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2018 i korthet

För SUEZ var 2018 ett bra år speciellt 
utifrån hållbarhetsperspektivet – bl.a. 
redovisar vi en riktigt hög förädlings-
grad, hela 94%. Trots den höga nivå vi 
kunde redovisa föregående år är 2018 
års resultat ännu lite bättre. Det är en 
siffra som styrker att vi är en samar-
betspartner att lita på i arbetet med 
omställningen till cirkulär ekonomi 
genom ökad hållbarhet.

Under året som gått vann vi anbuden 
på en rad intressanta kommunala 
uppdrag, bl.a. i Malmö där vi kommer 
att bidra till ökad hållbarhet hos kom-
muninvånarna vilka kommer servas 
med en fyrfackslösning för återvinning 
vid tomtgräns. Dessutom tog vi många 
nya och fördjupade kunduppdrag i det 
svenska näringslivet. Några av dem är 
riktiga prestigeuppdrag som vi känner 
extra stolthet för, men ingen nämnd 
ingen glömd.  

Under året fanns ett fortsatt internt 
fokus på vår arbetsmiljö, vilket givit 
effekt. Som ett led i implementeringen 
av ett nytt rapporteringssystem för 
tillbud (TRIA) ökade antalet rapporte-
rade tillbud, det vi kallar ”Oj!”. Detta 
är positivt då vi nu kan arbeta förebyg-
gande med den nya informationen på 
våra arbetsplatser på ett mer effektivt 
sätt. Våra medarbetare är, och kom-
mer alltid vara vår viktigaste resurs, 
därför kommer arbetsmiljö och hälsa 
ständigt vara högt prioriterade områ-
den inom vår organisation.  

Under 2018 fortsatte vi driva arbetet 
med att öka vår digitala kundrelation 
till fördel för våra kunder och deras 
behov. Detta är något vi även fort-
sättningsvis kommer arbeta vidare 
med eftersom det är viktigt för oss 
att inte bara följa med i utvecklingen 
utan även kunna driva morgondagens 
digitala förändringar. ■
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vår metodik

För att på ett intressant och närvarande sätt kommunicera 
med våra intressenter om vår verksamhet, utifrån ett 
mätbart och jämförbart hållbarhetsperspektiv, krävs ökad 
stringens och kontinuitet. Detta arbete inleddes i och med 
2017 års hållbarhetsredovisning, vilket vi nu tar vidare. 

Innehållet vi önskar presentera är framställt för att skapa 
ökad kännedom om aktiviteter inom vår verksamhet som 
rör hållbarhet - vårt bidrag till den cirkulära ekonomin, 
ökad förädlingsgrad av restmaterial, minskade utsläpp, 
hushållande med resurser och investeringar i innovation 
och socialt ansvar.

Den hållbarhetsredovisning du har framför dig redogör för 
SUEZ svenska verksamhet. De globala målen för hållbar 
utveckling, som FN antog i september 2015, är vägledande, 
bl.a. genom vår internationella 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 intressen-
ters behov och önskemål. 

Rapporten är för andra året i rad indelad i fyra delar som 
belyser våra olika aspekter av hållbarhet. Vårt behov av 
samarbete - internt men också externt - för att lyckas i 

våra affärer och leveranser är påtagligt, varför vi benämnt 
våra fyra delar: 

• gemensamt fokus på hållbara affärsrelationer
•  gemensamt fokus på hållbar miljö
•  gemensamt fokus på hållbart socialt ansvarstagande
•  gemensamt fokus på hållbart samhälle 

Denna indelning är vår standard/vår metodik för att definiera, 
fördela och presentera hållbarhetsaspekterna som berör 
vår verksamhet. Denna återkommande struktur ger dess-
utom större möjlighet till jämförelse och analys vilket ger 
stort värde till oss i vårt arbete. ■

MILJÖ

AFFÄRS-
RELATIONER

SAMHÄLLE

SOCIALT
ANSVARSTAGANDE

GEMENSAMT FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING

+ 136
år som företaget varit 
verksamt sedan starten 1882

aktiva företagskunder, ca. 30 800 65finns på 

certifierade enligt

ISO 9001

ISO 14001

investeringar

omsättning (tkr)

könsfördelning

80%
20%206 000 000 kr

2 558 000

st orter

94%

>26 st container-
tömningar/min

siffror 2018

>1,7 milj
invånare omfattades 
av suez kommunala 
uppdrag

10 463 års

40 st

kommunuppdrag
Net Promotor  
Score 

samlad erfarenhet  
hos suez medarbetare+11 

sluthantering på våra anläggningar

förädlingsgrad    
på allt material som  
transporterades ut  
f r å n  e l l e r  fåt t 
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När detaljerna gör skillnad är de små 
vardagshandlingarna lika viktiga som 
de digitala innovationerna. När varje 
insats räknas blir resultatet ännu 
bättre. Det tror jag på och det står vår 
organisation för. Det är så vi gemen-
samt hjälps åt för att bidra till en 
hållbart framgångsrik verksamhet.  

För oss på SUEZ innebär hållbar verk-
samhet att man arbetar utifrån alla 
hållbarhetsperspektiv med en insikt 
om att de hänger ihop. Vi arbetar dag-
ligen med miljöperspektivet, vilket är 
det område vi har vårt starkaste fäste 
i och som är grunden i vår affär, men 
vårt arbete omfattar alla hållbarhets-
delar – såväl ekonomiska som sociala. 
Och det är vår övertygelse att när vi 
arbetar hållbart innebär det positiva 
effekter och resultat för alla inblan-
dade, såsom medarbetare, kunder och 
samhället i stort.

Som en hållbar samarbetspartner 
hjälper vi våra kunder att dagligen 
göra skillnad. Sedan lång tid tillbaka 
har vi bistått våra kunder med att 
minska sin negativa belastning på  
miljön och öka det positiva resultatet 

på många plan – vi har genom att 
jobba nära varandra helt enkelt väglett 
våra kunder till att bli mer hållbara, 
inte bara miljömedvetna. Vilken för-
mån att dagligen få jobba med detta! 

För att det ska vara möjligt att följa ut-
vecklingen av vårt hållbarhetsarbete, 
så har vi valt att följa samma upplägg 
som i vår Hållbarhetsredovisning 
från förra året. Detta har medfört en 
ökad intern medvetenhet kring vårt 
hållbarhetsarbete. De positiva effekter 
vårt engagemang medför, hoppas jag, 
att du vill läsa om på följande sidor. 

Välkommen till vår hållbara verksam-
het och trevlig läsning! ■

gemensamt hjälps vi åt för 
hållbar framtid

Jag finns på marten.widlund@suez.com 
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gemensamt fokus på
hållbara affärsrelationer

Vår målsättning  är att bli den avfallsleverantör som våra 
kunder föredrar och uppskattar mest. Till kundundersök-
ningen 2018 gjorde vi ett omtag med ett helt nytt fråge-
batteri och en 6-gradig svarsskala.
- Baserat på det resultat vi fått så har vi tagit fram en 
actionplan för vårt fortsatta arbete under de kommande 
två åren, berättar Ulf Gustafsson, chef försäljning. Denna 
actionplan är en del i vår marknadsplan för 2019-2020.

SUEZ:s kundnöjdhetsindex ligger på 75%, men strävar vi 
efter att våra kunder ska bli ännu nöjdare med oss. Ett mål 
är att vid nästa undersökning, år 2020, nå upp till 80%. 

- För att lyckas med det ska vi arbeta ännu hårdare, säger 
Ulf, och här har vi ett stort stöd av de svar som våra kunder 
har lämnat. Förra årets undersökning visade bland annat 
på att det  är en stor andel kunder som inte känner till vår 
kundportal MinaSidor eller vår kundapp MittSUEZ – två 
redskap som är framtagna för att underlätta för våra  
kunder i deras dagliga återvinningsarbete. Så det är en av 
de saker som vi arbetar aktivt med att förbättra, bland  
annat genom att följa upp antalet kunder vi informerat om 
de digitala möjligheterna och jämföra det mot besöks-
statistiken i våra digitala kanaler.

Det är i samarbetet med våra kunder som SUEZ 
blir ännu bättre. Tillsammans kan vi utveckla våra 
tjänster och hitta nya och smarta lösningar. Därför 
genomför vi vartannat år en kundundersökning som 
ett led i vårt ständiga förbättringsarbete för hållbara 
kundrelationer. 

6
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med BioSimplex® lyckades SIA Glass återvinna 
ännu mer
- Tack vare samarbetet med SUEZ har vår återvinning och 
avfallshantering hela tiden förbättrats, berättar Torbjörn 
Österby, verkstads- och fastighetschef på SIA Glass. Vi har 
gått från att enbart sortera ut wellpapp och brännbart till 
att sortera allt vårt material, och graden av återvinning 
ökar ständigt.

För att minska andelen brännbart material utökade SIA 
Glass för cirka fem år sedan sina avfalls- och återvin-
ningstjänster med BioSimplex®, ett komplett system för 
återvinning av mat- och livsmedelsavfall från SUEZ.

-SUEZ lösning BioSimplex® är ett jättebra koncept, säger 
Torbjörn. Nu kan vi återvinna det restmaterial som vi inte 
kan använda i produktionen som till exempel glassmixen, 
som återvinns till biogas. Att maskinen automatiskt sorte-
rar bort förpackningsmaterialet från mixen är mycket bra 
för då slipper vi lägga tid på att själva göra det. Kontakten 
med SUEZ sköts via lokalkontoret i Varberg där SIA Glass 
känner att de får snabba svar och att det är korta ledtider. 
Frågor och önskemål om förbättringar och förenklingar 
uppfylls på bästa sätt.

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

Jag är jättebelåten med SUEZ arbetssätt. 
Samarbetet fungerar mycket bra och jag 

skulle gärna rekommendera SUEZ till andra!

”

CASE

värdefulla kundrelationer
God kontakt med och förståelse för kunders behov bidrar 
till ökad nöjdhet 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 
kundnöjdhet och kundlojalitet vartannat år genom NKI (Nöjd 
kund index) och NPS (Net Promotor Score). Under 2020 
kommer nästa mätning att genomföras och redovisas. ■

- Det handlar om att analysera in-
komna svar och utifrån detta upprätta 
en åtgärd som är mätbar, avslutar 
Ulf. Allt för att kunna skapa en bättre 
upplevelse för våra kunder, vare sig 
det handlar om när man besöker vår 
hemsida för att beställa produkter, 
pratar med kundsupporten, utnyttjar 
de tjänster som vi erbjuder eller när vi 
hittar nya, innovativa lösningar på våra 
kunders problem. ■

NOTIS
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Downstream
Köpare och mottagare av material, det 
vi kallar nedströmskunder, ställer inte 
bara krav på råvarans kvalitet utan 
har även krav på ett jämt inflöde av 
material till sin tillverkning. Att få till 
detta på bra sätt kräver hållbara sam-
arbeten med löpande avstämningar 
och uppföljning av mål och kvalitets-
kontroller. Förändras önskemålen 
från kund är det viktigt att vi snabbt 
ser över våra processer.

Spännande nätverk
Som en del av en större internationell 
koncern har vi möjligheten att expor-
tera material till SUEZ:s anläggningar 
utomlands där det kan finnas andra 
möjligheter att förädla råvaror som 
vi inte har möjlighet till i Sverige. Det 
kan t.ex. vara av miljömässiga skäl 

eller p.g.a. effektivare processer på 
annat håll som gör att vi beslutar oss 
för att skicka materialet till andra 
delar av organisationen. Är det mer 
komplicerade eller komplexa mate-
rial, kan vi via nätverket inom koncer-
nen initialt göra provleveranser för att 
få en korrekt analys och för att få veta 
hur väl materialet passar som råvara 
till en viss industri.

I nätverket analyserar vi trender,  
diskuterar möjligheter, utmaningar 
och strategier framåt. Och genom 
detta nätverk får vi dessutom vetskap 
om vilka materialmottagare som finns 
i andra delar av Europa. 

Upstream
De företag och verksamheter som 
vi samlar in materialet hos, våra 

uppströmskunder, efterfrågar i dag 
pålitliga partners och leverantörer 
för återvinningstjänster. De vill känna 
trygghet i att tjänsten levereras i tid 
och att vi hanterar materialet på bästa 
tänkbara sätt ur ett hållbarhets-
perspektiv. Vi på SUEZ kan garantera 
att materialet förädlas med korrekta 
metoder, och att vi har säker avsätt-
ning för materialet via pålitliga mot-
tagningskunder. 

Uppströmskunder har ofta krav både 
på hur tjänsten utförs och även på 
hur vi arbetar internt och med 
samarbetspartners inom arbetsmiljö, 
säkerhet och hållbarhet. En trend vi 
ser är att uppströmskunder allt mer 
efterfrågar en strategisk partner 
som redan innan produktion eller 
inköp kan hjälpa till med tips och råd 
på hur de kan förändra och utveckla 
en produkt för att öka återvinnings-
graden av materialet. Det kan vara 
allt från ändringar av emballaget till 
förändringar av produkten i sig. Det vi 
upplever är en spännande förändring 
av synen på och behovet av oss som 
samarbetspartner. ■

processer för papper och plast

Det som kanske inte alltid framkommer, men som är en betydelsefull del av vår 
verksamhet, är att vi på SUEZ är en betydande och viktig leverantör av råvara till 
tillverkningsindustrin. Att samla in returvaror och producera en råvara som säljs 
tillbaka till industrin ligger i vårt bolags gener. Rätt råvarukvalitet avgör skillnaden 
mellan en alternativkostnad för energiutvinning eller en ersättning vid återvinning. 

FÖRDJUPNING

Varför stängde Kina sina gränser för råvaruinköp?
Kina har succesivt skärpt kvalitetskraven på framförallt 
returplast och returpapper under 2018. Anledningen till 
skärpningen är dels de allmänna miljöproblemen i Kina, 
samt att de vill öka den egna insamlingsgraden. 
 
Hur har det påverkat vår råvaruförsäljning? 
Eftersom återvinningsmaterial som plast, papper och skrot 
handlas globalt finns också marknadspriser. När Kina 
minskar sina inköp måste dessa återvinningsmaterial hitta 
ett nytt hem någon annanstans, vilket har satt tryck på 
andra avsättningar och medfört att priserna sjunkit. 

Vilka andra vägar har vi fått ta? 
Vi har skiftat från att exporterat 80 % utanför Skandinavien 
till att exportera endast 25 % utanför Skandinavien. 

Har det bidragit till något positivt? 
Stor del av den volym som vi idag samlar in i Sverige 
återvinns i Sverige eller något av våra grannländer vilket 
är positivt. Det är en möjlighet för oss att hitta nya lokala 
lösningar.

Vad kan vi ta med oss för lärdomar inför framtiden? 
Vår bransch är oerhört föränderlig och ständigt under  
utveckling. Det gäller att vi hela tiden följer utvecklingen 
och gärna är med och driver på den i den mån det går. ■

5 SNABBA

med Kristian Ståhl
chef råvaruförsäljning



A3. VÅRA KVALITETSMÅL 2018:

Vi vill att våra kunder ska vara 
nöjda med våra tjänster. 
a. Därför är det av största vikt 
att våra kundreklamationer ana-
lyseras och åtgärdas 

Alla leverantörer som används 
och har en stor miljö och kva-
litetspåverkan skall vara god-
kända.
a. Leverantörsbedömning och 
årliga leverantörsutvärderingar 
ska genomföras. 

RESULTAT  
Kvalitetsmålen för året uppfylldes.

1

2

siffror / fakta 2018
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revision och kvalitetsmål
Världen förändras relativt snabbt 
och SUEZ måste följa med i utveck-
lingen för att kunna agera utifrån nya 
kundönskemål och ökade krav som 
ställs på våra tjänster. Vårt syste-
matiska hållbarhetsarbete bidrar till 
att skapa goda förutsättningar till 
lönsamma affärsrelationer i en hållbar 
framtid.

En grundförutsättning för detta är t.ex. 
att SUEZ är certifierat enligt kvalitet- 
och miljöstandarderna ISO 9 001:2015 
och ISO 14 001:2015. 

Genom att uppfylla miljö och kvalitets-
kraven för ISO-certifieringen, tydlig-
görs vägen fram för organisationens 
strategi- och målarbete, vilket i sin tur 
leder till högre miljöprestanda och en 
ökad kundnöjdhet. 

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

NOTIS

Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019,
ökning med

** st 2 780 st +16%

Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019, 
ökning med

* st 864 st +8%

A1. NYA KUNDAVTAL

* Avser utökning, omskrivning, merskrivning 
m.m., av både regionala och nationella avtal. 
**Nytt CRM implementerat vilket möjliggör 
ny form av uppföljning från 2018.

A2. UTÖKADE KUNDAVTAL*

NPS +11 
NPS (Net Promotor Score)  - mått på kundlo-
jalitet, bygger på frågan: Skulle du rekom-
mendera SUEZ till en kollega eller vän?

NKI 75%  
NKI (Nöjd Kund Index) - index som anger hur 
nöjda kunderna baserat på generella frågor 
om helhetsupplevelse och förväntningar.

*Nytt CRM implementerat vilket möjliggör 
ny form av uppföljning från 2018.

reklamationer skapar 
förbättringar

NOTIS

SUEZ kundtjänst i storstockholm är 
uppdelad på olika ansvarsområden. På 
kundtjänsten för insamling kärl är det 
tio personer som besvarar de ärenden 
som kommer in via telefon och e-post 
varje dag. Detta utbyte med våra kun-
der hjälper oss till ständig förbättring. 

Malin Cronqvist, avdelningschef, 
berättar att alla de kundreklamationer 
som kommer in loggas i SUEZ verk-
samhetssystem DELTA.  

- Vi följer upp och analyserar rekla-
mationer från kund och rapporterar 
avvikelser när vi till exempel inte kan 
hämta, säger Malin. Det gäller både 
våra kommunala uppdrag, och när vi 
hämtar exempelvis återvinnings- 
material från företag och fastigheter. 
Vi sammanställer och följer upp  
reklamationer och avvikelser per  
område och månad. 

Antal reklamationer och avvikelser 
sammanställs månadsvis per typ och 
område och kommuniceras till de 
miljöarbetare som sköter hämtningen. 
Parallellt arbetar våra driftledare 
med de bakomliggande orsakerna till 
reklamationerna.
- Det är viktigt för oss att våra kunder 
rapporterar in eventuella fel, säger 
Malin. Det är ju då som vi har möjlig-
het att snarast åtgärda eventuella 
problem och förhindra att de uppkom-
mer igen.

Vi upplevde ett mycket positivt sam-
arbete med våra kunder gällande 
denna dialog, under 2018. För att fort-
sätta utvecklas och ständigt bli bättre 
ser vi även fortsättningsvis fram emot 
detta värdefulla utbyte. ■
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gemensamt fokus på
hållbar miljö

På detta ämne lanserade vår bransch-
organisation Återvinningsindustrierna 
en forskningsrapport* under 2018 
som visar på att Sverige, på grund 
av en relativt ineffektiv materialan-
vändning, förlorar stora ekonomiska 
värden varje år. En förlust som kan 
vändas till en stor möjlighet om vi för-
mår ställa om materialanvändningen i 
samhället till mer cirkulära flöden.

Rapporten redovisar att endast en 
fjärdedel av materialvärdet för stål, 
aluminium, cement, plast och papper 
finns kvar efter en (1) användnings- 
cykel. Detta trots att mycket av  
materialet skulle kunna återvinnas 
med god kvalitet. Det handlar bl.a. 
om att man inte tar tillvara alumi-
nium i fordon som skrotas, plast från 
förpackningar som kastas, eller stål i 
byggnader som rivs. 

SUEZ:s bidrag
Att ställa om hanteringen av rest-
material i Sverige till mer cirkulära 
flöden jobbar vi på SUEZ med varje 
dag tillsammans med våra kunder och 
underentreprenörer. Det är vår  
vardag. En vardag som vi kanske 
glömmer bort att prata om och  
därigenom påverka fler i vår omgiv-
ning. Detta är något vi inom SUEZ 
behöver förbättra för att på ytterligare 
sätt bidra till omställningen. 

Under året som gick hade vi förmånen 
att påbörja ett antal nya samarbe-
ten – hos fler än 800 nya kunder i 
näringslivet, bidrar vi idag till en mer 
hållbar avfallshantering med effektiv 
återvinning i fokus. Förutom dessa 
nya uppdrag har vi tidigare samarbe-
ten med drygt 30 000 kunder på den 
svenska marknaden. Sammantaget 

under året har vi på våra återvinnings-
anläggningar bidragit till en förädling 
av mer än 950 000 ton material från 
dessa företag. Detta är varför vi i vår 
vardag har förmånen att säga att för 
oss är kundnytta det samma som 
miljönytta. 

Att ställa om Sverige till en mer  
cirkulär ekonomi, i synnerhet med 
fokus på materialflöden, vill vi på 
SUEZ fortsätta att bidra så mycket vi 
bara kan och får möjlighet till. Vi ser 
fram emot att skapa allt fler hållbara 
samarbeten med företag och verk-
samheter i det svenska näringslivet i 
många år framöver.  

*I arbetet med att ta fram rapporten, Ett 
värdebeständigt svenskt materialsystem, 
bistod vi på SUEZ med erfarenhet, tid och 
kunskap. ■

För att världen ska kunna möta utmaningarna på miljö- och  
klimatområdet krävs en omställning – från linjära flöden av  
resurser till cirkulära. I Sverige har man kommit långt, men även 
här är vi långt ifrån ambitionen att material ska cirkulera – från 
råvara till produkt till ny råvara av god kvalitet till ny produkt…

10
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avfallstrappan bör inte handla om avfall
Avfallstrappan är modellen som ligger till grund för EU:s 
ramdirektiv om avfall, liksom den svenska miljöbalkens 
reglering av vår avfallshantering. Avfallstrappan har varit 
mycket användbar, men kanske är modellen uttjänt och 
behöver omdefinieras till en ny modell för att bättre passa 
till den cirkulära ekonomin. 

I cirkulär ekonomi handlar mycket om att avfallsbegreppet 
bör upphöra och istället ersättas med ordet resurser. 
Dessa resurser är alltså det material som blir över från ett 
företag, verksamhet eller hushåll och som kan ses som 
(retur)råvaror vilka genom förädling kan användas om 
igen för att skapa nya produkter. Med andra ord behöver 
avfallstrappan stöpas om för att lägga fokus på resurserna 
och hur de kan användas i ny produktion, inte på obrukbart 
avfall som blir över. Detta är ett perspektiv som vi på SUEZ 
utgår ifrån så mycket vi kan när vi träffar våra kunder – att 
visa betydelsen av återvinning och vilka positiva effekter 
den för med sig när resurser tas tillvara och får snurra 
vidare i den cirkulära ekonomin. 

Någon ny, cirkulär modell för ”avfallstrappan” finns ännu 
inte, men diskussioner förs och en förändring är på gång. ■

SPANING

gemensamma färgkoder underlättar sorteringen
Under 2018 har SUEZ tillsammans med återvinnings- 
industrierna arbetat fram nya materialbenämningar och 
utformning för de skyltar som används inom byggsektorn 
för att visa hur olika fraktioner ska sorteras. Alla skyltar 
som tas fram ska, oavsett återvinningsaktör, ha ett  
homogent utseende för att underlätta sorteringen för de 
som arbetar inom byggbranschen. 

SUEZ har varit ett av de drivande företagen bakom upp-
dateringen som till exempel innebär att deponi har fasats 
ut.* På det sättet hoppas vi att fler ska få upp ögonen för 
att jobba på att sortera ut det material som uppstår,  
oavsett var i vardagen man befinner sig. Om ett avfall hos 
kund behöver läggas på deponi måste det karakteriseras 
innan det lämnar hämtplatsen och ett intyg måste upprät-
tas av kunden. 

De färgkoder som tagits fram (färgerna visar vilken typ av 
fraktion det handlar om) kommer även att gälla för de skyl-
tar som används till SUEZ:s industri- och FNI-kunder och 
har anpassats för att överensstämma med Förpackning 
och Tidningsinsamlingens (FTI) färgkoder. På detta sätt blir 
det enklare för alla att koppla ihop en viss färg med rätt 
fraktion.

*Deponi försvinner inte helt utan finns kvar som ett sista alternativ 
längst ner i avfallshierarkin. ■

CASE
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Säkrare nätning 
Ett exempel på detta är det samarbete som SUEZ i Örebro, 
under ledning av avdelningschef Magnus Jonsson, hade 
under 2018 med byggindustribolaget C3C för att utveckla 
en ny konceptlösning för nätningsramper. Chaufförerna 
måste ibland näta containrar för att avfallet inte ska flyga 
iväg under transporten. Samarbetet resulterade i två olika 
typer av ramper; en som det går att köra rakt igenom, samt 
en som är hästskoformad – allt för att öka säkerheten.

Större sorteringsytor
På två av våra anläggningar i Stockholm – Högdalen, samt 
Kovik i Gustavsberg - har vi gjutit stora betongplattor för 
sortering av avfall. Plattan i Högdalen är på cirka 800 m2 
och den på Kovik är ungefär dubbelt så stor. Med hjälp av 
en ballistisk separator, som kommer installeras på Kovik 
under senvåren 2019, kommer blandade material kunna 
sorteras med hög noggrannhet efter en rad kriterier som 
lättfraktion, tungfraktion eller sållfraktion. 

Skakis på Rödjorna 
På Rödjorna i Skara använder man ny utrustning i form av 
en skaksikt, för sortering av bygg- och industriavfall för att 
öka återvinningen. Skaksiktar används vanligen för sorte-
ring på sten- och bergtäkter, men på Rödjorna används den 
för att öka sorteringsgraden.

- Skakis-projektet, som vi kallar det, gör att vi får ut mera 
återvinningsbara fraktioner jämfört med tidigare metoder, 
säger Jonas Beiring, projektansvarig. 

En skaksikt består av ett skakbord med två olika storlekar 
på såll så att material av olika storlekar lätt kan skiljas åt. I 
nästa steg används magneter för att sortera bort metaller. 
Därefter sorteras lätt material, som plast och well ut från 
tungt, sten och glas, med hjälp av en vindsikt.

De utsorterade materialen går antingen som råvara till ny-
produktion eller återvinns som konstruktionsmaterial eller 
går till energiåtervinning. ■

innovationer för ökad hållbarhet
SUEZ arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera våra anläggningar, 
både ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv och för att kunna öka sorterings- 
och förädlingsgraden på det material som vi samlar in. 

FÖRDJUPNING

Den 12-19 oktober 2018 arrangerade 
SUEZ-koncernen för första gången 
Innovation Week, ett globalt initiativ 
bestående av olika aktiviteter för att 
lyfta fram innovationer inom hållbar 
resurshantering utvecklade av SUEZ 
världen över.

Vi på SUEZ i Sverige passade på att 
uppmärksamma ett antal nya lös-
ningar som på olika sätt ska förenkla 
vardagen för våra kunder, bidra till 
hållbar utveckling genom ökad åter-
vinning och göra arbetsmiljön säkrare 
för våra miljöarbetare.

Ett exempel är det avtal som SUEZ in-
gått med Norrlandspall AB, leverantör 
till Retursystem byggpall byggbran-
schens retursystem för pallhantering. 
Avtalet innebär att vi hämtar upp 
pallar på byggprojekt runtom i Sverige 
för återanvändning vid nya byggen. 
Samarbetet ger ökad hållbarhet då 
återanvändningen ökar. Det innebär 
också sänkta kostnader för byggar-
betsplatsen och minskade mängder 
byggavfall.

Bland övriga innovationerna vi presen- 
terade under veckan återfanns bland 
annat samarbetet med C3C och 

konceptlösning för nätningsramper, 
Skakis i Skara, (läs mer om dessa 
två projekt ovan), samt vår kundapp 
MittSUEZ som nu blivit ännu smartare 
(läs mer på sidan 17). ■

NOTIS

SUEZ innovation week
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2016 2017 2018

Diesel 6 607 000 L 6 296 000 L 6 489 000 L

Biodiesel  1 215 000 L 1 010 000 L 982 000 L

Biogas 421 210 m3 715 040 m3 1 102 500 m3

Naturgas 155 790 m3 156 960 m3 122 500 m3

Andel förnyelsebara  
drivmedel av total  
bränsleförbrukning 34% 37% 39%

M2. FÖRBRUKAD MÄNGD BRÄNSLE

2016 2017 2018 Mål 2019

Materialåtervinning 33% 38% 33% ** %

Annan återvinning* 22% 11% 9% ** %

Energiutvinning 36% 42% 52% ** %

Bortskaffning 9% 9% 6% ** %

Förädlingsgrad 91% 91% 94% 95%

M1. FÖRÄDLINGSGRAD

2016 2017 2018

26 000 25 000 27 000

M7. CO2-UTSLÄPP FRÅN TUNGA FORDON

2016 2017 2018

-396 000 -359 000 -530 000

M6. BESPARAD MÄNGD CO2-UTSLÄPP P.G.A. 
ÅTERVINNING

2016 2017 2018

El 511 MWh 314 MWh 435 MWh

Värme 12 650 11 125 MWh 13 095 MWh

2016 2017 2018

Energiförbrukning 8 448 MWh 9 218 MWh 9 295 MWh

M4. PRODUCERAD MÄNGD ENERGI FRÅN VÅRA 
DEPONIER

M5. ENERGIFÖRBRUKNING PÅ VÅRA ANLÄGGNINGAR

Hanterad mängd: 2016 2017 2018

Avfall på våra anläggningar 925 000 ton 1 247 000 ton 1 371 000 ton

Insamlat bygg- & rivnings-
material* 213 000 ton 377 000 ton 408 000 ton

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

Förorenade massor på våra 
anläggningar 155 000 ton 172 000 ton 319 000 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 20 
GÅNGER STÖRRE ÄN MILJÖPÅVERKAN FRÅN VÅR 
INSAMLINGSVERKSAMHET.

94%
förädlingsgrad

Förädlingsgraden är beräknad på de mängder material 
som transporterats ut från våra anlägngingar. *Exempel 
på Annan återvinning är marksanneringsmassor och kon-
struktionsmaterial. **Inga mål är satta. 

siffror 2018

20x
STÖRRE MILJÖVINST

VÅR VERKSAMHET GER



14

gemensamt fokus på 
hållbart socialt ansvarstagande

Det gör vi både på våra anläggningar, kontor och för de 
av våra medarbetare som arbetar ute i samhället, som 
kör på vägarna och ställer ut utrustning eller genomför 
tömningar hos våra kunder. Det handlar om att alla våra 
medarbetare och omgivningen ska känna sig trygga när 
SUEZ utför sitt arbete. Vårt säkerhetsarbete är ständigt 
pågående och består av olika delar som t.ex. utbildning 
och riskbedömning, men även att få inrapporterat tillbud 
och olyckor för att kunna undvika dessa i framtiden. 

Under 2018 fortsatte vi den utbildningsinsats som inled-
des 2017 med utbildningen ”Säkerhetsmedvetna chefer”. 
Utbildningen utvecklades och döptes om till ”Säkerhets-
medvetna medarbetare” och innebar att vi nu utbildar alla 
våra medarbetare i säkerhetsfrågor och ökad riskmedve-
tenheten.

Samarbete som ledde till säkrare bilar
Vi har också infört en ny utbildning för alla de chaufförer 
som kör eller kommer att köra bil med gastank. Detta 
efter en olycka sommaren 2018 när gastanken på en av 
våra miljöbilar exploderade under tankning. 

Vi inledde ett tätt samarbete med tillverkaren för att 
utreda varför olyckan inträffat och hur man kan undvika 
att den sker igen. I detta fall berodde olyckan på att tanken 
hade fått en stöt och blivit skadad. Tillverkaren har nu 
tagit fram en ny typ av gastankar som är gjorda av stål och 
sitter högre placerade. 

Att jobba för en ökad säkerhet är mycket viktigt för 
oss på SUEZ – det är inget vi kompromissar med. 
Någonsin. Säkerheten är en del av vårt arbetssätt 
och vår kultur och tack vare det kan vi skapa en 
trygg arbetsmiljö där alla kan känna sig stolta att 
arbeta för ett företag som sätter säkerheten främst. 

14
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– Jag har fullt förtroende för dessa nya bilar som SUEZ 
har köpt in nio stycken av, säger Mats Nilsson, fordonsan-
svarig. 

Nytt system för inrapportering av tillbud och olyckor
Katarina Ahlsén är arbetsmiljöspecialist på SUEZ. Hon 
berättar att en viktig del av att undvika olyckor är att fånga 
upp de risker som finns i arbetsvardagen. För att göra 
detta har vi implementerat ett nytt system för inrappor-
tering av tillbud, olyckor och avvikelser, som heter TRIA. 
Tack vare TRIA har tillbudsrapporteringen näst intill 
fördubblats mot föregående år; 339 st år 2018 mot 175 st 
år 2017. 
 
– Det är alltså inte antalet tillbud som har ökat i antal, 
säger Katarina, utan själva inrapporteringen. Detta beror 
till stor del på att det nya systemet är mycket mer använ-
darvänligt än föregående. Tack vare detta får vi in ett ännu 
större underlag i vårt system, som ligger till grund för vårt 
fortsatta säkerhetsarbete. ■

medarbetarundersökningen visar på 
arbetsglädje och stolthet
Hela 70 % av alla anställda valde att vara med 
och bidra med sina åsikter i SUEZ medarbe-
tarundersökning 2018. Ett så stort antal svar 
gör att resultatet har med synpunkter från alla 
anställda oavsett arbetsuppgift, hur länge man 
har jobbat på SUEZ, ålder och var man arbetar.

Joachim Röjmyr, driftledare, började tidigt 
med förberedelserna inför medarbetarun-
dersökningen, allt för att engagera så många 
som möjligt att ta vara på tillfället och gå in 
och svara på enkäten. – Jag tycker att det är 
positivt med medarbetarundersökningar, säger 
Joachim, eftersom det är viktigt att man får 
tillfälle att göra sin röst hörd.

- När resultatet av medarbetarundersökningen 
är klart så tar vi lärdom av det som är bra 
och sprider goda sätt vidare, berättar Sabine 
Wiklund, på HR. Det som är mindre bra får 
man ta till sig och försöka förstå var bristerna 
finns och vad vi kan göra åt dem. Under 2019 
kommer vi att arbeta vidare med förbättringar 
utifrån resultatet från 2018 års medarbetarun-
dersökning på både central och regional nivå.

SUEZ medarbetarundersökning genomförs 
vartannat år. 2018 års undersökning visar att 
våra medarbetare känner större arbetsglädje 
och är ännu stoltare över att arbeta på SUEZ 
än vid förra undersökningen. Som SUEZ-an-
ställd har vi ett stort engagemang i vårt arbete 
och vi känner att vi gör en meningsfull insats. 
Att arbetsklimatet är gott påverkas i hög grad 
av att vi uppskattar våra arbetskamrater. ■

FÖRDJUPNING
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nya generationer  
kräver nya perspektiv

Bakgrund till framtidsspaning
Vi, liksom de allra flesta företag, står ständigt inför utma-
ningar och behovet av förändring för att anpassa oss till 
såväl nuvarande som kommande medarbetares önske-
mål och krav. Olika generationer har ofta olik syn på sin 
anställning och det ledarskap man önskar sig, och hos oss 
på SUEZ är det ett stort spann mellan äldst och yngst. För 
att skapa förutsättningar för att förändring och samarbeten 
ska ge positiva effekter för oss som företag, varumärke och 
arbetsgivare, har vi under året bl.a. tittat på hur s.k. mil-
lenier (personer födda mellan 1980-2000) ser på framti-
den. Hur ser de på sig själva?; Vad tycker de är viktigt hos 
framtida arbetsgivare/samarbetspartners?; och Hur viktig 
är hållbarhet i relation till dessa två? var centrala frågor vi 
sökte svar på.

Alla generationer är präglade av sin nutid. Millenierna 
är inget undantag. Samhällets teknologiska utveckling, 
globaliseringen, liksom den sociala och ekonomiska ut-
vecklingen är utmärkande för deras syn på sig själva och 
omvärlden. För att hårdra vem en millenier är, så är det 
en person som tidigt fått tillgång till digitala enheter, är 
något av en drömmare som vill rädda världen, och som kan 
prioritera sociala frågor över hårda materialistiska värde-
ringar såsom karriär och pengar. Detta skiljer sig en hel 
del mot tidigare generationers karaktärsdrag och sätt att 
förhålla sig till sin omvärld och vardag. Alla dessa aspekter 
är något som vi på SUEZ tar med oss i vårt arbete när vi 
framöver ska anställa nya kollegor.

Traineeprogram för framtiden
Som en viktig del i vår kompetens- och ledarförsörjning för 
framtiden, började vi under 2018 planera för ett trainee-
program.  Vi sökte en person som vågar utmana, tänka nytt 
och har förmågan att se nya lösningar. Vårt erbjudande var 
en möjlighet till karriär inom ett värderingsstyrt, globalt 
miljöföretag. Att här bygga kunskap kring flera intressanta 
områden skapar en bred grund att stå på inför yrkesmäs-
siga utmaningar, som förhoppningsvis även fortsatt är hos 
oss. 

Vi sökte en relativt nyutexaminerad person med en magis-
terexamen inom miljö, hållbarhet, teknik eller logistik. Vi 
valde Axel, som nu har påbörjat vårt traineeprogram där 
han under 2 år kommer utveckla kunskap och nätverk i 
SUEZ Sveriges affärsområden. Rollen som trainee hoppas 
vi ger en fin början på en karriär som förhoppningsvis leder 
till många givande år inom vår verksamhet. ■

FÖRDJUPNING

För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner, är 
det viktigt för oss att hålla jämna steg med de som är intresserade av att 
börja arbeta med eller hos SUEZ i framtiden. Att läsa på om olika genera-
tioners beteendemönster är en sak, att få ett fungerande samarbete är en 
annan. Av den anledningen är det betydelsefullt att öka vår förståelse för 
detta, så att vi kan förutse både risker och möjligheter.



2016 2017 2018 Mål 2019

Kvinnor 21% 20% 19% >25%**  

Män 79% 80% 81% <75%** 

SA4. KÖNSFÖRDELNING CHEFER

2016 2017 2018 Mål 2019

5,09% 5,11% 4,80% <5%  

SA6. TOTAL SJUKFRÅNVARO

2016 2017 2018 Mål 2019

60 st 97 st 85 st > 64 st 

SA1. GJORDA SÄKERHETSDIALOGER

2016 2017 2018 Mål 2019

Oj 122 st 175 st 339* st 0 st** 

Aj 16 st 13 st 19 st 0 st** 

SA2. OJ OCH AJ

*Ökningen beror på implementering av ett mer 
användarvänligt system för tillbudsrapportering.
**Målet är alltid 0 st olyckor. 

2016 2017 2018 Mål 2019

Kvinnor 19% 19% 20% >20%*  

Män 81% 81% 80% <80%*

SA5. 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 
2016

Utfall 
2017

Utfall 
2018

Mål 2019

16 st 13 st 19 st 0 st*

SA7. ARBETSSKADOR MED SJUKFRÅNVARO

* Målet är alltid 0 st.
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rörliga media för ökat engagemang
Då rörlig media är det sätt vi kon-
sumerar information på i dagens 
samhälle, och det sätt som yngre ge-
nerationer är vana vid att få ta del av 
budskap på, kände vi att det var dags 
att gå över till film för att effektivt nå 
ut till våra medarbetare. 

Under hösten 2018 började SUEZ där-
för att använda film som ett redskap 
för vår interna kommunikation. Till 
exempel har vår VD, Mårten Widlund, 
istället för att skicka ut ett skriftligt 
månadsbrev till alla våra kontor, nu 
börjat med en månatlig vlogg där han 
sammanfattar månaden som har gått, 
dessutom har våra HR- och IT-avdel-
ningar utvecklat filmer med utbildning 
inom bland annat etik och IT-säkerhet. 

Då vi är ett nationellt företag med 
kontor och anläggningar över hela 
Sverige såg vi ett behov för att få våra 
interna budskap att bli mer lättill-
gängliga för mottagarna. Genom att 
använda film har vi möjlighet att öka 
tempot i vår informationsspridning 
och kan få ut viktiga budskap direkt. 
 

Tack vare den nya kommunikations-
kanalen kan vi därmed skapa effek-
tivare budskap som lättare når fram 
till mottagaren. På detta sätt ökar 
vi känslan av delaktighet bland våra 
medarbetare och i grund och botten 
innebär det också att avsändarna blir 
ambassadörer som kommer närmare 
mottagaren och därmed blir mer lät-
tillgängliga. ■

FÖRDJUPNING

70% NMI - nöjd  
medarbetarindex

SA3. NYCKELTAL MEDARBETAR- 
UNDERSÖKNING*

2016 2018

Arbetsglädje 69% 72%

Engagemang 76% 79%

Stolthet 78% 80%

Likabehandling 70% 80%

*Medarbetarundersökning genomförs vartannat år.



gemensamt fokus på 
hållbart samhälle

18

För att omvandla beslutet ovan till 
en fungerande verklighet så behöver 
nationella mål sättas och handlings-
planer tas fram – annars tror vi inte 
att man kommer kunna gå från ord 
till handling. Flera saker har hänt på 
detta område under 2018 och här kan 
vi nämna några:  

Ett av de beslut som togs var att till-
sätta en utredning om de långsiktiga 
förutsättningarna för biogasproduk-
tion i Sverige. Utredningen ska analy-
sera biogasens roll och konkurrens-
förutsättningar utifrån bl.a. de nya 
energi- och klimatpolitiska målen och 
utvecklingen mot mer förnybar energi 
i transportsektorn. Utredningen ska 
redovisas under juni 2019. Regeringen 
har även presenterat en handlings-
plan för att minska matsvinnet i 

Sverige. Handlingsplanen innehåller 
bl.a. 42 åtgärdsförslag inom nio åt-
gärdsområden som ligger som grund 
till det arbete som behöver lyftas upp 
för att komma tillrätta med det stora 
slöseri av resurser som matsvinnet 
innebär. För att detta arbete ska bli 
framgångsrikt har man identifierat 
fyra punkter: ett nationellt mål och 
utveckling av uppföljningsmetoder; 
ett aktivt samarbete mellan aktörer 
i livsmedelskedjan; ett förändrat 
konsumentbeteende och; utbildning, 
forskning och innovation. 
 
Nytt företagarforum för cirkulär  
ekonomi & hållbarhet 2018
Under året lanserades företagsfo-
rumet Circular Sweden av branschor-
ganisationen Återvinningsindustrierna 
(ÅI). Syftet med forumet är att driva 

utveckling och politik för att skapa 
fler, mer och större cirkulära materi-
alflöden. 

Målet i sin tur är att Sverige ska vara 
ledande inom cirkulära materialflöden 
och dessutom kunna driva utveckling-
en internationellt. Circular Sweden 
kommer tillsammans med de aktiva 
medlemsföretagen i forumet driva ut-
veckling framåt inom framför allt fyra 
fokusområden: design för cirkulär 
ekonomi; hållbar konsumtion; ökad 
tillgång och användning av återvunnet 
material samt cirkulära värdekedjor. 
SUEZ är ett av de större medlemsfö-
retagen inom ÅI. ■

Under 2018 tog Sveriges regering ett antal nationella beslut på området 
kring cirkulär ekonomi och hållbarhet för vår framtid. Regeringen beslutade 
bl.a. att Sverige måste ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till 
en mer cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska kunna leva upp till de 
högt ställda internationella klimatmålen, liksom till målen i Agenda 2030. 
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lång erfarenhet gav utökat förtroende
När Nordic Choice Hotels under hösten 2018 valde att gå 
över till ett enda nationellt ramavtal för sina avfalls- och 
återvinningstjänster, föll valet återigen på SUEZ, som 
tidigare delat på avtalet med en annan leverantör.

SUEZ har samarbetat med Choice i tio år och ser fram 
emot att hjälpa dem vidare på vägen med att nå sina kon-
cernmål om 99% återvinningsgrad 2021. Den 1 november 
tog SUEZ över som ensam leverantör av återvinnings- och 
avfallstjänster hos den ledande hotellkedjan och kom-
mer att sköta all hantering av avfall och återvinning som 
uppstår i verksamheten. ■

CASE

” Vi är jätteglada att ha fått fortsatt och utökat förtroende 
och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete. 

Jonathan Bergström, 
KAM nationella kunder.

nu har MittSUEZ blivit ännu smartare!
Appen MittSUEZ är framtagen av SUEZ IT-team i syfte att 
förenkla avfallshantering och återvinning för våra kom-
mersiella kunder genom att flytta utvalda självservice-
tjänster från MinaSidor till en enkel app för Android och 
iOS. I appen kan våra kunder beställa tömning, få tydligare 
översikt av sina tjänster och hålla sig uppdaterade på sin 
hämtkalender. Det går också att geotagga containrar och 
se på en karta var de finns i realtid.

Under hösten 2018 blev appen ännu smartare tack vare 
att kunder som har container och komprimatortjänst via 
SUEZ har möjlighet att få avisering inför och efter avslu-
tad tömning via appen. Detta innebär att SUEZ har möjlig-
het att meddela kund att ”Vi är på väg!” och att ”Vi är 
klara!” där notiser berättar först att vi är på väg att tömma 
en behållare, vilken restprodukt det är som ska tömmas 
och vilken adress det sker på, och därefter att tömningen 
är utförd, vad som tömts och var. ■

*Lokala avvikelser förekommer på vissa orter.  

NOTIS

vidareutevckling tillsammans med våra kunder
Återvinning ska vara enkelt, men så känns det kanske inte 
alltid. Dessutom är det ofta ganska rörigt och illaluktande 
i soprummen. SUEZ strävar ständigt efter att förbättra 
och förenkla vårt tjänsteerbjudande. Som ett resultat av 
detta, tog vi under 2018 fram en utökad tjänst för våra 
fastighetsnära kunder. 

Med vår nya tjänst Enklare och finare återvinning är idén 
att både inspirera och göra de boende medvetna om 
vilket viktigt jobb de gör när de källsorterar sitt avfall. 
Konceptet som arbetades fram och utvärderades av en av 
våra trogna kunder, innebar bl.a. ett uppmuntrande och 
inspirerande displaymaterial i och runt återvinningsrum-
met. Dessutom fick alla boende snygga sorteringsväskor 
med tydliga sorteringsinstruktioner att ha i sitt hem, för 
att enkelt kunna sortera där avfallet uppstår. 

Tanken är att vi tillsammans kan vi göra skillnad för en 
mer hållbar vardag, samtidigt som husets mest bortglöm-
da rum kan göras lite trevligare att besöka. ■

NOTIS
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SUEZ började sin första sanering av förorenad jord i Hovmantorp,  
Lessebo kommun under 2018. Entreprenaden är en del av saneringen  
av Glasriket. 

I området har det tidigare funnits flera glasbruk. I processen att 
framställa klart eller färgat glas tillsattes förr metaller till glasmas-
sorna och det är rester av denna verksamhet som blivit ett miljöpro-
blem som skall åtgärdas.

Tack vare ett långsiktigt samarbete med vårt belgiska systerbolag 
SUEZ Remediation vann SUEZ Sverige det första objektet. Totalt ska 
omkring 40 saneringsobjekt om sammanlagt cirka 1 000 000 kubik-
meter utföras under en tidsperiod på 15-20 år, med statlig finansie-
ring genom Naturvårdsverket. 

Detta är vårt andra internationella samarbetsprojekt tillsammans 
med SUEZ Remediation, som har bidragit med referensobjekt och 
stor erfarenhet att genomföra saneringsentreprenader. I entreprena-
den ingår även en specialanpassad vattenreningsanläggning som är 
skräddarsydd för det specifika vatten och de metaller som finns på 
platsen. 

Saneringen av Glasriket är ett av de mest uppmärksammade projek-
ten inom marksanering i Sverige just nu och vi är mycket glada över 
att få vara en del av detta. ■

internationellt samarbete 
för sanering av glasriket

FÖRDJUPNING

med Elin Höök
GIS (geografisk informationssystem-
samordnare)

Vilka IT-utmaningar finns med större 
hushållskontrakt?
De utmaningar vi ställs inför berör 
ofta föränderliga kundkrav gällande 
modern teknik och automatiserade 
processer för registrering av insamlat 
avfall och återvinningsmaterial från 
kommunens invånare. Ett exempel 
är när kommunen beslutat gå från 
insamling i ett kärl till att helt byta 
system och övergå till avfallsinsamling 
i 4-fackskärl. I en del kontrakt ingår 
det även att vi som entreprenör ska 
sköta kundtjänst, samt tillhandahålla 
ett affärssystem för orderhantering 
och fakturering.

Vilka krav ställer det på oss? 
IT-avdelningen ska leverera ett fung-
erande teknikstöd samt säkerställa att 
berörd personal får nödvändig utbild-
ning i alla system. Vid en omläggning 
till nytt hämtningssystem kan det 
innebära att vi under en övergångspe-
riod levererar rutter för både befintligt 
hämtningssystem samt de framtida 
rutter som ska driftsättas när det nya 
systemet är fullt utrullat.

Hur ser vi till att vi kan möta kundens 
önskemål?
Det är helt avgörande för oss att aldrig 
jobba isolerat utan vi måste tidigt i 
projektet bygga en nära relation med 
kunden, arbeta metodiskt, och inte 
minst vårda kommunikationen i alla 
steg i processen, såväl med kunden 
som vår egen lokala personal. En 
betydande framgångsfaktor är att 
tidigt, direkt efter uppstart, involvera 
de personer som kommer jobba med 
IT lösningarna, för att på så vis lyckas 
optimalt med vårt uppdrag. ■

3 SNABBA



Inom SUEZ accepterar vi inte någon 
typ av kränkande särbehandling eller 
diskriminering. Diskriminering som 
har samband med kön, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosupp-
fattning, sexuell läggning, ålder eller 
funktionshinder av arbetssökande eller 
arbetstagare är enligt lag förbjuden.  
Om diskriminering uppmärksam-
mas har vi tydliga riktlinjer för hur det 
ska hanteras och vi uppmanar alla 
anställda till att omgående påtala det 
till närmsta chef eller annan person i 
ledande befattning.

I enlighet med de mänskliga rättig-
heterna eftersträvar vi jämställdhet 
och jämlikhet, och anställning sker 
alltid utifrån kompetens. Detta är ett 

budskap vi ger till våra medarbetare 
bl.a. genom våra etiska regler, och 
är ett ständigt arbete som löpande 
uppdateras. 

Ytterligare en del i vårt sociala hållbar-
hetsarbete är att vi aktivt följer svensk 
lag och vår koncerns föreskrifter kring 
anti-korruption. Under året har våra 
nya chefer och säljare gått vår etikut-
bildning kring antikorruption. För att 
ständigt upprätthålla och öka kunska-
pen kring etiska frågor har vi under 
2018 tagit fram en film om etik. Den 
ska användas med start under 2019 
för att på ett enkelt sätt lyfta frågorna 
bland alla anställda och skapa en dis-
kussion kring våra etiska regler.  ■

SUEZ intressentmatris

Vi på SUEZ ser vårt sociala hållbar-
hetsarbete utifrån en intressentmatris i 
vilken vi tydliggör vilka målgrupper runt 
omkring oss som vi påverkar med vår 
verksamhet. I relationen med medarbe-
tare, kunder, ledning, liksom leveran-
törer, grannar, myndigheter och media 
behöver vi ständigt ha i åtanke hur vi 
både aktivt och passivt berör dessa 
grupper.  
 
Hur vi arbetar tillsammans för ett bra 
arbetsklimat och en säker arbetsmiljö 
för våra medarbetare är viktigt och en 
högt prioriterad hållbarhetsaspekt för 
oss på SUEZ. Det är även de som finns 
runt om oss rent fysiskt, dvs. våra grannar. Att visa respekt till alla de som på 
något sätt berörs av vår verksamhet är av yttersta vikt för oss.

Vi har ett stort socialt ansvar, och vi tar det på allvar. Vid eventuell uppkomst av 
konflikter är vi oerhört måna om att vara lyhörda för åsikter och transparenta 
med vår verksamhet för att visa på att vi är en trovärdig och ärlig aktör. Under 
2018 uppkom inga egentliga konflikter att skriva om. ■

NOTIS

NOTIS

Fordon >3,5 ton 2016 2017 2018

Antal insamlings-
fordon

660 st 652 st 606 st

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

19% 28% 28%

S1. FORDONSPARK 

* Avser biogas, biodiesel och el.

63% 
AV VÅRA ORDRAR 

HANTERADES DIGITALT
Avser anslutna fordon kopplade till vårt 

digitala orderhanteringssytem Mosit. 

2016 2017 2018

-* 5 800** st 17 600 st

S2. SKAPADE DIGITALA  
TÖMMNINGSRAPPPORTER OCH  
TRANSPORTDOKUMENT

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

2016 2017 2018

51% 84% 43%

S3. ÅRLIG ÖKNING AV DIGITALA 
BESTÄLLNINGAR

Värdena anger årlig ökning i % jämfört med 
föregående år.

2016 2017 2018

Andel e-fakturor 
av totalt antal ut-
skickade fakturor 25% 33% 44%

S4. E-FAKTUROR* 

*Avser PDF samt EDI fakturor.
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gemensamt fokus på 
ett hållbart sverige

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

SUEZ erbjuder effektiva avfalls- och 
återvinningslösningar med fokus på 
kundens behov och långsiktig håll-
barhet. Vi tar hand om allt restmate-
rial från kundernas verksamhet och 
förädlar det genom återvinning och/
eller energiutvinning. I vår vardag är 
kundnytta lika med miljönytta.

Som en del av den internationella mil-
jökoncernen SUEZ, med verksamhet 
i drygt 70 länder, är vi en samarbets-
partner att räkna med. I Sverige finns 
vi på 65 orter, har ca 1 050 medarbeta-
re, 56 återvinnings- och mottagnings-
anläggningar och vi sköter avfallshan-
teringen i över 40 kommuner för ca 1,7 
miljoner invånare. 

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

Läs mer om SUEZ i Sverige på suez.se ■

KOMMUNUPPDRAG RUNT 
OM I LANDET

46 st

ÅTERVINNINGS- &
MOTTAGNINGSANLÄGGNINGAR

56st

30 800 st
FÖRETAGSKUNDER

CA

MEDARBETARE PÅ 65 ORTER
1 050 st
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 framtid 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.

Läs mer om SUEZ-koncernen på suez.com. ■

In a time when the scarcity of natural resources has be-
come the truth for most of us, SUEZ’s contribution for our 
future is to secure, optimise and renew the used resources. 
SUEZ recovers close to 17 million 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 Mt CO2e 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

ca 88 000 
MEDARBETARE
I 70 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER

5 KO
N

TI
N

EN
TE

R

>27% 

KVINNOR  
I LEDANDE BEFATTNING 
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ca  4,3  MILJONER

TON MATERIAL FÖRÄDLADE  
SUEZ TILL NY RÅVARA 
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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


