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nya perspektiv på vårt 
hållbarhetsarbete 

För att världen ska kunna möta utmaningarna på miljö- och 
klimatområdet krävs en omställning – från linjära flöden av resurser 
till cirkulära. Vi är med och driver den omställningen. Som ett av 
Sveriges största återvinningsföretag bidrar vi till att underlätta för 
andra branscher i näringslivet att bli mer cirkulära.

Vårt bidrag ligger i att påverka och hjälpa företag att öka 
sin återvinningsgrad, men också i att skapa nya, efterfrå-
gade råvaror genom förädling av restmaterial. Dessa rå-
varor behöver vi se ökad användning av i produktion av nya 
produkter. Men, för att öka återvinningen och efterfrågan 
av returråvara krävs nya perspektiv på restmaterial och 
avfall – som värdefulla resurser/råvaror. Tillverkningsindu-
strin behöver dessutom påverkas för att i större utsträck-
ning designa produkter som går att återvinna när de blivit 
uttjänade. Detta är våra övergripande utmaningar som 
samtidigt utgör förutsättningar för att Sverige ska kunna 
bli hållbart och cirkulärt.

Vår vardag
Vi ställer successivt om hanteringen av näringslivets rest-
material till mer cirkulära flöden genom våra återvinnings-
lösningar. Med vårt perspektiv på företagens restmaterial 
är detta en självklar hantering, och med våra engagerade 
medarbetare och våra kunder som resursgivare gör vi till-

sammans stor skillnad för en hållbar framtid med cirkulär 
ekonomi. Och dessa samarbeten ser vi fram emot att fort-
sätta med i många år framöver. 

Hållbarhet är en central utgångspunkt i vår verksamhet 
vilket ger våra medarbetare ett ramverk i det dagliga arbe-
tet. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre aspekter av 
hållbarhet* som vi benämner:
• Nya perspektiv på hållbara affärsrelationer
• Nya perspektiv på hållbar miljö 
• Nya perspektiv på hållbart socialt ansvarstagande  ■

2019 i 
korthet

Även 2019 var ett bra hållbarhetsår för SUEZ. Likt föregående år 
uppnår vi en förädlingsgrad på 94 % - en riktigt hög siffra. Vår 
förädlingsgrad är ett resultat av vår syn på restmaterial och avfall, 
att det är en resurs som ska tas tillvara. Det är en nödvändig 
utgångspunkt för omställningen till cirkulär ekonomi.

För att främja hållbara affärsrelationer höll SUEZ under 
året internutbildningar i ledarskap, arbetsmiljö, GDPR och 
etik. Under året har ca 400 anställda genomgått vår vida-
reutbildningen inom etik, som stärker och säkerställer vårt 
etiska tankesätt i den dagliga verksamheten. Under 2019 
tog vi över 600 nya kunduppdrag, allt ifrån stora nationella 
till mindre lokala. Oavsett typ av verksamhet kan våra 
kunder känna sig säkra på att vi är en trygg och hållbar 
samarbetspartner. 

För det gångna årets interna hållbarhetsarbete har vi haft 
ett tydligt fokus på säkerhet. Våra medarbetares hälsa och 
säkerhet är vår organisations viktigaste prioritering och 
med nyproducerade säkerhetsfilmer, dagligen rullandes 

på informationsskärmar på våra kontor och anläggningar, 
engagerar vi i säkerhetsfrågan. Som en del i arbetet för 
säkrare arbetsmiljö genomförde vi ett antal tester med 
olika tekniska hjälpmedel på våra fordon. Bland annat 
testades olika kamerasystem för att ge förarna bättre 
översikt av omgivningen. Det är av stor vikt att inkludera 
våra medarbetares perspektiv och expertis i säkerhetsar-
betet t ex implementerades ett av kameratesterna efter ett 
förslag från en av våra miljöarbetare som såg ett behov i 
det vardagliga arbetet.

Under året som gått fortsatte vi stötta våra kunders arbete 
med att ställa om till cirkulära materialflöden. SUEZ är, 
som en av de främsta i återvinningsbranschen, en viktig 
aktör i arbetet för hållbar miljö. För 2019 kan vi med glädje 
redovisa att vår verksamhet ger 29 gånger större miljövinst 
än miljöpåverkan. Vi kallar oss därför för miljövinnare 
och vi kommer fortsätta utveckla morgondagens hållbara 
lösningar tillsammans med våra kunder – för en hållbar 
utveckling utifrån nya perspektiv. 
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Åren mellan 2020 och 2030 benämns av de flesta hållbar-
hetsengagerade för ett handlingens årtionde. Det är dags 
för världen att gå från ord till handling! Och för att skapa 
resultat av FN:s 17 globala hållbarhetsmål har näringslivet 
en central roll där återvinningsbranschen minst sagt är en 
viktig del. Tillsammans kan vi få saker att hända. 

I denna redovisning är det första gången som vi på ett tydli-
gare sätt visar hur vi som företag kopplar verksamheten till 
FNs 17 globala hållbarhetsmål. Genom vår kärnverksamhet 
och affär finns en direkt koppling till 5 av de globala målen.

Av dessa är mål nr. 12 – hållbar konsumtion och produktion 
– vårt främsta fokus i och med att det är direkt relaterat till 
vår kärnverksamhet. Förutom mål 12, arbetar vi också för 
mål nr. 8, 9, 11 och 13. 

8.  Anständiga arbetsvillkor och 
 ekonomisk tillväxt  
9.  Hållbar industri, innovationer  
 och infrastruktur  
11. Hållbara städer och samhällen 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa klimatförändringarna ■

*detta är en modifiering av vår tidigare hållbarhetsmodell där vi 
särskilde hållbart samhälle och hållbart socialt ansvarstagande. 
Dessa två har nu slagits samman till en aspekt för att mer likna den 
generella synen på hållbarhet indelad i ekonomiska, miljömässiga 
och sociala aspekter.

ett årtionde av handlingskraft / a decade of action

återvinnings- &  
mottagningsanläggningar
56
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Vi människor står inför en tuff utmaning - att minska den 
negativa klimatpåverkan som vi alla bidrar till. Denna utma-
ning delas av företag, organisationer, samhällen och länder 
över hela världen. 

Allt det vi människor producerar och konsumerar är beroen-
de av resurser. Därför är det viktigt att vi omhändertar våra 
resurser på det mest hållbara sättet. Och med ett mål att 
skapa en hållbar värld där alla resurser tas tillvara behöver 
vi bidra till att göra det möjligt för fler människor att ta hand 
om och bry sig om jordens resurser på bästa sätt. Med vårt 
engagemang hoppas vi skapa ett intresse och en vilja att 
delta hos såväl befintliga som potentiella målgrupper. 
 
Det finns en allt större kunskap om vilka effekter dagens 
resursanvändning har på klimatet. Denna förståelse bidrar 
till att användningen av hållbara, återvunna material ökar vil-
ket stödjer övergången till en alltmer cirkulär hantering och 
syn på världens ekonomi och miljö. Detta är riktigt bra men 
alla behöver engagera sig, så att denna omställning sker 
snabbare.

Fler och fler företag värdesätter betydelsen av att ha en 
hållbar avfallshantering i sin verksamhet. Detta är verkligen 
positivt och jag ser att SUEZ som hållbarhetspartner har 
en respekterad position i näringslivets värdekedja. Det ger 
oss en möjlighet att skapa goda relationer och långsiktiga 
samarbeten där värde och handlingskraft skapas. Vårt fokus 
kommer som alltid att ligga på att skapa hållbara lösningar 
med respekt för resursanvändande utifrån våra målgruppers 
behov, och då menar vi för såväl våra medarbetare, kunder, 
samarbetspartners och för samhället i stort. ■

nya perspektiv 
för en hållbar 
framtid

Mårten Widlund, VD
Jag finns på marten.widlund@suez.com 

SUEZs arbete baseras på den kun-
skap och de frågeställningar som är 
väsentliga för vår verksamhet och för 
våra målgrupper – medarbetare, kun-
der, myndigheter, grannar, politiker 
och leverantörer. Dessa fångas upp i 
dialoger som är viktiga för oss för att 
kunna fortsätta vara relevanta genom 
nyanserade budskap och anpassat 
hållbarhetsarbete. Medarbetarsamtal, 
kundmöten, leverantörsbedömningar, 
grannsamtal, medierelationer, myn-
dighetskontakter och remissyttranden 
är exempel på dessa dialoger.

Samarbete, en förutsättning 
Genom denna regelbundna dialog får 
vi på SUEZ nödvändig input till ut-
vecklingen av vårt hållbarhetsarbete. 
Kommunikationen med dessa intres-
senter utgör även en viktig roll för vår 
affärsutveckling eftersom dialogen ger 

upphov till nya affärsidéer samtidigt 
som våra kunder och andra samar-
betspartners får en möjlighet att ta del 
av vår expertis. En uppskattad form av 
dialog är de kundmöten som genom-
förs lokalt. Ett annat sätt att mötas är 
de regionala samråd som genomförs 
tillsammans med företrädare för myn-
digheter och samhället. 

På nationell nivå bidrar SUEZ bl a i 
lagstiftningsarbetet med branschkun-
skap och om hur regelverk påverkar 
cirkulära flöden och resurseffektivitet. 
Detta genom att medverka i flertalet 
forum och expertgrupper som bl a ar-
rangeras av Återvinningsindustrierna, 
Naturvårdsverket och departement. ■

NOTIS

suez

medarbetare
ledning

kunder

leverantörer
grannar

myndigheter 
& politiker

medier

vår affärsmodell

Tillgänglighet, leveranssäkerhet och 
kvalitet är utgångspunkten i allt som vi 
på SUEZ gör. Hos oss börjar och slutar 
arbetet hos våra kunder - dock i två 
olika kundtyper, nämligen uppströms- 
och nedströmskunder. Genom hela 
kedjan har vi kundernas behov av håll-
bara produkter och tjänster i åtanke. 
Och det vi erbjuder är kompetens, 
trygghet och en kontrollerad hantering 
av resurserna hela vägen. ■

värderingar vi lever efter

SUEZs förmåga att göra skillnad i värl-
den har bl a sin utgångspunkt i våra 
tre värderingar: trygghet, engagemang 
och nytänkande. Orden symboliserar 
hur vi arbetar och hur vi vill bli upp-
fattade – såväl internt som externt i 
samarbeten med våra målgrupper. ■

hållbar samverkan med våra intressenter
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hållbara 
affärsrelationer
utifrån nya 
perspektiv

Det är i samarbetet med våra kunder och leverantörer som vi blir ännu bättre – både 
som återvinnare och som affärspartner. Genom insyn i våra kunders verksamheter kan 
vi tillsammans utveckla våra tjänster och hitta nya och hållbara lösningar. 

SUEZ har förmånen att varje år samverka med drygt 30 000 kunder som 
behöver våra återvinningslösningar. Vissa kunder har endast behov av vår 
service vid enstaka tillfällen, medan vi hos andra är på plats varje dag. För 
de allra flesta av våra kunder är vårt samarbete en viktig del i verksamheten 
vilket gör att vår planering och vårt utförande alltid måste vara noggrannt 
och anpassat för att möta kundernas behov. Tillgänglighet, leveranssäkerhet 
och kunskap är nycklar till vår framgång på marknaden.

Vårt uppdrag är att ta hand om och förädla avfall till råvara oavsett typ av rest-
produkt. Genom att vi i allt högre grad ser våra kunder som resursgivare gör 
vi dem uppmärksamma på vilken typ och mängd av restmaterial de produce-
rar. Detta skapar en dialog där vi kan hjälpa dem att öka sin återvinning. 

En annan betydande affärsrelation vi har är med de kunder som köper den 
återvunna och förädlade råvaran för att tillverka nya produkter. Dessa kun-
der återfinns i såväl Sverige som i närliggande länder.

Vår affärsmodell - cirkulär ekonomi per definition
SUEZ är en stor leverantör av förädlat restmaterial till kunder i tillverknings-
industrin - vi benämner dem som avsättningskunder. Denna affärsrelation 
återfinns nedströms i vår affär och den tar vid efter att vi genomfört vårt 
insamlings- och förädlingsuppdrag. Här hanterar vi såväl försäljning som  
logistik av råvaran till avsättningskunderna. I detta skede återförs alltså 
(rest)material till näringslivets ekonomi och kretslopp som (ny) råvara. De 
som arbetar med den här delen av affären besitter stor materialkunskap och 
har har stor betydelse för vår hållbara affärsmodell och vår verksamhet. ■

återvunnen golfutrustning gav  
2 300 kg metall

2 300 kg metall och 300 kg kläder blev 
resultatet av den insamling som SUEZ 
hjälpte vår kund Golf & Co med under 
kampanjen Green Week Golf Recyc-
ling i slutet av maj 2019. Målet med 
insamlingen var att golfbranschen ska 
få upp ögonen för hur de kan bidra till 
ett hållbart samhälle med miljön i fo-
kus. På uppdrag av Golf & Co ordnade 
SUEZ insamlingsplatser vid Dormy-
varuhus, samt utvalda Golfstore- och 
PQ-butiker. Gamla golfkläder, -skor, 
samt –klubbor samlades in. ■

NOTIS

digitalisering för bättre leveranser 

De digitala framstegen har stor påverkan på utvecklingen 
i näringslivet. Snabbare kanaler för information och högre 
grad av automatiserade processer förändrar hur vi produ-
cerar, konsumerar och interagerar. Denna utveckling ska-
par möjligheter till smidigare interna processer och mer 
effek-tiva digitala tjänster till kunderna som sammantaget 
bidrar till bättre och effektivare leveranser. 

Digital återvinningsutbildning
Under året som gått har vi på SUEZ bl a tagit fram en 
digital återvinningsutbildning som några säljare fått testa 
och utvärdera med utvalda kunder. Tanken är att alla våra 
kunder ska kunna få ta del av utbildningen som är anpas-
sad utifrån olika kundtyper. För en sak vet vi – att med en 
större kunskap kommer mer engagemang och vilja att 
bidra och genom att hjälpa våra kunder att sortera ännu 
bättre kan de i sin tur vara med och vara drivande aktörer 
på vägen mot ett mer hållbart samhälle. 

Kundportal för ökade samarbeten
En digitalisering innebär möjligheter att utveckla tjänster 
och ökade samarbeten med kunden. Många av SUEZs 
kunder använder i dag vår kundportal, MinaSidor, med 
bl a avfallsstatistik som ger nya insikter och underlag för 
beslut om förbättringar. Genom en planerad utbildnings-
insats under 2020 kommer fler kunder se nyttan med vår 
kundportal. ■

NOTIS

med Arild Bye 
chef nationella kunder

Hur såg kundtillströmningen ut under 
2019?
Under 2019 hade vi en jämn och bra 
tillströmning av kunder, SUEZ signade 
största delen med byggkunder natio-
nellt.

Hörde många kunder av sig direkt till 
oss eller behövde vi kontakta dem? 
I större upphandlingar hör kunden  
oftare av sig till oss, medan mellan- 
segmentet kontaktar oftast vi. 

Vad frågade de nya kunderna efter  
och vad var viktigt för dem?
Kunderna eftersöker miljöriktiga tjäns-
ter och hög service. Det finns en stor 
kostnadsmedvetenhet och de vill gärna 
ha standardiserade lösningar som fung-
erar i hela landet. Digitala tjänster står 
också högt upp på önskelistan. 

Vad frågade befintliga kunder efter  
för kompletteringar? 
Kunderna efterfrågar ofta våra hante- 
ring av oljeavskiljarsystem, 
EcoSimplex®-skåp och möjlighet att 
hämta och arbeta med statistik själva. ■

Texten kopplar till siffrorna A1 & A2.

4 SNABBA

fördjupad kunskap genom internutbildningar

Under 2019 genomförde vi inom SUEZ en rad utbildningar 
som många av våra medarbetare fick ta del av. Bland 
annat togs det fram en utbildningsfilm om etik (om hur vi 
hanterar den i vår vardag) som ca 400 medarbetare nu har 
tagit del av. Planen  är att resterande medarbetare ska få 
ta del av utbildningen under 2020. Det är viktigt att alla 
vet vad som gäller hos oss, samt hur vi förhåller oss till 
etiken. Efter utbildningen har anställda bättre förutsätt-
ningar att följa de regler som finns. Det är väl investe-
rad tid i att lära sig göra rätt val både för sig själv ”, för 
verksamheten och för vår affärsrelation. Att respektera 
varandra, nolltolerans mot korruption, att undvika intres-
sekonflikter, att respektera lag och konkurrensregler 
samt att respektera konfidentialitet är några av de viktiga 
delarna inom etiken. 

De som är nya hos oss och har en särskilt utsatt roll får 
varje år en möjlighet att fördjupa sina kunskaper i konkur-
rensregler och korruption. I år var det 53 personer som 
genom vår bolagsjurist fick inblick i vad vi behöver ta hän-
syn till och vilka konsekvenserna blir om vi inte gör det. ■

Texten kopplar till siffrorna A1 & A2.

FÖRDJUPNING

coop - ett lyckat samarbete

Det var många kriterier som skulle uppfyllas när Coop 
skulle välja avfallsleverantör. Bland annat var det viktigt 
att leverantören hade en tydlig miljöprofil och att de 
kunde hjälpa Coop på nationell nivå. Valet föll på SUEZ 
och dess helhetslösningar.  

“Vi på Coop vill sortera ut så mycket som möjligt”, berättar 
Anders Emanuelsson, FM chef för Coop butik och stormark-
nader. SUEZ tar därför hand om hela hanteringen av flera 
olika typer av avfall, till exempel matavfall och farligt avfall.  

 
”Vi har ett bra utvecklingssamarbete, vi har löpande mö-
ten och det funkar bra med de kontaktpersoner som jag 
har, vi bockar av ärenden och löser dem därefter. Jag kan 
varmt rekommendera SUEZ till andra”. ■

CASE

”Det är ett samarbete man inleder, att vi och leverantören 
tillsammans jobbar för vi ska få en effektiv och kostnads-

effektiv hantering som är miljömässigt bra.
Anders Emanuelssin, FM chef Copp butik och stormarknad

Arbetet vi bedrivit under året av aspekten Hållbara  
affärsrelationer går att koppla till följande av  
FNs hållbarhetsmål:
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Från kund till kund
Vi hämtar restmaterial, hos våra 
uppströmskunder. Sättet det sker 
på kan vara olika från kund till kund, 
viktigaste är att det sker på ett så 
praktiskt och miljömässigt rätt sätt 
som möjligt. Oavsett vilket mate-
rial vi hämtar så ser vi det som en 
viktig resurs. Restmaterial som t ex 
wellpapp samlas in hos någon av våra 
kunder, när materialet har hämtats in 
så kvalitetssäkras och förbereds det 
för vidare transport till slutanvändare. 
Det kan vara genom sortering eller 
komprimering. För att kunna bibehål-
la livslängden och återvinningsgraden 
på råvarorna och på så sätt cirkulera 
materialet så många gånger som 
möjligt, är kvaliteten a och o. 

När materialet anländer till en av 
våra anläggningar görs en mottag-
ningskontroll och vid behov sorteras 
det. För att effektivisera transporten 
i nästa led höjs densiteten på mate-
rialet genom antingen balning eller 
sönderdelning. I denna hantering 
säkerställer vi även att nedströms-
kunden får den kvalité på materialet 

som är överenskommet. Själva
utleveranserna sker i största mån 
på antingen tåg eller via båt i stora 
omfattande logistiknät inom Sverige. 
Utomlands utnyttjar vi intermodallös-
ningar där hela släpet från lastbilar 
ställs på speciella tågvagnar för 
vidare transport. Allt för att minimera 
miljöpåverkan. 

Viktigast, för våra nedströmskun-
der som tar emot dessa råvaror, är 
att materialet håller rätt kvalitet 
och att vi kan försörja dem med ett 
jämnt leveransflöde. För att kontrol-
lera att vi håller rätt kvalitet står vi 
i löpande kontakt med alla kunder 
på denna sida av produktionen. Det 
är en enormt värdefull återkoppling 
där vi kan genom hela ledet från vår 
uppströmskund se att vi gör rätt saker 
i varje steg tillsammans med våra 
kunder på båda sidor.

En förutsättning för att vår affärsidé 
ska fungera rent praktiskt är vår väl 
utbyggda infrastruktur med över 50 
mottagnings- och återvinningsanlägg-
ningar runtom i Sverige.

Hållbara inköp för bättre återvinning
Då återvinningsgraden av ett mate-
rial styrs av materialets kvalité och 
sammansättning är det av stor vikt att 
göra genomtänkta inköp. Ibland vill 
de kunder vi hämtar material ifrån få 
hjälp med t ex vilket emballage de ska 
använda för bästa återvinningsgrad 
eller hur deras produkt i nästa steg 
ska kunna återvinnas lättare. Detta är 
något vi gärna hjälper till med. 

På så sätt blir det ännu bättre både 
för kunden vi hämtar material hos, för 
oss som leverantör av returråvara och 
för avsättningskunden. Genom detta 
cirkulära kretslopp undviker vi att 
jungfruliga resurser används, t ex att 
ytterligare skog avverkas, och därmed 
sparar vi på jordens ändliga natur-
resurser. ■

ett materials väg 
- från avfall till råvara

A3. VÅRA KVALITETSMÅL 2019:

Vi vill att våra kunder ska vara 
nöjda med våra tjänster. 
–  Därför är det av största vikt att 
våra kundreklamationer analyse-
ras och åtgärdas .

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

RESULTAT  
Kvalitetsmålen för året uppfylldes.

1

2

siffror / fakta 2019

revision och kvalitetsmål

Att arbeta med kvalitet handlar om att förstå de behov och förväntningar som 
finns hos de kunder som vår verksamhet finns till för. 

Därför är det viktigt när vår omvärld förändras, att SUEZ som företag följer med 
i utvecklingen och agerar utifrån nya kundönskemål och ökade krav som ställs 
på våra tjänster. Genom vårt systematiska hållbarhetsarbete bidrar SUEZ 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 9001:2015 och ISO 14001:2015. Genom att uppfylla miljö- 
och kvalitetskraven för ISO-certifieringen, tydliggörs vägen fram för organisatio-
nens 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 medarbetare, kunder, leverantörer 
och övriga intressenter. 

Revisioner verktyg för ständiga förbättringar
Ordet revidera betyder se på nytt och att genomse, använt i sammanhanget revi-
sion av vårt verksamhetssystem, vill vi ”se på nytt” för att bearbeta och förbättra.

Under 2019 har vi genomfört interna revisioner (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) 
av vår verksamhet, målet är att alla avdelningar och funktioner inom SUEZ skall 
revideras internt eller externt under en specifik tidsperiod. Interna revisioner 
genomförs av våra utbildade internrevisorer och externa revisioner utförs av 
ackrediterade revisionsbolag. ■

Texten kopplar till siffrorna A3.

NOTIS

Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020,
ökning med

2 780 st 2 707 st >5 %

Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2020, 
ökning med

864 st 603 st +15%

A1. NYA KUNDAVTAL*

* Avser utökning, omskrivning, merskrivning 
m.m., av både lokala och nationella avtal. 
Uppdatering av CRM system under 2019 gör 
att siffran från 2018 ej direkt kan jämföras 
med siffran från 2019.

A2. UTÖKADE KUNDAVTAL*

 400 st  
anställda har hittills tagit  

del av SUEZ utbildningsfilm  
Etik – en del av vår vardag

*Uppdatering av CRM system under 2019 
gör att siffran från från 2018 ej direkt kan 
jämföras med siffran från 2019.

fokus på användarvänlighet och hållbart samarbete

Under november 2019 lanserade vi nya suez.se, resultatet av ett digitalt projekt 
som pågått under hela året. Med betoning på användarvänlighet och enkelhet 
har vi paketerat om vårt erbjudande för att göra det enklare för företag att se 
hur de kan få effektiva helhetslösningar för återvinning och avfallshantering 
med oss som samarbetspartner. 

Att enkelt kunna beställa tjänster och komma i kontakt med oss har varit andra 
viktiga mål för projektet. Tack vare en tydligare navigering, med bland annat en 
ny megameny som speglar hela webbsidans innehåll, vill vi möta företagens 
behov med engagemang, kunskap och relevans. ■

NOTIS

pph lantbruk fick en tydligare miljöprofil 

För Peter Oscarsson på PPH Lantbruk på Öland har samarbetet med SUEZ lyft 
hans verksamhet. En mjölkgård genererar flera olika typer av avfall vilket ställer 
krav på både hanteringen och rapporteringen. För gårdens räkning tar SUEZ 
därför hand om både metallavfall och farligt avfall så som spillolja.

Med flera olika avfallstyper är det viktigt för PPH Lantbruk att det blir rätt. “Idag 
måste man ha ett miljötänk, en policy. Nu vet alla anställda hur man ska göra, 
det blir inget extra jobb och man slipper krångel”, säger Peter.

Idag har gården både ett EcoSimplex-skåp och en vippcontainer för verksam-
hetens avfall. Utöver att mjölkgården fått en tydligare hållbarhetsprofil ger 
samarbetet med SUEZ även en personlig förändring för Peter. “Jag sover bättre. 
För vår gårds del är det bara en vinning”. ■

CASE

” Tack vare SUEZ har jag nu dokumentation på  
vart mitt avfall tar vägen.
Peter Oscarsson, PPH lantbruk

SUEZ har ett cirkulärt perspektiv på återvinning och avfallshantering, vilket 
innebär att vår affärsidé bygger på att material ska få leva vidare i en cir-
kulär ekonomi genom att omvandla avfall genom förädling till returråvara 
som går att sälja vidare. 

FÖRDJUPNING
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hållbar 
miljö
utifrån nya 
perspektiv

12

9 av 10 vill köpa produkter av 
återvunnet material

I september 2019 beställde Återvin-
ningsindustrierna (ÅI) en Sifoundersök-
ning där det visade sig att nästan 9 av  
10 svenskar, 86 procent, föredrar att 
köpa produkter som är gjorda av åter-
vunnet material. 

Vi behöver ett nytt sätt att se på uttjänta 
produkter. När de inte används längre 
måste materialet vara lätt att återvinna 
så att de kan omvandlas till returråva-
ror. Produkter måste vara enklare att 
plocka isär, så att det går att skilja olika 
material från varandra. Redan i design-
fasen måste produkterna utformas för 
att få längre livscykler och ökad återvin-
ningsbarhet. Dessutom behövs en ökad 
efterfrågan på returråvara från både 
offentliga och privata aktörer. Om vi kan 
använda resurserna om och om igen, 
istället för att ständigt bryta nya och 
transportera dem långa sträckor, kan 
vi få mer output med mindre input. För 
att få en cirkulär ekonomi måste vi bort 
från en ekonomi där användningen av 
resurser har en början och ett slut. ■

Texten kopplar till siffrorna M1

SPANING

Förutom att denna hantering bidrar till att stärka våra 
kunders hållbarhetsarbete och lönsamhet, bidrar den till 
ökad miljönytta för samhället i stort och är en viktig del i 
den cirkulära ekonomin. 

Genom att tillverka returråvara har vår verksamhet en po-
sitiv inverkan på miljön som innebär en miljövinst som är 
större än den belastning som vår verksamhet ger upphov 
till. Det är framför allt våra fordon som har negativ miljö-
påverkan genom sina utsläpp, men även utsläpp från våra 
deponier har samma effekt. Men, som ett av få företag i 
det svenska näringslivet kan vi stolt kalla oss för miljövin-
nare eftersom vår verksamhet tillför en betydligt större 
miljövinst till världen än vad den belastar den samma.

Att vara miljövinnare
Denna vinst handlar inte om att vinna över någon. Inte 
heller om att övervinna något. Det handlar istället om att 
skapa värde tillsammans med andra. Det handlar om att 

FÖRDJUPNING

Det är vår vardag att bidra till den omställning som krävs för att världen ska kunna 
möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. För oss på SUEZ är det viktigt att 
vi, genom vår verksamhet, ställer om hanteringen av restmaterial i Sverige från linjära 
flöden av resurser till mer cirkulära.

Att använda återvunnet material som råvara vid tillverkning av nya pro-
dukter medför betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med att 
använda ny råvara. Det är därför vår verksamhet, där vi omvandlar avfall till 
resurser och råvara, bidrar till lägre utsläppsnivåer i samhället. Dessutom 
är det ett mer effektivt nyttjande av jordens tillgångar, vilket också är en 
stor positiv effekt. Genom vår verksamhet har vi med andra ord en positiv 
miljöpåverkan, men verksamheten innebär också en viss negativ miljöpå-
verkan genom utsläpp till luft och vatten från våra fordon men även från 
våra anläggningar. 

Denna miljöpåverkan utgörs av växthusgaser som främst orsakas av våra 
deponier, transporter och vår energianvändning. Dessa arbetar vi löpande 
med att reducera bl a genom förfinade kontroller, förbättrad rening av ut-
släpp till vatten, byte till mer biobaserade bränslen och inköp av förnybar el. 
Dessutom arbetar vi med kontinuerlig sluttäckning av deponier och att på 
ett mer effektivt sätt omhänderta gasen från deponierna. 

En mer hållbar fordonspark 
Vi på SUEZ har ett mål att hela tiden minska koldioxidutsläppen från våra 
transporter. Detta gör vi genom att t.ex använda allt mer förnybara bräns-
len och genom ruttoptimering av vår logistik. För att utveckla analysen av 
fordonens bränsleförbrurkning ingår SUEZ dessutom i de stora fordonstill-
verkarnas vagnparkssystem där det samlas in data från fordonen som tex. 
bränsleförbrukning,  körtid, användning av farthållare, körstil mm. ■

digital lösning för rapportering av farligt avfall

I syfte att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra avfallsstatistiken 
utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning som ska sättas i drift under 
2020. Rapporteringssystemet blir gemensamt för alla verksamhetsutövare 
i Sverige som på något sätt hanterar farligt avfall. Arbetet bedrivs i samver-
kan med berörda aktörer och SUEZ bidrar till detta arbete genom att delta i 
referensgruppen. 

SUEZ började redan 2016 digitalisera orderhantering och signering via en 
mobil applikation kallad FASIT appen. Den är en förlängning av SUEZs affärs-
system för farligt avfall. I appen hanteras såväl order på våra mellanlager 
som ute i våra fordon. På så sätt kommer information och ändringar direkt in 
i systemet utan någon pappershantering. Det ger en spårbarhet och flexibi-
litet i arbetet då omklassning direkt på plats främjar korrekta uppgifter på 
transportdokument och i statistik och säkrar dess spårbarhet genom hela 
hanteringskedjan. Via digital signering underlättas även återkoppling till våra 
kunder, då de per automatik får dokumentationen tillhanda digitalt via t ex. 
kundportalen MinaSidor. ■       

NOTIS

SUEZ är miljövinnare
Hållbarhet är en central del i vår affär, och med miljön i fokus 
bedriver vi verksamhet varje dag, året runt. Vår strävan är att 
alltid hitta de mest hållbara och miljömässigt mest effektiva sätt 
att omhänderta våra kunders restmaterial så att så mycket som 
möjligt kan förädlas till ny råvara. 

tillföra istället för att tära och belasta. Det är helt enkelt att 
göra mer bra än dåligt. I vårt fall är det att skapa fler nya, 
användbara resurser än mängden utsläpp som genereras i 
processen.

Och det har vi gjort även under 2019 vilket gör oss till 
vinnare – både i våra egna ögon och utifrån ett miljö- och 
klimatperspektiv. ■

Texten kopplar till siffrorna M1, M2, M7, M8 & M9.

Arbetet vi bedrivit under året av aspekten Hållbar miljö 
går att koppla till följande av FNs hållbarhetsmål:
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Kombination av gasfordon och elhybridbyggnationer
Det finns flera aspekter av hållbarhet vid fordonsinköp. 
Dels miljöaspekten, men även hållbara förhållanden för 
både våra medarbetare och omgivningen. SUEZ arbetar 
med alla tre aspekter. Vid hämtning av hushållsavfall i 
Stockholm används exempelvis gasfordon där motorn 
stängs av vid själva hämtstället, medan tömningen sker 
genom batteridrift. På så sätt undviker vi att fordonet går 
på tomgång och varken miljöarbetaren eller omgivningen 
störs av motorljud. 

Standardiserade fordon med lång livslängd
För att våra fordon ska nyttjas maximalt och hålla så länge 
som möjligt, vill vi standardisera dem så långt det går. Tack 
vare standardiserade fordon som kan servas och repareras 
överallt i Sverige kan vi förflytta fordonen i vår flotta efter 
avtal och behov. Vi utnyttjar både fordon och påbyggna-
tioner för att ta vara på fordonets hela livslängd, utan att 
kompromissa med miljökraven. På så sätt ser vi till att 
både möta uppdragsgivarens miljökrav och minska på den 
klimatbelastning som produktion av fordon innebär. 

Framtidens hållbara fordonsinköp 
Framtidens utmaningar för hållbara fordonsinköp är frågan 
om vilket bränsle som ska och kan användas. Vid nya avtal, 
exempelvis hämtning av hushållsavfall, kan det vara upp-
dragsgivaren som styr valet av fordonsinköp. Kommuner 
med så kallade miljözoner, där enbart tunga fordon av mil-
jöklassen Euro 6 får köra, ställer krav på vilka fordon som 
används. För att möta detta köper SUEZ endast fordon med 
Euro 6-klassning (den idag högsta miljöklassen). Idag kör 
vi dessutom alltmer på HVO, hydrogenated vegetable oil, 
för att minska CO2-utläppen ytterligare. För att branschen 
på sikt ska kunna fasa ut fossilt bränsle helt, kräver det att 
möjligheterna till tankning av bl a biogas och HVO finns i 
hela landet. 

Hur ser det ut för el som drivmedel?  
Under året som gått har det rapporterats flitigt i media om 
eldrivna fordon, ett framtida alternativ som är i början av 
sin utveckling. SUEZ följer noggrant och optimistiskt ut-
vecklingen av el som drivmedel genom en nära dialog med 
fordonstillverkarna.. ■

Texten kopplar till siffrorna M9.

hållbarhet vid fordonsinköp
Att tänka hållbarhet vid inköp av fordon kan vara både en utmaning och en möjlig-
het. På SUEZ lägger vi stor vikt vid att våra fordon ska klara höga miljökrav, vara 
resurseffektiva och väl anpassade till våra uppdrag. 

FÖRDJUPNING

Vilka hållbarhetsperspektiv är vik-
tiga vid inköp?
Det är viktigt att ta hänsyn till inköpets 
livslängd, samtidigt som både leve-
rantörer och produkter lever upp till 
ställda krav. 

Vilka krav har vi på leverantörer vid 
inköp?
Vi gör alltid en leverantörsbedömning 
vid upphandlingar med nya leveran-
törer, både regionalt och lokalt. Det 
handlar om krav kring miljö, kvalité 
och arbetsförhållanden. Det är viktigt 
att leverantörerna håller samma nivå 
som SUEZ. 

Finns det några särskilda krav?
När vi exempelvis gör inköp av arbets-
kläder gör vi det från en leverantör som 
är miljö- och kvalitetscertifierad och 
arbetar med en väl utvecklad CSR  
(Corporate Social Responsibility)-policy. 

Är det något särskilt viktigt att tänka 
på vid inköp av t ex tunga fordon och 
däck?
Vid inköp av fordon är det viktigt att 
de uppfyller de senaste miljöklassen 
och att det finns goda möjligheter 
till eftermarknad på de orter där vi 
bedriver vår verksamhet. För inköp av 
däck är det viktigt med ett nära sam-
arbete med däckleverantör och lokala 

gummiverkstäder så att vi kan ha en 
bra däckstandard och samtidigt nyttja 
däcken fullt ut.

Ser synen på hållbara inköp annor-
lunda ut idag jämför med för några 
år sedan?
Synen på hållbarhet som aspekt vid 
inköpsprocessen har förändrats över 
tid, idag har förståelsen för miljökrav 
och CSR ökat. Att förse sina medarbe-
tare med bra arbetskläder av hög kva-
lité har alltid varit viktigt, men det är 
nödvändigt att inte bara titta på priset. 
Vi måste också skaffa oss kunskap 
om att tillverkning av produkter sker 
under rimliga förhållanden. ■

5 SNABBA

med Lars Rittsten
chef inköp

förbättrad egenkontroll för minskad  
miljöpåverkan

På Löt avfallsanläggning norr om Stockholm bedriver SUEZ 
i samarbete med SÖRAB mottagning och behandling av 
förorenade jordmassor. Under 2018 utfördes ett förbättrings- 
arbete gällande processen för förorenade massor i syfte att 
minimera och säkerställa verksamhetens påverkan på  
människor, hälsa och miljön. Från och med 2019 arbetar  
därför SUEZ efter uppdaterade rutiner. 

Mottagningskontroll
Egenkontrollen syftar till att arbeta förebyggande 
genom att planera och kontrollera verksamheten i 
syfte att minska påverkan på människors hälsa och 
på miljön. Goda kunskaper om avfallets egenskaper 
är avgörande för att kunna säkerställa att giftiga äm-
nen inte sprids till miljön eller återförs in i samhället 
igen, vilket ställer höga krav på en väl fungerande 
mottagningskontroll. Kontrollen bygger på att den 
riskbedömning som utförs innan mottagning, med av-
seende på föroreningsinnehåll och tidigare verksam-
heter på den plats där avfallet uppkommit, godkänns 
samt att kontinuerlig kontroll av inkommande avfall 
utförs.

Skyddsåtgärder vid behandling utifrån  
föroreningsinnehåll
SUEZ har upprättat ett säkerhetssystem dä risker 
med hantering av förorenade massor identifierats. 
Bladen ger personal som arbetar på behandlingsytan 
instruktioner för hur respektive risk ska hanteras för 
att förebygga och minimera risk för miljöpåverkan 
och olyckor. Avfallets egenskaper avgör vilka skydds-
åtgärder som ska vidtas efter mottagning, men också 
vilken behandling som är möjlig att utföra. SUEZ utför 
regelbundna kontroller för att säkerställa att vidtagna 
skyddsåtgärder är tillräckliga. 

Kontrollprovtagning
Behandlat avfall karaktäriseras genom kontroll- eller 
överensprovtagning som utförs av utbildad personal. 
Rutinen för provtagningen är uppdaterad med en 
metodik som baserar sig på forskning gällande prov-
tagning av uppschaktade jordmassor i syfte att få ett 
representativt resultat. Karaktäriseringen avgör om 
avfallet kan återvinnas eller måste deponeras. SUEZ 
målsättning, även för förorenade massor, är att så 
stor andel avfall som möjligt ska kunna återvinnas. ■

CASE

hållbar avfallshantering i Malmö

Sedan den 1 april 2019 hämtar SUEZ hushållsavfallet, 
matavfallet och återvinningsmaterialet från Malmös vil-
lor samt hushållsavfallet och matavfallet från Malmös 
flerfamiljshus. Insamlingsområdet utgör ca 50% av 
Malmö stad och Bjurlövs kommun. SUEZ är därmed 
återigen en viktig aktör och den största i Malmö med 
uppdrag åt VA Syd.

- Denna nystart tillsammans med SUEZ är ett viktigt 
steg för att komma framåt i vårt arbete med en hållbar 
stad där en allt större del av soporna återvinns, hante-
ringen optimeras och utsläppen av växthusgaser mins-
kar, berättar Lars-Fredrik Alingfeldt, på VA Syd. Med 2,5 
miljoner hämtningar varje år får varje liten förbättring 
vi gör tillsammans stor effekt.

Att bidra med att optimera transporterna av avfall och 
även att öka återvinningsgraden av det, ser vi på SUEZ 
som en viktig del i vårt uppdrag. 25 nya biogasdrivna 
fordon och 45 dedikerade SUEZ-medarbetare sköter av-
fallsinsamlingen i Malmö stad och Bjurlövs kommun. ■

Texten kopplar till siffrorna M2 & M5.

CASE

minibilen som rullar i Helsingborg

På gatorna i centrala Helsingborg kör det en lite an-
norlunda återvinningsbil från SUEZ. Helsingborgs stad 
införde nya regler 2019, vilket medförde att en special-
dimensionerad återvinningsbil var tvungen att tas fram 
för att vara laglig enligt Helsingborgs stads nya regler. 
Den nya bilen ser ut att ha krympt med ungefär en 
tredjedel från en normal återvinningsbil. 

Miljöbilen började rulla på gatorna den 1 februari 2019 
och samlar in återvinning som plast, glas, well, metall 
och brännbart. ■

NOTIS
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siffror 2019

Hanterad mängd: 2017 2018 2019

Material på våra 
anläggningar* 1 247 000 ton 1 371 000 ton 1 367 000 ton

Insamlat bygg- & 
rivningsmaterial 
** 377 000 ton 408 000 ton 475 000 ton

Insamlat farligt 
avfall** 71 000 ton 75 000 ton 95 000 ton

Förorenade mas-
sor in på våra 
anläggningar 172 000 ton 319 000 ton 294 000 ton

M2. MÄNGDER MATERIAL

*Med våra anläggningar menas anläggning där SUEZ bedriver 
verksamhet. 
**Den totala mängden behöver inte ha hanterats på SUEZs anlägg-
ningar utan kan ha transporteras direkt till extern anläggning.

2017 2018 2019

Diesel* 6 296 000 L 6 489 000 L 5 432 000 L**

HVO 100 1 010 000 L 982 000 L 1 066 000 L

Biogas 578 000 kg 849 000 kg 890 000 kg

Naturgas 127 000 kg 99 000 kg  251 000 kg

Andel förnyelsebara 
drivmedel av total 
bränsleförbrukning*** 37% 39% 46%

M5.  FÖRBRUKAD MÄNGD DRIVMEDEL 
 FÖR SUEZ INSAMLINGSFORDON 

*Diesel med varierande inblandning av biokomponent (7-39 %). 
**Mängden diesel för 2017 och 2018 är estimerad. Mängden diesel 
för 2019 är faktiskt förbrukad mängd.  
***Förnybar andel av total konsumerad mängd drivmedel är  
beräknad utifrån förnybar andel för respektive produkt. 

2017 2018 2019

El 310 MWh 440 MWh 310 MWh

Värme 11 000 MWh 13 000 MWh 15 000 MWh

M6. PRODUCERAD MÄNGD EL OCH VÄRME FRÅN  
 DEPONIGAS INSAMLAD FRÅN VÅRA DEPONIER

2017 2018 2019

101 ton CO2e 102 ton CO2e 93 ton CO2e

M3. CO2E-UTSLÄPP FÖR FÖRBRUKAD MÄNGD EL 

94%
förädlingsgrad

2017 2018 2019 Mål 2020

Materialåtervinning 38% 33% 40%   

Annan återvinning** 11% 9% 4%

Energiåtervinning 42% 52% 50%

Bortskaffning 9% 6% 6%   

Förädlingsgrad 91% 94% 94% 95%

M1. FÖRÄDLINGSGRAD*

*Förädlingsgraden redovisar slutlig hantering av respektive ma-
terialslag som transporterats ut från anläggningar där SUEZ be-
driver verksamhet samt mängd material som deponerats på SUEZ 
anläggningar. Den slutliga hanteringen behöver inte ha utförts på 
anläggningar där SUEZ bedriver verksamhet.  
**Annan återvinning är konstruktionsmaterial.  

M4. SUEZ INSAMLINGSFORDON OCH ANDEL FORDON 
SOM ANVÄNDER FOSSILFRIA DRIVMEDEL

*Avser HVO 100, biogas och el.

Fordon >3,5 ton 2017 2018 2019

Antal insamlings-fordon 652 st 606 st 634 st

Andel insamlingsfordon som 
använder alternativa bränslen eller 
energikällor* 28% 28% 56%

Notera: Avrundningsfel kan förekomma. För vidare förklaring av siffrorna var vänlig kontakta SUEZ.  

2017 2018 2019

31 000 ton CO2e 30 000 ton CO2e 31 000 ton CO2e

M7. CO2E-UTSLÄPP FRÅN DEPONIER* 

* Teoretiskt beräknad mängd avseende diffusa utsläpp av  
metangas

2017 2018 2019

25 000 ton CO2e 27 000 ton CO2e 15 000 ton CO2e*

M9. CO2E-UTSLÄPP FRÅN SUEZ INSAMLINGSFORDON

2017 2018 2019

-359 000 ton CO2e -530 000 ton CO2e -442 000 ton CO2e

M8. BESPARADE CO2E-UTSLÄPP TACK VARE 
 VÅR MATERIALFÖRÄDLING

MILJÖVINSTEN
MILJÖNYTTAN AV VÅR MATERIALFÖRÄDLING  
ÄR 29 GÅNGER STÖRRE ÄN MILJÖPÅVERKAN 
FRÅN VÅR INSAMLINGSVERKSAMHET.

29x
STÖRRE MILJÖVINST

VÅR MATERIAL-
FÖRÄDLING GER

*2017 och 2018 har ton CO2e-utsläpp beräknats enligt koncernens 
beräkningsmodell. Modellen tar inte hänsyn till att konsumerad 
mängd drivmedel innehåller varierande inblandning av biokom-
ponent. Från och med 2019 tar beräkningen hänsyn till verklig 
inblandning av biokomponenter. 



18 19

hållbart socialt 
ansvarstagande
utifrån nya 
perspektiv

Det är många som vi berör med vårt arbete - förutom våra medar-
betare och kunder är det leverantörer, samarbetspartners, grannar, 
medier, myndigheter och politiker. För oss är det viktigt att möta 
alla på ett korrekt sätt för att upprätthålla goda relationer med 
öppen och hållbar dialog.  

Att ha kunniga medarbetare med drivkraft är den vikti-
gaste framgångsfaktorn. Utgångspunkten för dem är en 
gemensam och trovärdig värdegrund, en säker och trygg 
arbetsmiljö, möjlig kompetensutveckling, samt ett effek-
tivt och hållbart ledarskap med mångfald.

Som arbetsgivare vill SUEZ erbjuda en trygg arbetsplats 
där våra medarbetare trivs, presterar och utvecklas. Hos 
oss finns goda möjligheter att avancera inom många olika 
expertområden. Vi värnar om suezarens delaktighet och 
mångfald i en inkluderande arbetsmiljö. Vi arbetar dess-
utom aktivt för att förebygga diskriminering, hos oss har 
alla samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla 
suezare omfattas dessutom av kollektivavtal.
 
Etik – en viktig fråga
Under 2019 genomfördes ett fokuserat och förebyggande 
arbete för att lyfta etikfrågan genom att ledningen och 
ytterligare chefsled i företaget inom de olika affärsområ-
dena deltog i en rad utbildningsaktiviteter. ■

nya interna informationskanaler

Efter ett lyckat test på 13 av våra kontor och an-
läggningar togs hösten 2019 beslut om att instal-
lera informationsskärmar i hela verksamheten. Ett 
stort incitament bakom beslutet var behovet av att 
säkerställa att alla medarbetare på ett enkelt sätt 
får del av informationen och på effektivt sätt rulla ut 
den rörliga media som vi har börjat producera allt 
mer av, i form av exempelvis introduktionsfilmer, 
säkerhetsfilmer och utbildningar. 

Efter utvärderingsperioden stod det klart att det 
fanns en önskan och ett behov för en kanal som gör 
informationen tillgänglig på ett snabbt och tydligt 
sätt. Samtliga tillfrågade kände att skärmarna fyller 
en viktig funktion och att dess roll kommer bli ännu 
viktigare i framtiden eftersom man önskar att all den 
information som idag måste skrivas ut och sättas 
upp på anslagstavlorna istället samlas på skärmar-
na. Vi ser en fördel med att all information samlas på 
ett och samma ställe eftersom den anställde då vet 
var hen ska söka den. 

Alla skärmar är nu installerade och personal ut-
bildas i plattformen, och vi ser fram emot att börja 
använda denna nya informationskanal fullt ut i vår 
verksamhet. ■

NOTIS

NOTIS

mångfald ger större framgång 

I en global koncern är mångfald något vi är stolt över 
och värnar om. Vi ser t ex idag hos oss i Sverige en 
större självklarhet att ta tillvara kompetens oav-
sett etnicitet än tidigare. I ett företag som vårt, där 
många stannar länge och blir en del av vår familj, är 
det extra viktigt att vid rekryteringar söka aktivt efter 
kandidater som kan berika oss som redan är här 
med nya perspektiv. Det gör oss starkare och hjälper 
oss att bli framgångsrika även i framtiden. ■Arbetet vi bedrivit under året av aspekten 

Hållbart socialt ansvarstagande går att koppla 
till följande av FNs hållbarhetsmål:

”Min förhoppning och målsättning med denna traineetjänst 
är genom att ta en lärdom i taget till slut få god  

helhetsbild av såväl SUEZ som hela återvinningsbranschen. 
Axel Arén, Tranee på SUEZ

trainee på SUEZ

Traineetjänsten på SUEZ introducerades i syfte att ombe-
sörja kompetens- och ledarförsörjningen inom företaget 
och är initialt tänkt att pågå under två år. Vi bad vår allra 
första trainee, Axel Arén, som började 2019, att berätta mer 
om hur han upplever sin tid på SUEZ: 

– Min anställning började på avdelningen för Insamling kärl 
i Stor-Stockholm. Genom en gedigen introduktion fick jag 
från första dagen en inblick och förståelse för det jobb våra 
miljöarbetare gör. Det är miljöarbetarna som är vår vikti-
gaste grundpelare och anledningen till att vi kan bedriva 
verksamhet inom Insamling kärl, säger Axel

– Efter fyra snabba månader där gick jag vidare till avdel-
ningen Insamling container. Hur vi arbetar och vad som 
präglar vår vardag styrs till stor del av vilka krav vi har från 
våra kunder. Eftersom en stor del av kunderna hör till den 
fria marknaden blir arbetssättet gentemot kund mer fritt 
jämfört med arbetssättet på Insamling kärl där en stor del 
av uppdragen grundar sig i offentliga upphandlingar och 
därmed följer ramarna för en LOU, fortsätter han.

– Under hösten 2019 var jag på avdelningen Förädling. För 
mig, som fortfarande får anses vara ny på SUEZ och ny 
inom branschen, är Förädling, med material- och penga-
flöden, en vetenskap i sig. Det händer alltid en massa saker 
och det finns konstant ett behov av att utveckla verksam-
heten. Mina sista sex månader som trainee blir på Försälj-
ningsavdelningnen, därefter är cirkeln sluten. 

– Sammanfattningsvis är min tid på SUEZ väldigt  
lärorik, säger Axel.■

CASE

Syftet med att implementera och an-
vända en digital verksamhetskalender 
är att varje avdelning eller anlägg-
ning inom SUEZ får ett hjälpmedel för 
att säkerställa att lagkrav, ägarkrav, 
villkor i tillstånd och övriga krav inom 
miljö, kvalitet och arbetsmiljöområdet 

uppfylls och efterlevs under ett kalen-
derår. Kalendrarna följer bl a de krav 
som sätts på oss via våra ISO certifie-
ringar både kvalitet ISO 9001:15, samt 
miljö ISO 14001:15

Det har skapats en verksamhetska-
lender (plan) för respektive avdelning/
anläggning med tillhörande doku-
menthantering via en applikation. 
Respektive avdelningschef ansvarar 
för sin verksamhnetskalender. Effek-
ten med verksamhetskalendrarna är 
att vi kan säkerställa: 
• Vilka arbetsuppgifter som ska  
 utföras under ett år för att   
 uppfylla ovanstående krav.
• Vad som ska göras för att arbets-  
 uppgiften ska ses som utförd. 
• Vem som är ansvarig för att utföra  
 arbetsuppgiften. 

• När arbetsuppgiften ska genom- 
 föras under året.
• att rätt dokumentation (rutineroch  
 instruktioner) används och finnas  
 för respektive arbetsuppgift. 

Under 2019 har vi implementerat 
verksamhetskalendrar på ca 95% av 
våra avdelningar/anläggningar. Tack 
vara detta digitala onlineverktyg har 
verksamheten och även företagsled-
ningen en momentan överblick på att 
verksamheten bedrivs efter alla de 
krav och lagar som vi måste uppfylla. 
För att ytterligare säkerställa efterlev-
naden på våra avdelningar genomförs 
dessutom månadsvisa statusuppda-
teringar genom så kallade score card 
av kalendrarna. Statusuppdateringen 
presenteras för den operativa led-
ningsgruppen inklusive VD månadsvis 
samt vid ledningens genomgång. ■

FÖRDJUPNING

digitala verksamhetskalendrar
Sedan 2018 har vi inom SUEZ implemterat ett 30-tal digitala verksamhetskalendrar i 
Office 365. Verksamhetskalendrarna är ett perfekt hjälpmedel för verksamheten att 
säkerställ att vi alltid lever upp till kraven.
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Säkerhetsarbetet på SUEZ har fortsatt att utvecklats på ett bra sätt de senaste åren 
med minskat antal arbetsolyckor. Men vår långsiktiga vision är noll olyckor vilket 
gör att vi fortfarande har mycket att göra för att nå den säkerhetskultur vi önskar 
ha. Som ett led i detta har vi bl a skärpt säkerheten ytterligare kring en av återvin-
ningsbranschens mest riskfyllda miljöer – våra behandlingsanläggningar.

Under hösten togs därför tre krafttag då vi införde ett förbud mot 
gångtrafik på våra anläggningar när maskiner eller fordon är i drift; vi 
beslutade om obligatoriska krav på att bära hjälm och skyddsglasögon 
på anläggningarna; och vi satte en gemensam hastighetsbegränsning 
på max 20 km/timmen på desamma. Besluten, som trädde i kraft den 1 
november 2019, gäller på samtliga anläggningar inom SUEZ i Sverige där 
avfall bearbetas, sorteras eller omlastas. 

Vår koncern införde 2016 en koncerngemensam och obligatorisk säker-
hetsutbildning för alla ledningsnivåer i vår verksamhet. Utbildningssats-
ningen har kontinuerligt utbildad ca 160 ledare inom SUEZ i Sverige. Nu 
senast anordnades en uppföljning för bl a nytillträdda ledare. Utbildning-
en bidrar till att förflytta oss framåt mot en ökad säkerhetsmedvetenhet 
och en start på vår resa mot noll arbetsskador. Vår EQS-avdelning, som 
var arrangör av utbildningen, har en tydlig målsättning för alla kursdelta-
gare: Deltagarna ska känna sig stärkta i sin kunskap om arbetsmiljö och 
säkerhet så att de, på ett ännu mer effektivt sätt, kan bidra till en ökad 
säkerhet inom SUEZs verksamhet.

Hösten var också tillfället för vår säkerhetsvecka, som vi genomförde för 
sjunde året i rad. Veckan är ett sätt att ytterligare sätta ljus på säker-
heten i vår arbetsvardag och uppmärksamma risker i vårt arbete. Årets 
tema berörde två områden som båda är viktiga för att minska skador: 
”Ergonomi” och ”Trafik på våra anläggningar”. Vi passade också på att ha 
premiärvisning av våra nya säkerhetsfilmer som spelades in i september. 
Under ett par intensiva dagar i Malmö skedde ett fantastiskt samarbete 
mellan filmteam, skådespelare och SUEZs egna miljöarbetare. 

Resultatet blev tre säkerhetsfilmer och fem filmer på temat jobba säkert. 
På SUEZ har vi använt oss av rörligt material som utbildning för nyan-
ställda under flera år. Filmerna och utbildningen är livsviktiga då de 
kan förhindra små och stora olyckor i arbetet. Det var alltså dags för en 
uppdatering. Säkerhetsfilmerna är indelande efter områdena att und-
vika onödiga risker, att vara en del av folks vardag samt att hålla fokus. 
De fem olycksfilmerna i sin tur handlar om hur man undviker allt från 
belastningsskador till fall- och halkolyckor. ■

Texten kopplar till siffrorna SA1, SA2 & SA6.

jobba säkert
FÖRDJUPNING

säkrare 
arbetsfordon
För att ytterligare öka säkerheten 
kring våra arbetsmaskiner och fordon 
genomförde vi under 2019 ett antal 
tester av olika hjälpmedel – det hand-
lar bl a om användning av kameror 
och en helt ny app.

360°-kamerasystem
I Örebro testar vi ett 360°-kamerasys-
tem på hjullastare. Testet är en del av 
att öka säkerheten kring våra arbets-
maskiner då systemet ger miljöarbe-
tareen möjlighet att se vad som pågår 
runt hela fordonet i ett 360-graders 
perspektiv. Kamerorna sitter monte-
rade på taket och enligt maskinisten 
som utfört testet, Johan Karlsson, 
ser han i en radie av cirka tio meter 
runt maskinen. Bilderna visas på en 
skärm inne i hytten. En hjullastare, 
liksom våra övriga maskiner, arbetar i 
en intensiv miljö och syftet med testet 
av 360°-kamerasystemet är att finna 
nya hjälpmedel för att öka säkerheten 
och undvika allvarliga olyckor på våra 
anläggningar

FÖRDJUPNING

Den 18 mars 2019 uppmärksammade 
SUEZ för andra året i rad Global Recy-
cling Day. Det skedde genom initiativet 
”återvinn för livet.” vilket bl a innebar 
att vi skänkte 1 kr för varje återvin-
ningskärl vi tömde under dagen till 
UNICEFs arbete för att skapa en 
bättre tillvaro för alla barn. 

Global Recycling Day instiftades 2018 
av Bureau of International Recycling 
(BIR) med syfte att förändra synen på 
återvunnet material till att uppfattas 
för vad det verkligen är – en viktig rå-
vara och en värdefull resurs. För oss 
på SUEZ är det självklart att uppmärk-
samma Global Recycling Day eftersom 
vi varje dag arbetar för en cirkulär 
ekonomi genom att förädla våra kun-
ders restmaterial till värdefull råvara 

som kan användas vid tillverkningen 
av nya produkter.

Med ”återvinn för livet.” hoppas vi 
lägga ytterligare fokus på vikten av 
att återvinna för en hållbar framtid. 
Vi hoppas att vårt initiativ kan inspi-
rera andra till att göra samma sak 
och att det får fler att tänka efter 
och återvinna mer. Genom vår roll 
som samarbetspartner för återvin-
ningstjänster i näringslivet, och även 
som leverantör av råvaror, fortsätter 
vi på SUEZ att arbeta för att synen 
på avfall och återvinning förändras. 
Gemensamt kan vi åstadkomma detta 
och bygga en hållbar framtid, för 
kommande generationer och för oss 
själva. Vi återvinner för livet – idag, 
imorgon och alla andra dagar! ■

NOTIS

71% 
AV VÅRA ORDRAR 

HANTERADES DIGITALT
Avser fordon kopplade till vårt 

digitala orderhanteringssytem Mosit. 

siffror 2019

”återvinn för livet.” – för andra året i rad

2017 2018 2019 Mål 2020

Kvinnor 20% 19% 26% >25%**  

Män 80% 81% 74% <75%** 

SA4. KÖNSFÖRDELNING CHEFER

2017 2018 2019 Mål 2019

97 st 85 st 97 st > 70 st 

SA1. GJORDA SÄKERHETSDIALOGER

2017 2018 2019 Mål 2020

Oj 175 st 339* st 309* st 0 st 

Aj 13 st 19 st 15 st 0 st

SA2. OJ OCH AJ

*Ökningen beror på implementering av ett mer 
användarvänligt system för tillbudsrapportering 
(TRIA).             

2017 2018 2019 Mål 2020

Kvinnor 19% 20% 19% >20%*  

Män 81% 80% 81% <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.

2017 2018 2019 Mål 2020

5,11% 4,80% 4,30% <5%  

SA6. TOTAL SJUKFRÅNVARO

Frocam
En annan av våra miljöarbetare, Mag-
nus Allansson, som arbetar i Örebro, 
råkade ut för tre stycken incidenter 
med sitt fordon under ett års tid. Som 
tur var så hände ingen allvarlig olycka, 
men liknande incidenter har hänt runt 
om i koncernen med allvarliga konse-
kvenser. Den allvarligaste incidenten 
var när ett kabelbrott inträffade inne i 
skåpet som gjorde att takluckan inte 
gick ner och varningssignalen var ur 
funktion. 

Magnus fick då idén att ytterligare 
förbättra säkerhetssystemet genom att 
sätta en kamera på taket på frontlasta-
ren. Kameran kan visuellt säkerställa 
att lucka samt vindskydd är nere innan 
avfärd, och att det inte ligger material 
kvar på taket. SUEZ installerade en 
Frocam på taket med en monitor inne i 
hytten. Denna kamera minskar risken 
avsevärt för dessa olyckor. 

Ur säkerhetssynpunkt är detta en 
kostnadseffektiv och bra lösning som 
fyller ett stort behov för att minska 
olycksrisken. 

– Jag anser att detta är ett bra ex-
empel på säkerhetsarbete i vardagen 
som är väldigt viktigt att ta till sig 
och genomföra, eftersom det är våra 
miljöarbetare som oftast sitter på lös-
ningarna då det är de som upptäcker 
riskerna, säger Magnus Jonsson, 
avdelningschef i Örebro.

APP för fordonskontroll
I region nord har vi testat en app som 
heter Fordonskontroll och i den gör 
miljöarbetaren just fordonskontroll av 
sitt fordon. I appen görs daglig tillsyn, 
veckotillsyn, skyddsrond med mera på 
fordonen. Rapporten skickas till syste-
met för fordonskontroll och lagras där. 
Har det noteras någon brist på någon 
av tillsynen så skickas det ett mail till 
ansvarig person som kan se till att åt-
gärda bristen och sedan släcka den. ■

Texten kopplar till siffrorna SA2 & SA6.
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Med SUEZ som återvinningspartner blir verksamheter mer hållbara 
och en naturlig del av den cirkulära ekonomin.

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

Som en del av den internationella miljökoncernen SUEZ, 
med verksamhet i drygt 70 länder, är vi en samarbetspart-
ner att räkna med. I Sverige finns vi på 65 orter, har ca. 
1 100 medarbetare, 57 återvinnings- och mottagningsan-
läggningar. Dessutom utför vi årligen över 3 100 000 con-
tainerhämtningar hos mer än 30 000 kunder, vi hanterar 
över 2 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial och 
vi sköter avfallshanteringen i över 40 kommuner där vi  
servar dess ca 1,6 miljoner invånare.

Vår verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi 
levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverk-
ningsindustrin och energisektorn genom att vi förädlar 
avfall till värdefull returråvara för nyproduktion. Tillsam-
mans bidrar vi till den cirkulära ekonomin. 

Läs mer om SUEZ i Sverige på suez.se  eller läs mer om  
återvinning och hållbarhet i vår blogg återvinningsblogg.se ■

en del av  
ett hållbart
sverige

en global 
koncern  
/ a global  
group

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

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. SUEZkoncernen behandlar över 45 miljoner 
ton avfallsmaterial per år och förädlar över. 10 miljoner 
ton till råvara. I denna behandlings- och förädlings-
process undviker koncernen ett växthusgasutsläpp 
på över 10 miljoner ton CO2e GHG emissioner för sina 
kunders räkning. SUEZkoncernen, 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 SUEZkoncernen på suez.com. ■

/ In a time when the scarcity of natural resources has 
become the truth for most of us, SUEZ’s contribution 
for our future is to secure, optimise and renew the 
used resources. SUEZ process close to 45 million tons 
of waste a year and produces more than 10 million 
tons of secondary raw materials. In this process SUEZ 
avoids more than 10 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. 

Find out more about the SUEZ group at suez.com. ■
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