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Vi väljer i år att separera Årsredovisningen från Hållbarhetsrapport.  

Anledningen till detta är att vi ser en mycket bredare användning av Hållbarhetsrapporten. Detta gör att hållbarhetsupplysningarna finns på två ställen, dels i årsredovisningen, dels 
i hållbarhetsrapporten. Uppdelningen innebär att de flesta avsnitten rörande miljö, sociala förhållanden och personal och centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten 
återfinns i Hållbarhetsrapporten, medan avsnitt om företagets finansiella ställning och räkenskaper, noter, risker och upplysningar kring respekt för mänskliga rättigheter och motverkande 
av korruption samt företagets affärsmodell och policyer återfinns i Årsredovisningen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 

Till bolagsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. Org. nr 556187-0410

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Helsingborg, 2021-03-17

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
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D et ÄR bra att sortera och lämna in avfall. 
Men när någon varit på en återvinningscen-
tral och på utandning säger ”åh vad skönt 

att bli av med alla dessa saker”, så finns det också 
anledning att undra varför vi slänger så mycket. 
Eller, ännu hellre, varför vi i hela friden köper så 
mycket? Hur var det på mormor och morfars tid? 
Klarar vi oss på mindre? Och hur ofta måste köket 
renoveras, egentligen?

Senaste gången det fanns en global balans mel-
lan vad vi konsumerar och vad jorden kan produ-
cera var i mitten av 70-talet. Sedan dess har vi ökat 
konsumtionen dramatiskt och miljöpåverkan lika-
så. Idag behövs resurser från över fyra jordklot om 
alla skulle konsumera som vi gör i Sverige. Många 
av de varor vi köper kommer från andra delar av 

världen, där produktionen skapar en stor mängd 
avfall, utsläpp och därmed klimatpåverkan. Som 
vi i Sverige aldrig ser! Sysav bryr sig och vill skapa 
en ökad insikt, eftersom människans klimatav-
tryck inte har några geografiska gränser.

ÄLSKA DET DU HAR
Vill du vara med och minska belastningen på vår 
jord? Då finns det mycket du kan göra. En sak du 
kan börja med är att minska matsvinnet – det är 
dessutom bra för plånboken. Att inte bära hem 
mer mat än det du kommer att äta, är verkligen en 
god idé på många sätt. I övrigt är det allra bästa 
att konsumera så få prylar och kläder som möjligt. 
Börja med att fundera på om du verkligen måste 
köpa? Kan du låna eller hyra istället? 

Om svaret blir att du behöver köpa, börja med att 
ta en titt på andrahandsmarknaden. Kanske ligger 
nästa favoritgrej där och väntar på dig? Sedan är det 
ju såklart också bra om det du köper håller så länge 
som möjligt. Och att du visar dina saker lite kärlek. 
Laga om det går sönder, eller låt ett proffs göra det 
åt dig. När du inte längre behöver din gamla cykel 
– visst är det smart om någon annan får använd-
ning för den? Alltför ofta ser vi fullt fungerande 
saker kastas i containrar. Var de inte trasiga innan, 
så blir de det då.

VARFÖR SORTERA?
Men, när något väl kvalificerat sig för bruna påsen, 
återvinningscentralen eller tunnan på uppfarten, 
så blir vi väldigt glada när du sorterar. Då gör du 
stor skillnad. Bland annat innebär det att fossila 
material som plast och textilier har en chans att 
återvinnas eller återbrukas istället för att förbrännas. 

Allt du gör spelar roll
Har du någonsin haft storstädning hemma, lastat bagageluckan, åkt till tippen och 
kastat ner avfallet i olika containrar så det dånar i plåten? I så fall minns du nog 
känslan när du styrde hemåt, lättare till sinnet. Så känner vi alla. Och allt detta är 
rätt och fel på samma gång. 
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Därmed är du med och minskar utsläppen av fossil 
koldioxid som annars skulle ha uppstått.

När du sorterar gör du också stor skillnad och 
underlättar för oss när vi gör ditt avfall till nya re-
surser. Det är just det sistnämnda du kan läsa mer 
om i den här rapporten, det vill säga de resurser vi 
levererat tillbaka under 2020. Och, inte minst, vilka 
ambitioner och drömmar vi har för framtiden.

DIN INSATS ÄR VÄRDEFULL
Vår vision ”Sysav bidrar till att skapa världens 
mest hållbara region, för denna och kommande 
generationer” betyder mycket för oss men innebär 
också att vi just bidrar – i samarbete med andra. Vi 
kan inte göra det utan dig.

Allt du gör spelar roll. Och du har också makten att 
förändra och ställa krav. Tack för att du också visar lite 
extra kärlek – för denna och kommande generationer.

”När du sorterar gör du också stor skillnad och underlättar 
för oss när vi gör ditt avfall till ny resurs.”
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V årt bidrag till en mer hållbar värld följer 
därför två huvudspår. Ett är att skapa in-
sikt, kring hållbar konsumtion och pro-

duktion. Så att så många som möjligt får ta del av den 
kunskap vi byggt upp under över 40 års hantering 
av avfall. Eller resurser, som vi kallar det. Genom att 
skapa insikt vill vi både minska avfallet och få fler att 
sortera bättre. Då blir det också enklare att återvinna 

mer. Allt för att minska belastningen på jorden. Det 
andra är att, tillsammans med andra aktörer, ständigt 
utvecklas och bli bättre på att göra om avfall till 
resurser som går att använda igen. Samtidigt som 
vi gör ett viktigt arbete i att avgifta samhället från 
sådant som inte ska gå tillbaka in i kretsloppet. Vi 
har kommit långt, men det finns mycket mer att 
göra. Och det är fantastiskt roligt.

UPPDRAG:

Hantera avfall 
som resurs
Som samhällsmedborgare har du ett ansvar att minimera mängden avfall 
du ger upphov till. Som avfallsföretag har vi ett ansvar att återvinna så 
mycket som möjligt av det avfall som trots allt uppkommer, samtidigt 
som vi ska plocka bort miljögifter ur kretsloppet. 
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Vi gör det lätt att göra rätt och
omhändertar ert avfall Vi förädlar avfall till resurser med effektiv

teknologi och innovativa lösningar

Vi avgiftar kretsloppet

Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar

produktion och konsumtion

Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

Hållbar resurshantering
VÅRT UPPDRAG:

SAMHÄLLE

• Källsortering
• Insamling
• Logistik
• Avfallssortering
• Återvinnings-
   centraler

• Kundrådgivning
• Utvecklingsprojekt
• Studiebesök
• Information
• Utbildningar

• Metaller
• Textil
• Mineraler
• Plast
• Papper
• Trä
• Energi
• Jordprodukter
• Näringsämnen

• Återbruk
• Materialåtervinning
• Biologisk behandling 
 Energiåtervinning

• Rökgasrening
• Vattenrening
• Destruktion
• Hantering av farligt avfall
• Deponering

Hållbarhet 
i ett bredare 
perspektiv

EKOLOGISK DIMENSION

 � minska uttaget av jungfruliga resurser och skadliga utsläpp

 � minska spridningen av giftiga ämnen

 � skapa insikt om och verka för en hållbar produktion  
och konsumtion

EKONOMISK DIMENSION

 � kombinera en långsiktigt hållbar ekonomi med samhällsansvar 
och samhällsnytta

 � ta tillvara och återföra värdefulla resurser till samhället i stället 
för att låta dem gå till spillo

SOCIAL DIMENSION

 � bidra till bättre hälsa

 � utbilda kunder, allmänhet och andra intressenter

 � vara en attraktiv arbetsgivare

Hållbar resurshantering är vårt huvud-
uppdrag, som också ingår i en större helhet. 
På Sysav arbetar vi inte bara inom den 
ekologiska dimensionen, utan även inom 
den ekonomiska och sociala. Läs gärna 
mer om vårt arbete för en hållbar arbets-
plats, i slutet av den här rapporten.
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S ysav tar emot, behandlar och återvinner 
avfall från privatpersoner, företag och in-
dustrier, verksamheter och föreningar i 14 

ägarkommuner. Avfall samlas in bland annat på 
återvinningscentraler, anläggningar och genom 
att vi hämtar hushållsavfall. Vi samarbetar också 
med andra och tillsammans med en majoritet av 
våra ägarkommuner har vi tagit fram en gemen-
sam kretsloppsplan för 2021-2030, med tre mål för 
en hållbar utveckling i samhället. De tre målen 
hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och 
miljöbelastningen, öka återanvändningen och åter-
vinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

TILLSAMMANS HAR VI ÖVERTRÄFFAT 
MÅLET FÖR MINSKAT RESTAVFALL 
Under 2020 kunde vi tydligt se ett minskat restav-
fall i Sysav-regionen, närmare bestämt en minsk-
ning med 9 kilo restavfall per person. Restavfall är 
det avfall som blir över när allt som går att återvinna 
har sorterats ut. Målet i den tidigare strategiska 
agendan var att 2020 endast ha 175 kg restavfall 

per person och år och detta mål nåddes med råge 
och slutade på 172 kg per person och år. Detta kan 
även jämföras med att siffran för 2016 var 204 kg. 
En bidragande orsak till framgången är ett omfat-
tande och långsiktigt arbete med att skapa insikt 
i frågan. Stort tack för ditt bidrag och fortsätt sor-
tera! Nu finns ett nytt mål att nå – senast 2030 ska 
vi uppnå max 100 kg restavfall per person och år. 

Så skapar vi 
nytta för samhället
Utan en effektiv avfallshantering blir det snabbt oreda i samhället. Under 2020 tog 
Sysav hand om totalt 824 666 ton avfall, varav mer än hälften från våra ägarkommuner 
i södra Skåne. Allt detta skapar vi nya resurser av, själva eller tillsammans med andra. 
När vi krokar arm med kunder och partners gör vi samhället lite mer hållbart, för 
varje år som går.
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Under 2020 kunde vi tydligt se ett minskat 
restavfall i Sysav-regionen, närmare bestämt 

en minskning med 9 kilo restavfall per person.
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Det avfall du sorterar och lämnar in tas om hand av Sysav eller skickas vidare 
till andra företag som förädlar det till nya resurser. Visste du att wellpapp kan 
återvinnas 7–8 gånger?

ÅTE RVI N N I NG SC E NTR ALE N

En central för 
insamling av material 
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Från avfall till resurs 2020 

 � 98,2 procent av allt avfall återvanns, varav 40,4 procent  
som material och 57,8 procent som energi. 1,8 procent 
deponerades. 

 � Sysav producerade 1 486 GWh värme och 198 GWh el.

 � Värmeproduktionen motsvarade 71 % av fjärrvärmen i 
Malmö och Burlöv.

 � 64 272 ton matavfall samlades in, vilket omvandlades till 
slurry som blev till biogas och biogödsel.

 � 191 500 säckar plantjord såldes på våra återvinningscentraler. 
Plantjorden tillverkas av bland annat komposterat trädgårds-
avfall som samlas in på våra återvinningscentraler.

 � 5 250 ton metaller utvanns ur slagg. Slagg är en restprodukt 
som uppstår vid avfallsförbränning och som innehåller sådant 
som inte förbränts.

Exempel på vad som samlades in via våra  
återvinningscentraler och togs vidare till  
förädling eller återbruk 2020:

 � Wellpapp – 4 100 ton 

 � Skrot – 9 300 ton

 � Hårdplast – 800 ton

 � Trä/Virke – 33 000 ton

 � Återbruk – 130 ton byggmaterial

 � Återbruk – 1 400 ton loppisprylar

 � Trädgårdsavfall – 37 000 ton till kompostering för att bli till 
grönkompost

Samtidigt samlade Sysav in 9 197 ton farligt avfall 
på återvinningscentralerna till behandling, för att 
avgifta samhället.  Totalt behandlade Sysav 49 665 ton 
farligt avfall.

Aldrig tidigare har Sysav producerat 
så mycket fjärrvärme och så 
mycket el, som under 2020. 

Bakom produktionsrekordet ligger 
bland annat en hög tillgänglighet i 
de fyra pannorna samt engagerad 
och uppmärksam personal. Med 
hög tillgänglighet menas att pan-
norna varit tillgängliga för förbrän-
ning i hög grad, det vill säga med 
få avbrott i produktionen. Tillgäng-
ligheten har under 2020 legat på 

nära 96 procent, också det ett nytt 
rekord. Sysav är en av de största 
energiproducenterna i regionen. 
71 procent av den fjärrvärme som 
användes i Malmö och Burlöv un-
der året levererades från Spille-
peng, likaså el motsvarande cirka 
10 procent av all el som användes 
i Malmö. Utan Sysavs energileverans 
skulle värmen och elen ha behövt 
produceras med andra alternativ, 
som är sämre ur resurs- och kli-
mathänseende.

Produktionsrekord  
för el och värme

Trädgårdsavfall ovandlas till plantjord hos Sysav. Plantjorden säljs sedan på våra återvinningscentraler.
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A tt avfallsförbränning är stort i Sverige beror 
på att vi har väl utbyggda fjärrvärmenät. 
Utsorterade avfallsrester är ett utmärkt 

bränsle för att producera värme men ett betydligt 
sämre bränsle för att enbart producera el. Allra 
bäst blir det om man både producerar fjärrvärme 

Avfallsförbränning  
– en viktig klimatåtgärd
Sysavs verksamhet medför både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från fossila 
källor. De direkta utsläppen kommer främst från energiåtervinningen och de indirekta 
orsakas bland annat av inköp av varor. Samtidigt kan stora utsläpp av växthusgaser undvikas 
tack vare Sysavs verksamhet om man jämför med alternativen. Nettoresultatet för  
Sysav blir en betydande klimatnytta, vilket kan visas i ett Klimatbokslut. 

och el, som i Sysavs två nyaste pannor. Där är verk-
ningsgraden runt 90 procent. Detta gör Sysavs an-
läggningar för energiåtervinning till några av de 
mest högeffektiva i Europa. På kontinenten, där 
fjärrvärme i princip inte finns, blir verkningsgra-
den i bästa fall runt 30 procent vid elproduktion.

MINSKAR UTSLÄPP AV 
KLIMATGASER FRÅN DEPONIER 
Genom att bränna utsorterade avfallsrester minskar 
vi också utsläppen av klimatgaser, exempelvis ge-
nom att undvika metanutsläpp från deponier, sam-
tidigt som många gifter destrueras. Att återvinna 
värme och el från avfallsresterna är dessutom 
klokt ur ett resursperspektiv. Vi tar tillvara på vär-
defulla resurser som annars hade gått till spillo och 
undviker användning av jungfruliga naturresurser.

PLAST ORSAKAR FOSSILA 
KOLDIOXIDUTSLÄPP
Plast i de utsorterade avfallsrester som bränns är 
ett problem ur ett klimatperspektiv. Plast är oftast 
fossilt och vid förbränning uppstår därför utsläpp 
av fossil koldioxid.  För att minska problemet med 
plast i avfallet, finns tre vägar att gå: 1 Minska 
den onödiga användningen av plast, 2 Sortera av-
fallet bättre där det uppstår, 3 Sortera ut plasten 
hos Sysav före förbränning. De två första vägarna 
handlar om produktion, konsumtion och beteende 
och det är där vi behöver se den största förändring-
en i samhället. Här behövs mer kunskap och in-
formation och inte minst tydligare incitament och 
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 � När vår nya slaggsortering fungerar fullt ut kommer i 
storleksordningen 20 400 ton koldioxidutsläpp att kunna 
undvikas.

 � Sysav omvandlar insamlat matavfall till råvara för regionalt 
producerad biogas och biogödsel. Ett byte från naturgas till 
biogas minskar utsläppen med cirka 13 000 ton koldioxid 
årligen.

 � Sedan 2019 görs alla Sysavs transporter, som sker i egen 
regi eller på uppdrag av oss, med förnybara bränslen.

 � Sysav har under året ställt sig bakom Fossilfritt Sverige, 
färdplan uppvärmningsbranschen. Färdplanen drivs ge-
nom Värmemarknad Sverige till vilken bolaget anslutit sig. 
Värmemarknad Sverige har stort fokus på plastfrågan.

 � Sysav bygger kunskap och deltar i olika samarbeten för 
att utreda förutsättningarna för koldioxidinfångning och 
-lagring (CCS).

 � Sysav arbetar med femårsplaner med mål, uppföljning 
och åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och 
sänka våra miljörisker avseende utsläpp och restprodukter.

Sysavs direkta utsläpp av  
koldioxid från avfallsförbränning:

 � Från fossila källor (exempelvis plast): cirka 250 000 ton 
koldioxid/år

 � Från icke-fossila källor (exempelvis trä): cirka 350 000 
ton koldioxid/år

* enligt resultat från Profus beräkning

Fler exempel på hur Sysav arbetar för att reducera utsläpp av koldioxid:

krav från politiken. För att den tredje vägen ska 
fungera behöver efterfrågan på plast till materia-
låtervinning öka. Men det är fortfarande så att en 
del av plasten innehåller giftiga föroreningar. Den 
plasten ska vi inte materialåtervinna utan där är 
bästa alternativet att avgifta kretsloppet med hjälp 
av förbränning med rökgasrening. Totalt orsakar 
plasten i de utsorterade avfallsresterna drygt 90 
procent av de fossila utsläppen från förbränningen 
i dagsläget. Övrig mindre andel kommer främst 
från syntetiska textilier och diverse oljeprodukter.

MINSKAT UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Sysavs senaste Klimatbokslut visar att hela Sysavs 
verksamhet bidrog till att minska växthusgasut-
släppen med cirka 215 000 ton CO2-ekvivalenter. 

”Genom att bränna utsorterade 
avfallsrester minskar vi också 

utsläppen av klimatgaser, 
exempelvis genom att undvika 

metanutsläpp från deponier, 
samtidigt som många gifter 

destrueras. ”

Starkast bidragande orsak är att deponering av 
brännbart avfall i andra länder, som medför en hög 
klimatpåverkan, kunde undvikas. Dessutom ersätter 
vår energiåtervinning från utsorterade avfallsrester 
andra alternativ för el- och fjärrvärmeproduktion, 
som är sämre ur klimatsynpunkt.*
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En het sommar och en längtan efter amerikanska isglassar blev 
upprinnelsen till Folkets Pops. Michelle vann Nyföretagarcentrum 
Öresunds Årets hållbarhetspris som Sysav sponsrar. 

Michelle Saunders driver företaget som gör pinnglassar av räddad frukt 
och säljer dem från sin food bike. En krona för varje såld glass går till 
Naturskyddsföreningens projekt Rädda bina – för som hon själv säger: 
”Utan bin, ingen frukt”.

För fjärde året i rad anordnade Sysav Resterkocken där barn och 
unga i grundskolan tävlade med sina bästa recept med ingredienser 
bestående av rester från kylen. 

Hela 380 bidrag skickades in under hösten, jämfört med 167 bidrag 
2019. Resterkockens jury bestod av kockarna Sandra Mastio och 
Erik Andersson samt matkreatören Malin Broman och 2020 års vinnare 
blev Elle Hoveman och Liv Altarac i klass 9C på Internationella 
Engelska Skolan i Lund. De vann med sin vegetariska resträtt 
”Höst”.  Resterkocken återkommer hösten 2021. 

Tävlingen Resterkocken  
slog rekord i antal bidrag

Digitala studiebesök 
och podd gjorde 

entré 2020 

Nyföretagarcentrum 
Öresunds Årets hållbarhetspris 
gick till mobilt glassföretag

Då pandemin satte stopp för Sysavs populära 
studiebesöksverksamhet ställde miljö- 
pedagogerna om och blev digitala – via  
studiebesök online och en nystartad podd. 

2019 skapade Sysavs miljöpedagoger insikt 
inom hållbar konsumtion och cirkulär eko-
nomi för cirka 12 000 personer, dels ge-
nom studiebesök, dels genom seminarier 
och besök på skolor. Under 2020 skapade 
de istället insikt såväl internt som externt 
genom filmer och olika digitala evenemang. 
De tog bland annat fram filmen ”Ett besök 
på Sysav i Malmö”. Insikt har också skapats 
genom digitala föreläsningar, webbinarier 
och inte minst en helt ny podd om avfall 
och miljö.  Cirka 6 000 personer har nåtts, 
exklusive podden och filmen.

Restaurangkök 
kastar i snitt 

260 000 ton mat 
om året.

Axplock från året som gått
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Fram till i slutet av november 2020 hade pantautomaterna Pantamera 
Express på Bunkeflos, Gastelyckans och Norra hamnens återvinnings-
centraler återvunnit nästan 5,5 miljoner förpackningar. 

Samtidigt har 216 741 kronor donerats till Läkare utan gränser. 
– Vi är väldigt stolta över att vi tillsammans med Pantamera 

samt Malmö- och Lundaborna har återvunnit så många förpack-
ningar och att det donerats så mycket pengar. Det är en vinst 
både för miljön och för välgörande ändamål, säger Patrik Lövgren, 
områdeschef för Malmös återvinningscentraler på Sysav.

2020 års skånska Miljö- & Håll-
barhetspris är en ny kategori inom 
Skånska Gastronomipriset. 

Sysav är sponsor för priset som 
vanns av Restaurang Spill i Malmö. 
Spill drivs av krögarparet Erik An-
dersson och Ellinor Lindblom. Må-
let är att förena passion för mat-
lagning och service med ansvar för 
miljö och framtid. Deras affärsidé 

är att enbart använda sig av råvaror 
som annars skulle slängas.

– Sysavs vision är att bidra till 
att skapa världens mest hållbara 
region och detta kan vi inte göra 
ensamma. Genom att vara sponsor 
till detta nyinstiftade pris så vill vi 
bidra till att skapa engagemang i 
livsmedelsbranschen som gör den 
mer hållbar, säger Peter Engström, 
vd på Sysav.

Stolt sponsor av miljö- 
och hållbarhetspris 
inom skånsk gastronomi 

Över 200 000 kronor donerades till 
Läkare utan gränser via pantmaskiner 

Kliniskt avfall från 
sjukvården ökade 
med 13 procent

Sysav tog hand om 782 ton kliniskt avfall 
från sjukvården 2020. Coronapandemin har 
varit en bidragande faktor.

Förutom att omvandla avfall till resurser har 
Sysav ett viktigt uppdrag i att skydda samhället 
från farligt avfall. Kliniskt avfall från sjukvården, 
exempelvis använda sprutor, räknas till denna 
kategori. Under 2020 ökade det kliniska av-
fallet och ett nytt avtal med Region Skåne 
för det smittförande avfallet samt det farliga 
avfallet har tecknats.

– Sjukvårdens användning av engångsartiklar 
har av naturliga skäl ökat under coronapandemin, 
och därmed också avfallet. Vi är stolta över 
att ha kunnat hjälpa Region Skåne med nya 
lösningar när behovet akut ökat till följd av 
den extremt höga belastningen på sjukhusen 
med anledning av Covid-19, säger Margaretha 
Franzon, chef för marknads försäljningsenhet.

Axplock från året som gått
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

AGENDA 2030  |  17 GLOBALA MÅL

Så bidrar vi till att 
skapa världens mest 
hållbara region
V år vision lyder: ”Sysav bi-

drar till att skapa världens 
mest hållbara region, för 

denna och kommande generatio-
ner”. Men vad betyder en hållbar 
region?

För att vara en hållbar region 
behöver man uppfylla alla 17 håll-

barhetsmålen i FN:s Agenda 2030. 
Sysav gör ett betydande bidrag till 
detta arbete och då handlar det 
främst om vårt uppdrag – Hållbar 
resurshantering. Det är framför allt 
inom fem av de 17 globala målen 
som vår verksamhet kan göra stor 
skillnad.
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HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Genom Agenda 2030 har världens länder enats om 
17 globala mål för att:

 � avskaffa extrem fattigdom

 � minska ojämlikheter

 � lösa klimatkrisen

 � främja fred och rättvisa

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA

Sysavs bidrag:

 � Försörjer regionen med återvunnen el och fjärrvärme.

 � Deltar i ett lokalt initiativ för att påskynda bygg- och  
anläggningssektorns genomförande av Agenda 2030.

 � Återvinner matavfall som blir till regionalt producerad 
biogas.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR

Sysavs bidrag:

 � Deltar i forsknings- och utvecklingssamarbeten kring hållbar 
produktion, konsumtion och resurseffektivitet.

 � Stöttar våra kunder i att minska mängden spill/avfall och 
förbättra sortering av restprodukter/avfall.

 � Arbetar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare 
(trygg, säker och trivsam arbetsplats).

HÅLLBARA STÄDER OCH 
SAMHÄLLEN

Sysavs bidrag:

 � Förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta  
sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande och 
innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras 
till samhället/kretsloppet.

 � Skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.

 � Har en resurseffektiv produktion av el och värme med 
avancerad rökgasrening.

 � Driver arbetet med regionens gemensamma kretslopps-
plan. Kretsloppsplanen är framtagen i samarbete med tio 
ägarkommuner och innehåller mål för att kunna gå mot ett 
hållbart samhälle.

HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION

Sysavs bidrag: 

 � Förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta  
sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande och 
innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras 
till samhället/kretsloppet.

 � Skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.

 � Har en resurseffektiv produktion av el och värme med 
avancerad rökgasrening.

 � Avgiftar kretsloppet med hjälp av exempelvis Samlaren, 
återvinningscentraler och Farligt Avfall-bilen. Vi lägger också 
stor vikt vid att informera så att våra kunder har kunskap 
om avfallshantering.  I vår verksamhet använder vi olika  
metoder som tar bort sådant som inte ska cirkuleras tillbaka.

 � Skapar insikt och påverkar kring matsvinn.

 � Arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar 
produktion och konsumtion.

GENOMFÖRANDE OCH  
GLOBALT PARTNERSKAP

Sysavs bidrag:

 � Deltar i samarbetsprojekt med både privata och offentliga 
aktörer med fokus på hållbar produktion och konsumtion, 
minskning av spill/avfall, bättre resurshushållning, effektivare 
avfallshantering med mera.

 Vi bidrar till de globala målen inom olika delar av vårt 
uppdrag – hållbar resurshantering:

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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TEXTILPLAST
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Under 2020 valdes fyra områden ut som prioriterade för att skapa insikt och  
beteendeförändring. Några av kriterierna i urvalsprocessen var att områdena skulle 
vara relevanta för samhället och branschen, vara integrerade i vår verksamhet och 

ha så stor effekt som möjligt. Valen föll på plast, textil, återbruk och byggavfall. 
Fyra viktiga områden som Sysav arbetar med på lång sikt och  

som du kan läsa mer om på efterföljande sidor.

UTVALT AV SYSAV 

ÅTERBRUK BYGGAVFALL
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Visste du att det varje år produceras mer än 322 miljoner ton plast? 
Det motsvarar 46 kg plast per person och år. Mer än 13 miljoner ton 
plast hamnar i naturen varje år.

Källa: Naturskyddsföreningen 
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M ånga associerar idag plast med något då-
ligt. Men är det hela sanningen? Nej, så 
klart inte. För vissa branscher är plasten 

livsviktig och ibland är den ett fantastiskt mate-
rial. Däremot är det viktigt att den hamnar på rätt 
plats när det är dags att återvinna. Och mer finns 
att göra. Andelen plastförpackningar som idag blir 
till nya plastprodukter är cirka 15–20 procent av de 
som satts på marknaden av producenter anslutna 
till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 
Det är för lite, och en anledning är att plastförpack-
ningar hamnar i soppåsen hemma. 

Trots att plast ibland är svårt att återvinna är det 
viktigt att fortsätta sortera. Ju mer vi sorterar och 
återanvänder, desto mindre behöver nyproduceras 
av fossila råvaror, som olja, och desto mindre riskerar 
att hamna i naturen.

Den stora förändringen i samhället när det gäller 
plast behöver ske i produktion, konsumtion och be-
teende. Här behövs mer kunskap och information, 
vilket bland andra Sysav arbetar med. Men kanske 
allra viktigast är ökade incitament och krav från 
politiken inom området för att bland annat lyfta 

efterfrågan på återvunnen plast, uppmuntra sortering 
och peka ut tydligare ansvar.

ANVÄND MINDRE PLAST!
 Plastproduktionen har ökat enormt sedan 50-talet. 
Det är nästan svårt att föreställa sig en vardag utan 
plast. Sedan 1994 finns det i Sverige ett producent-
ansvar när det gäller insamling och återvinning av 
plastförpackningar. 

Sysav arbetar sedan länge med att bland annat 
främja återbruk och återvinning av plast och ut-
vecklar löpande vår verksamhet inom plastfrågan. 
För att öka återvinningen införde vi vid årsskif-
tet 2019/2020 insamling av hårdplast, till exempel 
plastmöbler och plastleksaker, på samtliga Sysavs 
återvinningscentraler. Målet med insamlingen av 
hårdplast är, förutom ökad återvinning, att minska 
andelen fossilt material i det brännbara restavfallet 
och få in återvunnen plast i produktion igen. 

ÅTERVINNINGEN ÖKAR
Under 2020 startades insamling av hårdplast på våra 
återvinningscentraler. Under 2020 kunde cirka 750 ton 

Rätt plast 
på rätt plats
Älskade plast och hatade plast – de allra flesta har en relation till detta omdebatterade 
material som finns i princip överallt. Minskad konsumtion, rätt sortering och effektiv 
återvinning är alltid viktigt, men kanske lite extra viktigt för just detta material.

PLAST
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hårdplast återvinnas, varav 605 ton kom från våra 
återvinningscentraler. Detta tack vare Sysav och 
våra kunder. Sysav är övertygat om att denna vo-
lym kommer att öka i takt med att insamlingen via 
återvinningscentralerna blir mer och mer känd. 

För att i ännu större utsträckning hjälpa våra 
industri- och byggkunder att återvinna plast har 
vi nu tre fraktioner hårdplast och tre fraktioner 
mjukplast. Erbjudandet började gälla under hösten 
2020 och det är ännu för tidigt att peka på tydliga 
resultatförbättringar. Sysav deltar även i ett forsk-
ningsprojekt kring plast (STEPS) som handlar om 
att underlätta övergången till mer hållbar plastan-
vändning. 

Via kommunikationsinsatser ökar vi också kun-
skapen om hur plastförpackningar ska sorteras 
och hur de kan bli en resurs. På sysav.se skapades 
under det gångna året en temasida om plast och 
plastförpackningar. 

RÄTT PLAST GÖR NYTTA! 
Rätt plast på rätt plats är bra för miljön. Utmaning-
arna ligger i att minska miljöbelastningen med fokus 
på nedskräpning och mikroplaster samt öka ma-
terialåtervinningen. En stor utmaning är att öka 
användningen av återvunnen plast i stället för olja 
i tillverkningen av nya plastprodukter. Varje plast-
förpackning som hamnar i återvinningen och kan 
användas till ny plast gör nytta för klimatet och 
vår planet. 

BÄTTRE SORTERING EN  
DEL AV LÖSNINGEN 
Sysav strävar alltid efter att skapa insikt kring 
att förebygga avfall genom minskad konsumtion, 
bland annat för att minska belastningen på vår 
jord. Detta gäller också plasten. Vi ska använda så 
lite plast som möjligt, så att vi kan fortsätta använda 
materialet i de fall där det är den allra bästa lös-
ningen. Och återvinning av plast är det näst bästa.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i fram-
tiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är 
rena flöden – det vill säga rätt sorterat material – både 
hos industrikunder och privatpersoner. En annan är 
ökad efterfrågan på återvunnen plast, berättar Stefan 
Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav. 

Sysav har också tillsammans med tio delägar-
kommuner tagit fram en gemensam kretslopps-
plan som gäller 2021–2030. I kretsloppsplanen finns 
mål och indikatorer kopplade till källsortering.

FAKTA

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller 
säljer varor med producentansvar ska bekosta att de tas om-
hand på ett miljövänligt sätt. Sverige har infört producentansvar 
för bland annat förpackningar, returpapper, batterier, läkemedel, 
elprodukter och bilar.
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Vi använder plast till allt. Det är inte konstigt, plast har många 
goda egenskaper och använder vi det rätt är plast till stor nytta. 

Problemet är den höga användningen av plast, att plast nästan uteslutande 
tillverkas av fossil olja och gas, materialåtervinns i låg utsträckning och 
hamnar i naturen.

Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet
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Visste du att världens bomullsodlingar står för 25 procent av världsförbrukningen 
av insektsmedel, och 11 procent av ogräsmedlet trots att odlingen av bomull endast 
upptar 2,5-5 % av världens odlingsarealer? 

Källa: Naturskyddsföreningen 
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M odekedjornas affärsmodell fast fashion 
har gett oss ständigt nya kollektioner, 
med kläder av dålig kvalitet till låga priser. 

Kläder har aldrig varit så billigt som nu. Men priset 
är högt, både för miljö och människa. Textilindustrin 
brukar nämnas bland topp tre av de industrier som 
har störst negativ både miljö- och klimatpåverkan. 
Det går åt stora mängder vatten, olja, kemikalier 
och odlingsmark för att hålla den igång. Dessutom 
har textilarbetarna som syr kläderna ofta under-
måligt betalt och dåliga arbetsförhållanden. 

Att bättre ta vara på textilen som resurs är ett 
måste. I EU:s avfallsdirektiv finns ambitiösa mål, 
bland annat ska alla medlemsländer ha separat in-
samling av textil senast 2025. 

DETTA HÄNDER JUST NU
En mer hållbar textil- och modeindustri kräver 
förändringar på många plan. Och utvecklingen 
går snabbt framåt: nya metoder för sortering och 
återvinning, nya affärsmodeller som bygger på cir-
kulära principer istället för linjär förbrukning och 

nya konsumtionsmönster. Sverige ligger i fram-
kant. Ett producentansvar för textil är under utfor-
mande i Sverige, i likhet med befintliga system för 
förpackningar och tidningar. 

Sysavs världsunika textilsorteringsanläggning 
Siptex (Svensk Innovationsplattform för Textilsor-
tering) är resultatet av forskning och samarbete i 
hela den textila värdekedjan. Anläggningen sor-
terar textilavfall efter fibertyp och förser återvin-
ningsledet med råvara. Textil är ofta blandningar 
av olika fibertyper, vilket gör återvinningen kom-
plex, samtidigt som jungfruliga råvaror som bomull 
och olja är billigt. Automatisk sortering i stor skala 
förändrar möjligheterna för återvinning av textil.

I samband med byggandet av Siptex har Sysav 
lyft textilfrågan på bred front. Att återvinnings-
graden av textil är så låg förvånar många.  

UTMANINGAR
Shopping som fritidsintresse och snabbt växlande 
trender har drivit upp klädkonsumtionen till re-
kordhöjder. Samtidigt ökar intresset för mer hållbara val.

Kläder, kläder, kläder! Ett stort intresse och glädjeämne för många, ett sätt att  
uttrycka personlighet på. Mode är kul! Men ur återvinningssynpunkt är textilen ett 
sorgebarn – bara ett fåtal procent av all textil som produceras blir något nytt igen, 
det allra mesta förbränns. Bara i Sverige går 200 ton om dagen till energiåtervinning. 

Älskade kläder
TEXTIL
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– Att behålla glädjen är viktigt, att det fortfarande 
ska vara roligt med mode och kläder, fast man har 
ett mer hållbart tänk, säger Anna Vilén på Sysav. 
Det är en utmaning att ställa om och inte gå och 
handla nytt varje gång man ”inte har något att ha 
på sig”. Ett lite nygammalt sätt att se på kläder: äls-
ka dem mer, vårda dem mer, använd dem längre. 

SYSAVS AMBITION
Sysav kommer att fortsätta sprida kunskap om tex-
tilens miljöpåverkan och hur man genom smartare 

konsumtion kan vara en del av lösningen. Byta, 
låna, laga, sälja, köpa second hand, och vara krea-
tiv med det man har.  

– Återvinning är bra men återbruk är bättre. Inn-
an kläder kasseras ska de ha ett så långt och aktivt 
liv som möjligt, säger Anna Vilén.  

Det finns många goda initiativ när det gäl-
ler textil i Sverige. Sysav stöttar och samarbe-
tar med olika aktörer, inte minst våra partners 
i forskningsprojektet som ligger bakom Siptex-
anläggningen. 

16 olika textilblandningar 3 olika textilier i taget4,5 ton textil per timme

Balar med 
textilier fördelas

Paketering av 
sorterad textil

En kamera identifierar 
textilblandningen och 
trycklu�t sorterar den
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Det bästa är om kläder används så länge och så mycket det går. 
När de till sist blir avfall ska så mycket som möjligt återvinnas 

till nya fibrer. Där har automatisk sortering en nyckelroll.  

Erik Perzon, projektledare IVL
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Visste du att producera en ny bärbar dator ger upphov till 1200 kg avfall?

Källa: Avfall Sverige
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E tt mått på hur mycket vi konsumerar får vi 
med hjälp av modellen ”Overshoot day”, en 
beräkning som visar när på året konsumtionen 

överstiger jordens produktion av resurser. Förra 
året inträffade dagen globalt sett den 22 augusti, 
jämfört med 1970 då jordens resurser tog slut först 
den 29 december. Många har en bild av att vi svenskar 
är väldigt miljömedvetna, men vad gäller konsumtionen 
har vi lång väg kvar att gå. Tittar vi bara på Sverige 
infaller Overshoot Day i början av april. 

Konsumtionsbeteendet är komplext och drivs 
bland annat av snabba trender, bristande kvalitet, 
låga priser och en snabb teknikutveckling som får 
dina gamla prylar att kännas utdaterade långt innan 
de är slut funktionsmässigt. Men varför köpa nytt, 
när det redan finns så mycket producerat?  

15 ÅR AV ÅTERBRUK
Att gå från avfall till resurs är centralt i Sysavs 
strategiska agenda och det var även ett av huvud-
målen när EU:s råd 2018 beslutade om ändringar 
i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfalls- 
paketet. Där ingår ökad återanvändning av pro-
dukter. Förberedelse för återanvändning är en del 
av det kommunala ansvaret och vi har länge stöt-
tat våra ägarkommuner i arbetet med att skapa 
insikt i frågan. Sysav har också i drygt 15 år haft 
insamling till återbruk på återvinningscentraler 
genom olika hjälporganisationer. 

KÖP MINDRE – ANVÄND LÄNGRE
Sysav arbetar mycket med att genom kommunikation 
informera om produkters miljöpåverkan och inspirera 

Låt prylarna 
leva längre  
Allt vi gör spelar roll. Genom att låta våra prylar leva längre minskar vi miljöpåverkan 

kraftigt. Men för att åstadkomma detta måste vi förändra vårt konsumtionsbeteende. 

Återbruk behöver få högre status och bli den nya normen. 

ÅTERBRUK
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till återbruk. Våra miljöpedagoger utbildar om 
hållbar konsumtion under studiebesök och föreläs-
ningar. I Sysavs sociala medier och med kampanjer 
som till exempel ”Nej till onödig grej” utmanar vi 
nykonsumtionsnormen och lyfter vikten av åter-
bruk. Sysav sponsrar även initiativ kring återbruk 
och upcycling, exempelvis Återbruket Mobilia i 
Malmö och Circle Centre Lund. 

 Sysav har även tillsammans med tio delägar-
kommuner tagit fram en gemensam kretslopps-
plan, med bland annat mål och indikatorer för 
återbruk, som gäller 2021–2030. 

Återbruk på Norra hamnens återvinningscentral.

 
FEL NORM
För att öka återbruket behövs mer kunskap om pro-
dukters miljöbelastning och beteendeförändringar 
hos konsumenter. Xue Kullenius, projektledare på 
Sysav Utveckling säger så här:

– Återbrukets status behöver höjas och återbruk 
bli normen istället för undantaget. Det krävs kun-
skap och professionell hantering av produkter 
med återanvändningspotential. Eftersom nypro-
ducerat många gånger är så billigt, är det svårt för 
dem som arbetar professionellt med reparationer 
och upcycling. 

 
SYSAVS AMBITION 
På Sysavs återvinningscentraler finns alltså möj-
lighet att lämna saker till återbruk sedan en lång 
tid tillbaka. Men Sysav har naturligtvis en högre 
ambition för framtiden än så. Företaget arbetar för 
att undanröja hinder. 

– Vi har tagit fram ett förslag till ny modell med 
ett centrallager. Det finns en del förankring kvar 
att göra men med denna modell kan Sysav även 
erbjuda produkter som behöver rekonditionering, 
reparation eller ny design till företag och upcy-
clingverksamheter. Det skulle kunna göra det möj-
ligt för en större andel produkter att återanvändas 
eller bearbetas och få en längre livslängd, säger 
Xue Kullenius.

”Återbrukets status 
behöver höjas och 

återbruk bli normen 
istället för 

undantaget.”
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Min storslagna vision är att det ska finnas en återbruks-
sektion i alla köpcenter i framtiden. Folk fortsätter att 

konsumera, men jag vill att det första stoppet när de ska handla blir 
i återbruksdelen − finns det de behöver som återbrukat? Så vi kan 
minimera konsumtionens miljöpåverkan.

Victor Wall - Återbruket - Mobilia
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A tt ställa om en bransch som har omlopps-
tider på över 100 år till cirkularitet, tar na-
turligtvis tid. Att bygga cirkulärt handlar 

både om vad man använder för material och hur 
man bygger: att bygga så fritt från kemikalier som 
möjligt och montera så att det på sikt går att de-
montera igen.   

För den som vill handla begagnat byggmaterial 
finns Återbyggdepån i Malmö – ett samarbete 
mellan Sysav och Malmö stad sedan 1997. Här 
finns ett imponerande sortiment av trä, tegel, tak-
pannor, dörrar och mycket mer, som kan få nytt 
liv vid byggen och renoveringar. Under 2020 öka-
de mängden begagnat byggmaterial insamlat via 
återvinningscentralerna med runt 1 000 ton jäm-
fört med föregående år.   

GAMMALT BLIR TILL NYTT
Under 2020 kom nya bestämmelser från Natur-
vårdsverket för hantering av bygg- och rivnings-
avfall. Den som producerar avfallet ska sortera ut 
vissa avfallsslag och förvara dem skilda från var-
andra och från annat avfall. Syftet är att komma 
högre upp i avfallshierarkin så att både förbere-
delse för återanvändning och materialåtervinning 

Mer byggavfall i 
kretsloppet
Bygg- och rivningsavfall står för nästan 30 procent av Sveriges avfall och det  

genereras cirka 10 miljoner ton varje år. För att skapa en mer resurseffektiv hantering  

av byggprodukter och material måste vi ta tillvara produkter av hög materialkvalitet.  

Det är också viktigt att tänka långsiktigt när en fastighet byggs. Hur ska någon kunna  

ta vara på materialet igen om 100–200 år?

BYGGAVFALL
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kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade 
förutsättningar för fler cirkulära flöden av material 
inom bygg- och rivningsverksamheter.

Bland Sysavs kunder har detta under året medfört 
större utsortering av framförallt plast, och Sysav 
kan tillsammans med partners erbjuda cirkulära 
lösningar för både hårdplast och gips. På sikt kom-
mer ökad sortering vid byggen att ge mindre mäng-
der blandat avfall till förbränning och ytterligare 
minska den fossila andelen i det brännbara. Sysav 
tillämpar en prisstrategi som gör det ekonomiskt 
fördelaktigt för kunder att sortera sitt avfall.    

UTMANINGAR 
Inom byggbranschen går det ofta fort – både när 
man bygger och när man river. Krav på hög kva-
litet, exakta mått och garantier gör det ibland 
svårt att återbruka och ta vara på resurser. Dess-
utom hanteras stora mängder emballage, skydds-
plast med mera på byggen, vilket resulterar i stora 
mängder skrymmande avfall. Här behövs innova-
tiva lösningar som kan ge bra hantering och skydd 
av materialet utan att generera lika stor mängd av-
fall samt enklare lösningar som komprimering på 
plats för att minska mängden avfallstransporter.

Att återbrukat material ska användas i större 
utsträckning vid byggen eftersträvas av många, 
men vid nybyggen finns många viktiga frågor att 
ta hänsyn till, som fuktskydd, akustik samt brand-
skydds- och arbetsmiljöfrågor.  

– Det pågår många initiativ nu i byggbranschen 
där det tas konstruktiva steg framåt. Sysav är med 
i arbetet med att bland annat få till en ökad andel 
återbruk/återvinning och renare avfallsflöden, sä-
ger Magnus Pettersson, miljö- och hållbarhetschef 
på Sysav.   

”För den som vill handla 
begagnat byggmaterial finns 
Återbyggdepån i Malmö - ett 
samarbete mellan Sysav och 

Malmö stad sedan 1997.”

SYSAVS AMBITION
Sysav är en del av Sveriges första lokala färdplan 
mot en klimatneutral bygg- och anläggningssek-
tor. Malmö har som första kommun i Sverige skri-
vit under Agenda 2030 och ska införliva den i kom-
munens målkedja. Sysav kommer att bidra med 
kompetens och förslag på lösningar för att Malmö 
ska nå sina mål till 2030. Ett mål inom den lokala 
färdplanen är att byggande ska präglas av långsik-
tighet, smarta energilösningar och miljöanpassade 
materialval. 

Byggsektorn är ett fokusområde i den kommun-
gemensamma kretsloppsplanen som gäller Sysav 
och tio kommuner i södra Skåne.
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HÅLLBAR HE TSR APPORT

E tt av Sysavs mål är att vara en attraktiv ar-
betsgivare för våra medarbetare – såväl be-
fintliga som framtida. Vi arbetar därför kon-

tinuerligt med att ta reda på hur våra medarbetare 
mår och vad de, och potentiella medarbetare, tyck-
er är viktigt. Vilka behov finns och hur kan Sysav 
möta dem? 

ATT GÖRA GOTT ÄR ATTRAKTIVT 
Många prioriterar en arbetsgivare som arbetar för 
ett högre syfte. Sysavs hållbarhetsuppdrag och vi-
sion är en anledning till att många söker sig till oss. 

Sedan några år tillbaka arbetar vi strukturerat 
för att stärka en kultur med samarbeten som byg-
ger på förtroende och tillit. En hög nivå av tillit är 

en förutsättning för att människor ska må bra och 
vilja bidra. Forskning visar att medarbetare i så-
dana organisationer känner mindre stress och mer 
engagemang. Vår värdegrund ”tillsammans med 
ansvar och engagemang” är ytterligare ett sätt att 
utrycka hur vi vill arbeta.

STÄNDIG UTVECKLING
Förutom att arbeta med förtroendefullt samarbete 
och tillit, har coronapandemin fått oss att tänka i 
nya banor. Många har fortsatt arbeta i verksamheten, 
framför allt den operativa delen, medan andra 
arbetat på distans genom att förvandla en del av 
sitt hem till en ny arbetsplats. Digitala verktyg och 
kontinuerlig kommunikation har varit viktiga red-

En hållbar arbetsplats
Det är viktigt att våra medarbetare trivs och tycker att det är roligt att gå till sitt arbete,  

eftersom det är det enda hållbara – både på kort och lång sikt. Att medarbetare mår bra är ett 

syfte i sig, men det innebär också att de blir mer engagerade i sitt arbete och bidrar till våra  

kunders och Sysavs framgång. 
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skap under 2020. Vi har arbetat med flera förebyg-
gande insatser, exempelvis i form av uppmaningar 
att följa riktlinjer men också genom att påminna 
våra medarbetare att röra på sig under arbetsdagen. 

Vidare har vi utvecklat våra medarbetarunder-
sökningar. Varje månad får teamen svara på hur 
de har det när det kommer till bland annat enga-
gemang, ledarskap, arbetsmiljö samt kränkande 
särbehandling och diskriminering. 

Ett attraktivt förmånsutbud ger också nöjdare 
medarbetare. Därför har vi nyligen infört en För-
månsportal som innehåller en mängd förmåner, 
kring hälsa och välmående, balans i livet, pen-
sionsrådgivning och mycket annat som underlät-
tar vardagen för våra medarbetare.

SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE
Allt börjar med våra ledare. Vi arbetar kontinuerligt 
med att stärka dem i att jobba med sig själva, stå 

upp för Sysavs och sina egna värderingar, ha modet 
att lyfta problem, erkänna misstag, vara trans-
paranta och visa tillit till medarbetare och deras 
kompetens.

Vi har tagit ett nytt grepp om mångfaldsarbetet 
på Sysav. Det finns nu en samverkansgrupp med 
representanter från hela företaget som undersöker, 
analyserar och ger uppslag på nya aktiviteter för 
att förhindra diskriminering och främja mångfald 
och inkludering samt vidga våra perspektiv. 

Vi arbetar också med att ständigt bli bättre på 
att leva som vi lär på Sysav. Exempelvis – hur 
håller vi hållbara konferenser och hur tänker vi 
kring inköp?

Sysavs ambition är att ständigt utvecklas i att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att skapa 
tillit och trygghet, med ett kommunikativt ledar-
skap och goda utvecklingsmöjligheter, ökar vi 
medarbetarnas trivsel.

”En hög nivå av tillit är en förutsättning för att 
människor ska må bra och vilja bidra.”



Tillsammans skapar vi världens mest hållbara region

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och 
kommande generationer – tillsammans med våra kunder, samarbetspartners  

och invånarna i våra 14 ägarkommuner. Sysav tar emot, behandlar och återvinner avfall från 
hushåll och industrier. Avfall samlas in bland annat på återvinningscentraler, anläggningar och 

genom att vi hämtar hushållsavfall. 

Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och  
konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. 

linkedin.com/company/sysav |          facebook.com/sysav |          @sysav |          @sysav_se |           www.youtube.com/user/thesysavgroup
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