på när miljö och ekonomi 
går hand i hand. Resultatet blev att HkScan nu har 
minskat utsläppen av fossil koldioxid från sina an-
läggningar i Skara med mer än 1 300 ton per år. 

PROJEkT

mer gips till återvinning
Vid rivning, ombyggnad och nybyggnation uppkom-
mer mängder med byggavfall varav gips utgör en 
stor del. Majoriteten av allt gipsavfall hamnade 
tidigare på deponi. Under 2017 har SUEZ därför till-
sammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsin-
stitut, cBI Betonginstitutet, Ncc Recycling, Ncc och 
Saint Gobain Sweden startat projektet RISE, med 
målet att minska mängden deponerat gipsavfall. 

Då det endast finns två gipstillverkare i Sverige är 
ett av de största problemen projektgruppen upp-
märksammade hur vi ska få ekonomi i transporterna 
och få gipsavfallet tillbaka till tillverkarna så att det 
kan användas för produktion av nytt gips. Lyckas 
man lösa detta skulle den ökade återvinning leda till 
positiva miljöeffekter som en följd av minskat uttag 
av gips som primär råvara. Dessutom skulle det ge 
en minskning av de negativa miljöeffekter som är en 
följd av deponering av avfall.

PROJEkT



produkter & tjänster från rätt leverantörer
SUEZ i Sverige har en bred leverantörsbas. De leverantörer som är 
kopplade till vår kärnverksamhet består av företag som levererar pro-
dukter och tjänster inom logistik, säkerhet, IT och utrustning kopplad till 
vår produktionsverksamhet och våra kunduppdrag. 

För att nya centrala leverantörsavtal ska tecknas finns krav på att en 
leverantörsbedömning genomförs och godkänns. Bedömningen görs 
utifrån specifika kriterier för miljö, teknik, etik (inkl. anti-korruption), 
kvalitet, säkerhet och finansiell ställning. Vår inköpschef ansvarar för 
leverantörsbedömningar av centrala ramavtalsleverantörer. 

Leverantörsuppföljningarna är 
av stor betydelse för att vi på ett 
effektivt sätt ska kunna driva vår 
verksamhet framåt. Ett proaktivt 
och positivt samarbete mellan 
leverantören och oss på SUEZ 
är viktig för vår innovationskraft, 
driftssäkerhet och ekonomiska 
hållbarhet.

ny vattenavdelning till suez
Under 2017 förvärvade SUEZs 
koncernen General Electrics vat-
tenverksamhet, GE Water Tech-
nologies and Solutions. Förvärvet 
var ett bra komplement till SUEZ 
befintliga vattenverksamhet och 
en ny gemensam avdelning skapa-
des, SUEZ Water Technologies and 
Solutions. 

Detta innebär att vår verksamhet 
i Sverige har förstärkts och vårt 
serviceutbud har utökats. Vi kan nu 
erbjuda den svenska marknaden 
olika vattenrelaterade produkter 
och tjänster, såsom t.ex. Ozonre-
ning för att eliminera läkemedels-
rester i avloppsvatten. Linköpings 
reningsverk är det första i Sverige 
som under hösten startade denna 
Ozonrening, levererad av SUEZ. 
Detta är helt i linje med SUEZs 
långsiktiga mål om att minska 
utsläppen till vår gemensamma 
miljö.

INBLIck

INBLIck

Fordon >3,5 ton 2015 2016 2017

Antal insamlings-
fordon

656 st 660 st 652 st

Andel insamlings- 
fordon som an-
vänder alternativa 
bränslen eller 
energikällor*

21% 19% 28%

S1. FORDONSPARk 

* Avser naturgas, biodiesel, bioetanol, el, 
hybrid.

2015 2016 2017

-* -* 5 800** st

S2. SkAPADE DIGITALA TÖMMNINGS-
RAPPPORTER OcH TRANSPORT-
DOkUMENT

60%	
AV VÅRA ORDRAR 

HANTERADES DIGITALT
Avser anslutna fordon kopplade till vårt 

digitala orderhanteringssytem Mosit. 

*Tjänsten implementerades Q4 2016 varför det 
saknas siffror från tidigare år. **Varav ca: 1000 
destruktionsintyg/tömningsrapport skapats via 
tjänsten SafeSimplex®.

2015 2016 2017

112% 51% 84%

S3. DIGITALA BESTÄLLNINGAR

Värdena anger årlig ökning i % jämfört med 
föregående år.

2015 2016 2017

Andel e-fakturor 
av totalt antal ut-
skickade fakturor 15 % 23% 33%

S4. E-FAkTUROR* 

*Avser PDF samt EDI fakturor.

21
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tillsammans för 
ett hållbart sverige

SUEZ erbjuder effektiva avfalls- 
och återvinningslösningar med 
fokus på kundens behov och 
långsiktig hållbarhet. Vi tar hand 
om allt restmaterial från kun-
dernas verksamhet och förädlar 
det genom återvinning och/eller 
energiutvinning. I vår vardag är 
kundnytta lika med miljönytta.

Som en del av den internatio-
nella miljökoncernen SUEZ, med 
verksamhet i drygt 70 länder, är 
vi en samarbetspartner att räkna 
med. I Sverige finns vi på 66 orter, 
har ca 1 050 medarbetare, 57 egna 
återvinnings- och mottagningsan-
läggningar och vi sköter avfalls-
hanteringen i drygt 40 kommuner. 

Vår verksamhet skapar inte bara 
värde för de kunder vi levererar 
återvinningstjänster till, utan även 
för tillverkningsindustrin och ener-
gisektorn genom att vi förädlar 
avfall till värdefull returråvara för 
nyproduktion. Tillsammans bidrar 
vi till den cirkulära ekonomin.

Läs mer om SUEZ i Sverige på suez.se

Med SUEZ som återvinningspartner blir verksamheter mer 
hållbara och en naurlig del av den cirkulära ekonomin. 

kOMMUNUPPDRAG RUNT 
OM I LANDET

cA 40	st

MEDARBETARE PÅ 66 ORTER
1 050 st

EGNA ÅTERVINNINGS- &
MOTTAGNINGSANLÄGGNINGAR

57st

30 000	st
FÖRETAGSkUNDER

cA
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en global koncern
a global group

I en tid då begränsning av naturresurser blivit vår 
sanning och vardag, bidrar SUEZ till en hållbar fram-
tid genom att säkra, optimera och förnya de använda 
resurserna. SUEZ samlar in nästan 17 miljoner ton 
avfallsmaterial per år, förädlar ca. 4 miljoner ton till 
råvara och 7 TWh till lokal förnybar energi. I denna 
process undviker SUEZkoncernen, tillsammans med 
kunderna, ett växthusgasutsläpp på ca. 9,5 miljoner 
ton cO2e GHG emissioner. SUEZ, med sina nästan 
90 000 anställda, finns på fem kontinenter och är en 
nyckelspelare i den cirkulära ekonomin för en hållbar 
resursförsörjning.

In a time when the scarcity of natural resources has 
become the truth for most of us, SUEZ contribution 
for our future is to secure, optimise and renew the 
used resources. SUEZ recovers close to 17 mil-
lion tons of waste a year, produces almost 4 million 
tons of secondary raw materials and 7 TWh of local 
renewable energy. In this process SUEZ avoids 9.5 
MtcO2e GHG emissions for our customers. SUEZ is 
present on five continents and is a key player in the 
circular economy for the sustainable management of 
resources. 

SUEZkoncernen är ett av världens ledande företag inom smart och 
hållbar resurshantering och en av de drivande krafterna på vägen mot 
en cirkulär ekonomi. 

Verksamhet inom vatten

Verksamhet inom avfall

Verksamhet inom vatten & avfall

Läs mer om SUEZ-koncernen på suez.com.

ca 90 000 
MEDARBETARE
I 70 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER

ca17MILJONER
TON AVFALLSMATERIAL 
HANTERAS VARJE ÅR AV SUEZ
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kVINNOR I STyRELESER 
OcH UTSkOTT
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sueZ	recycling	ab
Transportgatan 9
262 71 Ängelholm

org nr: 556108-8393
säte: Ängelholm  

0431- 44 40 00
info.se@suez.com
suez.se


