
 

 

 
 

 

 

HÅLLBARHETS-  
RAPPORT 2020 

   

 

 

                    Ragn-Sells-koncernen 



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 2 (70) 

 

Innehållsförteckning 

Företag och strategi 3 

VD-ord – 2020, ett år vi inte kommer att glömma 3 

Detta är Ragn-Sells 5 

Om hållbarhetsrapporten 9 

Hållbarhetsstrategi 10 

Företagsledning och företagsstyrning 13 

Ragn-Sells väsentlighetsanalys 15 

Intressentinvolvering 16 

Riskhantering 18 

GRI-index 21 

Människor och kultur 29 

Vi bryr oss om våra medarbetare 29 

Hälsa och säkerhet 35 

Affärsetik 40 

Efterlevnad 40 

Värdeskapande och innovation 41 

Innovation 42 

Kundfokus 46 

Hållbar ekonomi   48 

Klimat och miljö 50 

Vi tar ansvar för miljön 51 

Klimatfördelar med materialåtervinning 60 

Efterlevnad 62 

Ansvarsfulla relationer 63 

Ansvarstagande i vår värdekedja 63 

Socialt ansvarstagande 65 

Efterlevnad 68 

Artiklar 70 

 

  



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 3 (70) 

 

Företag och strategi 

VD-ord – 2020, ett år vi inte kommer att glömma  

2019 definierade Ragn-Sells tydliga mål för de närmaste tio åren i form av 10 hållbarhetsmål 

som tillsammans visar i hur hög grad vi som bolag kan bidra till att förverkliga de globala 

hållbarhetsmålen som världens nationer enades om 2015. 

 

 
 

2020 fastställdes målen av Ragn-Sells styrelse och blev vägledande i verksamhetsplaneringen 

och budgetarbetet för 2021. Det var med stor tillfredsställelse jag lyssnade till vår finanschef 

som, under budgetpresentationen, flera gånger återkom till våra 10 hållbarhetsmål och 

underströk att de här målen är en förutsättning för att vi ska generera den avkastning som krävs 

för att utveckla vårt bolag. Jag skulle vilja framhålla att detta inte är hållbarhetsavdelningens 

mål, utan målen för hela Ragn-Sells verksamhet. 

 

2020 var ett extremt år då pandemin drabbade oss med full kraft. Under den första perioden 

hade vi dagliga möten med koncernledningsgruppen. Dels för att förstå och uppdatera oss om 

vad som hände i världen omkring oss, men främst för att snabbt kunna agera om t.ex. 

medarbetare insjuknade, och för att även vid behov snabbt kunna implementera affärskritiska 

beslut. Vi har noga följt de lokala folkhälsomyndigheternas rekommendationer i de olika 

länderna, vilket i sin tur har lett till att vi har utvecklat och anpassat vårt sätt att arbeta. 

 

När det gäller vår verksamhet har vi till följd av pandemin under året periodvis helt fått stänga 

ner vissa delar, medan vi inom andra verksamhetsområden har haft en ökande efterfrågan och 

ett ökat marknadsbehov. Jag är så tacksam för det stora engagemang och ansvar som Ragn-

Sells medarbetare har fortsatt visa under det här svåra året. 
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Vad gäller våra affärsambitioner så sammanfaller de med vår hållbarhetsstory och visionen att 

”Ragn-Sells vill vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand”. 

Vi vill vara en positiv drivkraft i samhället genom att skapa cirkulära flöden och genom att ha 

medarbetare som är aktivt involverade i olika samarbetsgrupper initierade av olika myndigheter 

för bl.a. miljö, handel och näringsliv och i segmentöverskridande affärsinitiativ etc. Vi stödjer och 

är involverade i flera FN-processer och från 2020 har vi etablerat en permanent representation i 

Bryssel som stödjer och företräder oss i våra EU-interaktioner. Vi vill helt enkelt vara med och 

forma framtiden och möjligheterna för kommande generationer på jorden. 

 

Det övergripande syftet med våra tio hållbarhetsmål är att Ragn-Sells ska vara klimatpositivt 

2030. Förutom att minska våra egna utsläpp med mer än 50% (basår 2019) kommer vi att 

implementera innovativa cirkulära lösningar som tar bort utsläpp på andra ställen i samhället 

samt lösningar som fångar in och lagrar växthusgaser i större omfattning än våra egna utsläpp. 

Med det sagt, kommer vi inte att klimatkompensera, vi väljer att förändras i stället! 

 

Trots utmaningarna under förra året var 2020 ett år med ett mycket starkt totalresultat för Ragn-

Sells. Vi har aldrig investerat så mycket i FoU-projekt och cirkulära lösningar, där utvecklingen 

av vår Ash2Salt-anläggning för över 600 MSEK är ett tydligt exempel. Mitt under pandemin 

fattade vi det slutgiltiga beslutat att investera och börja bygga, något som Sveriges 

näringsminister framhöll som ett viktigt projekt för Sverige som nation. Vi har även ytterligare 

fördjupat vårt samarbete med Gelsenwasser AG för våra kommande gemensamma projekt i 

Tyskland, där det första projektet är en Ash2Phos-anläggning för 30 000 ton slamaska per år. 

Anläggningen kommer att täcka behoven för den nya förbränningsanläggningen som 

Gelsenwasser bygger. 

 

Jag vill avsluta med att tacka alla våra medarbetare som bidrar till bolagets utveckling varje dag. 

Utan er skulle vi inte kunna förverkliga vare sig de ekonomiska resultaten eller våra 

hållbarhetsmål. Samtidigt vill jag också vända mig till mina kollegor i branschen, till alla chefer 

som arbetar i den offentliga sektorn, och till våra politiska ledare. Tillsammans med er vill jag ta 

samhället från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi där förmågan att samarbeta kommer att 

vara helt avgörande – låt oss förverkliga detta tillsammans. 

 

 

Lars Lindén 

Koncernchef Ragn-Sellsföretagen 
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Detta är Ragn-Sells 

Ragn-Sells är en privatägd företagskoncern med verksamhet i fyra länder. Vi började vår resa 

1881 och sedan 1966 har vi varit involverade i avfallshantering, miljötjänster och återvinning.  
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Vår vision, vår mission och vårt varumärkeslöfte 

Under 2020 har vi förfinat vår hållbarhetsstrategi som beskriver vår vision, vår mission och vårt 

varumärkeslöfte. Dessa stödjer till fullo vår syn på den cirkulära ekonomin och är centrala för 

vår företagsstrategi. Cirkulär ekonomi är inget nytt – på 1990-talet talade vi om 

kretsloppssamhället och hållbar utveckling. Dagens begrepp den cirkulära ekonomin är den 

riktning samhället är på väg mot. 
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Våra tre principer 

Vi har identifierat tre grundläggande principer som vägleder oss när vi utvecklar vår verksamhet. 

Syftet är att hitta affärsmöjligheter där alla kriterier är uppfyllda; att säkra att hela vår 

verksamhet är hållbar. 

 

Vi är övertygade om att dessa grundprinciper är avgörande för att uppnå en cirkulär ekonomi 

och en fungerande marknad där avfall reducerar och ersätter användningen av jungfruliga 

resurser. 

 

1) Att de facto minska behovet av att använda jungfruliga resurser 

Ragn-Sells verksamhet strävar efter att producera råvaror från avfall så att andra kan använda 

dem för att framställa nya produkter. Vi måste vara aktsamma om allt som de globala 

produktionssystemen redan har tagit från vår geosfär och se till att använda resurserna om och 

om igen så många gånger som möjligt. 

 

2) Att avgifta cirkulära flöden och 3) Inte lämna över skulder eller hinder till kommande 

generationer 

I vår miljö finns det, historiskt och i framtiden, gifter som måste tas bort ur kretsloppet. Vi tar bort 

giftigt material från avfallet innan vi cirkulerar det tillbaka till kretsloppet. 
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Affärsområden 

Ragn-Sells-koncernen är organiserad i tre affärsområden: Recycling, Treatment & Detox och 

New Value Chains.  

 

Ragn-Sells tre affärsområden är alla baserade på en cirkulär ekonomi. Det som ofta betraktas 

som avfall är en värdefull resurs för samhället och bör inte behandlas som slutdestinationen i 

konsumtionen av varor och tjänster. Med den övertygelsen strävar vi efter att bidra till att 

implementera och förbättra cirkulära flöden där avfall används om och om igen – med det 

övergripande målet att förhindra att vi förbrukar jordens jungfruliga resurser. 

 



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 9 (70) 

 

Om hållbarhetsrapporten  

Ragn-Sells-koncernen presenterar sin fjärde hållbarhetsrapport i enlighet med GRI standard: 

Core option. Rapporten är en sammanställning av Ragn-Sells-koncernens arbete och insatser 

relaterade till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

 

Rapporten består av Ragn-Sells lagstadgade hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen 

(ÅRL, kapitel 6). I enlighet med direktivet har Ragn-Sells valt att presentera 

hållbarhetsrapporten skild från årsredovisningen. En beskrivning av Ragn-Sells arbete och 

resultat avseende miljö-, samhälls- och medarbetarfrågor, respekt för mänskliga rättigheter och 

antikorruption beskrivs löpande i hela rapporten. Hållbarhetsrisker beskrivs i kapitlet om 

Riskhantering och även löpande i rapporten för respektive fråga, om risker har identifierats för 

den specifika frågan.  

 

 
 

Rapporten har granskats av en oberoende auktoriserad revisor.  Ragn-Sells följer en årlig 

rapporteringscykel för hållbarhetsrapporteringen. Föregående rapport publicerades den 23 april 

2020. Denna rapport avser perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 och omfattar enheter i Ragn-

Sells-koncernen. 

 

För mer information om rapporten och Ragn-Sells hållbarhetsarbete, kontakta:  

 

Pär Larshans, Hållbarhetschef Ragn-Sells, par.larshans@ragnsells.com 

  

mailto:par.larshans@ragnsells.com


 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 10 (70) 

 

Hållbarhetsstrategi 

Ragn-Sells är ett familjeföretag i tredje generationen och en föregångare när det gäller 

återvinning, med anor tillbaka till 1881. Ända sedan dess har generation efter generation hållit 

fast vid visionen om ett hållbart samhälle när bolaget utvecklats.   

 

Cirkulär ekonomi är inget nytt för oss. På 90-talet talade vi om kretsloppssamhället och hållbar 

utveckling. Dagens begrepp cirkulär ekonomi är den riktning samhället är på väg mot. 

Klimatförändringen och andra hållbarhetsproblem står högt på den världspolitiska agendan. 

Ragn-Sells välkomnar den utvecklingen och stödjer aktivt omställningen. 

Hållbarhet är en del av vårt DNA 

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och en del av bolagets DNA. För att vägleda Ragn-Sells 

mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030 måste vi kontinuerligt arbeta med 

Värdeskapande och innovation, Människor och kultur, Klimat och miljö och Ansvarsfulla 

relationer. (Läs mer i respektive kapitel) 

Klimatpositiva 2030 

Ragn-Sells strategi bygger på att vi är på väg mot ett cirkulärt samhälle pådrivet av kraften i de 

globala hållbarhetsmålen. 

 

Genom vår affärsmodell och vår kärnverksamhet ser vi en direkt inverkan på fyra av de globala 

hållbarhetsmålen; Industri, Innovation och Infrastruktur (Mål 9), Hållbar konsumtion och 

produktion (Mål 12); Bekämpa klimatförändringar (Mål 13), och Genomförande av globalt 

partnerskap (Mål 17). Sambandet beror på att vår portfölj reducerar klimatpåverkan från 

användning av naturresurser i produktion och konsumtion, samt tryggar en säker hantering av 

farligt avfall. 

 

Vår övergripande målsättning är att vara klimatpositiva 2030 och att driva på omställningen till 

ett samhälle baserat på cirkulära principer i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 

 

Vi gör det genom att utveckla cirkulära lösningar som både avgiftar och återför resurser som är 

viktiga för samhället, och genom att implementera cirkulära lösningar som både förhindrar 

utsläpp på andra ställen och fångar in redan befintliga CO2-utsläpp. 

Hållbarhetsmål 

För att uppnå detta har vi identifierat tio specifika mål, relaterade till miljö-, social- och 

företagsstyrningsmål (ESG) som ska uppnås till 2030. Den målsättningen är en del av vår 

affärsplan från 2021. 
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Miljöaspekter 

Fokus på resurser i stället för avfall – Den etablerade avfallstrappan har ersatts med en 

resursprincip som fokuserar på att säkra tillgången till cirkulära material. 

 

Materialbanker betraktas som norm i samhället – Våra deponier har utvecklats till 

materialbanker för säker hantering och framtida utvinning. 

 

Reducera CO2 utsläpp – Ragn-Sells har reducerat CO2-utsläppen från vår verksamhet och våra 

anläggningar i linje med eller bättre än Parisavtalet. [1] 

 

För att återcirkulera resurser som är kritiska på lång sikt, måste vi använda storskaliga 

processer med adekvat lagringskapacitet. Men det räcker inte med enbart tekniska 

innovationer. Att ändra inställningen i samhället från fokus på avfallsreducering till 

resursoptimering är fundamentalt för att göra världen klimatpositiv. För att uppnå de här målen 

krävs stora förändringar i hur vi agerar, samverkar och utvecklar samhället inför framtiden. En 
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kraftfull metod är att fortsätta påverka politiker och att kräva inhemsk och EU-lagstiftning för att 

snabba på omställningen till cirkulär ekonomi. 

 

Sociala aspekter 

Samarbetsfokuserad företagskultur – Kulturen i Ragn-Sells är helt samarbetsfokuserad och 

icke-diskriminerande och där en balanserad könsfördelning bland företagets chefer är norm. 

 

Säkerhet i allt vi gör – Vårt säkerhetsarbete är branschledande och vi uppfattas som en förebild. 

 

Medarbetarnas kompetens utvecklar samhället – Medarbetarnas kompetens kring cirkularitet 

som en pådrivande faktor i att utveckla affärspartners och att inspirera samhället. 

 

För att fungera som förebild måste vi dagligen arbeta med att främja och uppmuntran en 

arbetskultur med fokus på en säker arbetsmiljö. Vi måste också se till att våra kompetenta 

medarbetare stödjer vår strävan att ställa om till ett cirkulärt samhälle. Vi gör detta genom 

utbildning och dialog, och med hjälp av vår nyligen implementerade ledarskapsmodell [2], för att 

öka förståelsen för vart världen är på väg och hur Ragn-Sells använder och sprider sin kunskap 

för att inspirera samhället. En cirkulär ekonomi behöver också nya sätt att producera produkter 

och tjänster. Därför måste vi fortsätta utveckla våra kompetenser och samarbetet med våra 

kunder och partners både uppströms och nedströms. 

 

Företagsstyrning 

Värdebaserad affärsutveckling – Vår Go-to-Market-modell är fullt implementerad och 

värdebaserade affärsprinciper genomsyrar allt vi gör. 

 

Cirkulära lösningar genom partnerskap – Genom samarbeten och i partnerskap med våra 

affärspartners och samhället ska vi introducera världsledande och värdeskapande cirkulära 

lösningar. 

 

Transparenta materialflöden – Avsättningen av vårt nedströmsmaterial på världsmarknaden 

övervakas och granskas för att säkerställa lagefterlevnad i alla led, och där Ragn-Sells är 

normen i samhället. 

 

Återvunnet material i våra inköp – Minst 50% av våra inköp ska komma från återvunna material 

och produkter. 

 

Vi är övertygade om att samverkan och efterlevnad kombinerat med värdebaserade 

affärsprinciper är nyckeln till en cirkulär värld. För att kunna sälja våra cirkulära lösningar 

behöver vi påverka beslutsfattarna både i den privata och den offentliga sektorn. Vi måste alltid 

vara korrekta och kämpa för höga affärsetiska krav på marknaden, något som leder till en 

transparent marknad nedströms vilket är till fördel för alla. Slutligen, när vi ber samhället öka 

sina cirkulära aktiviteter – så måste vi ”leva som vi lär”. Därför positionerar vi oss själva som en 

förebild genom vår egen inköpsprocess. 

 

 

[1] Vår målsättning är att minska våra CO2-utsläpp med 50% till 2030 jämfört med 2019. 

[2] Du kan läsa mer om vår ledarskapsmodell 5C i kapitlet Människor och kultur. 
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Företagsledning och företagsstyrning 

Vår hållbarhetsresa innefattar arbete på lokal, taktisk och strategisk nivå. 

 

 
 

På lokal nivå säkrar vi efterlevnad av miljö-, sociala och etiska aspekter genom vårt 

koncerngemensamma efterlevnadsprogram (Compliance programme). Under 2020 har vi 

fortsatt implementeringen av vårt interna initiativ Safety first, som främjar en säker arbetsmiljö, 

friska arbetare och lika behandling av våra medarbetare. Läs mer om Safety first i kapitlet Hälsa 

och säkerhet. 

 

På taktisk nivå integrerar vi grundläggande efterlevnadsmekanismer i vår dagliga verksamhet 

genom att sätta upp mål med tydliga utvärderingsprocesser. Vi kräver även att alla medarbetare 

tar del av och godtar vår uppförandekod. 
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På strategisk nivå strävar vi efter att vara en röst i den offentliga debatten om cirkulär ekonomi. 

Våra argument för ett ambitiösare regelverk som främjar cirkulär ekonomi illustrerar vår 

strategiska inställning där vi strävar efter att gå längre än vad lagstiftningen kräver. 

Företagsstyrning och samordning 

För att harmonisera och dra fördel av vår storlek har vi infört koncernfunktioner för att samordna 

våra hållbarhetsambitioner över landsgränserna. Varje koncernfunktion ansvarar för 

uppdateringen och implementeringen av sina egna strategiska mål i relation till varje specifik 

fråga. 

 

För att samordna Ragn-Sells företagsstyrning finns en koncerngemensam organisation inom 

både koncernfunktioner och funktionsområdesdomäner. Hållbarhet är en del av 

koncernfunktionen Sustainability & Public Affairs (S&PA). Rapportering om hållbarhetsarbetet 

sker varje månad till den verkställande ledningsgruppen, Executive Leadership Team (ELT), 

och kvartalsvis till Ragn-Sells koncernstyrelse. Vår hållbarhetsavdelning leds av vår 

Hållbarhetschef, som har ansvar för samordningen av koncernens övergripande 

hållbarhetsarbete. 

 

Den ekonomiska planeringen sker genom utvecklingen av koncernens strategi, 

affärsplanerings- och budgeteringsprocesser. Styrning och uppföljning sker i våra affärsenheter 

genom specifika nyckeltal och vissa mål för respektive land. Avvikelser från uppsatta mål leder 

till särskilda åtgärdsplaner som följs upp på respektive enhetsnivå.  

 

Certifieringar 

Sverige 

ISO 45001 Occupational health and safety 

ISO 9001 Quality management 

ISO 14001 Environmental management 

 

Norge 

ISO 45001 Occupational health and safety 

ISO 9001 Quality management 

ISO 14001 Environmental management 

26000 Social Responsibility  

 

Estland 

ISO 45001 Occupational health and safety 

ISO 9001 Quality management 

ISO 14001 Environmental management 

 

Danmark 

ISO 45001 Occupational health and safety 

ISO 9001 Quality management 

ISO 14001 Environmental management 
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Medlemskap 

BIR (Bureau of International Recycling)  

ERFO (European Recovery Fuel Organisation)  

ETRA (European Tyre Recycling)  

EuRIC (European Recycling Industries) 

FEAD (European Federation of Waste Management) 

ICC (International Chamber of Commerce)   

SIWI (Stockholm International Water Institute) 

ÅI (Återvinningsindustrierna) 

 
Ragn-Sells väsentlighetsanalys 

För att identifiera vilka områden och frågor Ragn-Sells i vårt hållbarhetsarbete bör fokusera 

särskilt på, genomför vi regelbundet väsentlighetsanalyser avseende våra nyckelintressenter. 

Metoden syftar till att identifiera potentiellt kritisk ekonomisk, miljömässig och social inverkan 

som Ragn-Sells kan ha och/eller frågor som avsevärt påverkar intressenternas beslut. 

 

 

Intressentundersökning 

Vår senaste väsentlighetsanalys genomfördes våren 2019 och resulterade i en uppdaterad lista 

med viktiga punkter som har väglett oss under 2020. En undersökning där vi frågade våra 

intressenter vilka frågor de ansåg viktigast för Ragn-Sells att fokusera på, skickades till 370 

mottagare, av vilka vi fick in 61 fullständiga svar.  
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Den låga svarsfrekvensen kan sannolikt förklaras med att vi inte nådde rätt respondenter inom 

intressegruppen och vissa respondenter avslutade innan alla frågorna var besvarade. 

Respondenterna återfinns bland våra ägare, medarbetare och externa intressenter och 

representerar för följande grupper: kunder, leverantörer, politiker och företrädare för 

statliga organisationer.  

 

Planen för kommande väsentlighetsanalys är att kombinera intressentundersökningen med 

arbetat med revidering av Ragn-Sells strategi och marknadsanalys. 

Undersökningsresultat 

Resultaten av undersökningen sammanställdes och analyserades och användes som underlag 

för en intern diskussion där Ragn-Sells inverkan på de identifierade frågorna analyserades med 

utgångspunkt från värdekedjan. Ragn-Sells potentiella inverkan, både negativ och positiv, 

kombinerad med intressenternas åsikter utgör resultatet av vår väsentlighetsanalys.  

 

Jämfört med tidigare år har antalet viktiga frågor minskat, Vissa har förts ihop till kategorier, 

medan andra, även om de fortfarande behandlas, inte längre anses väsentliga. Syftet med 

omstruktureringen är att få ett ännu tydligare fokus på de frågor som är av störst betydelse för 

våra intressenter och där Ragn-Sells har störst positiv eller negativ inverkan. 

 

De nio (9) väsentliga punkter som anges nedan ligger till grund för områdena Människor och 

kultur, Värdeskapande och innovation, Klimat och miljö och Ansvarsfulla relationer.  

 

• Ekonomiskt resultat 

• Kundfokus 

• Klimatpåverkan 

• Ansvar i värdekedjan 

• Innovation 

• Mångfald, lika möjligheter och icke-diskriminering 

• Efterlevnad av lagar och bestämmelser 

• Hälsa och säkerhet 

• Kompetens och personalutveckling 

 

Intressentinvolvering 

Samarbete och effektiv dialog med våra intressenter ger oss möjlighet att möta deras behov och 

deras förväntningar på oss och vår verksamhet. I det här kapitlet kan du läsa mer om hur vi 

kommunicerar med våra intressenter för att fortsätta den hållbara utvecklingen av vår 

verksamhet. 

 

Ragn-Sells prioriterade intressegrupper är de som anses ha störst inflytande och/eller anses 

vara mest påverkade av vår verksamhet. Det är bland annat kunder, ägare, medarbetare, 

lokalsamhället, politiker, underentreprenörer och leverantörer.  
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Den feedback vi fått från våra viktiga intressenter ligger till grund för våra fokusområden 

avseende hållbarhet.  

 

Kunder   

Våra kunder har daglig kontakt med våra medarbetare, chaufförer och kundansvariga. Vi 

erbjuder även digitala mötesplatser genom vår kundportal samt på vår webbplats och genomför 

regelbundet kundundersökningar. Våra kunders främsta förväntningar på oss är bland annat bra 

service, professionellt och trevligt bemötande, leveransprecision och transparens. Kunderna 

värdesätter även innovation och utveckling av digitala lösningar, vårt bidrag till de Globala 

hållbarhetsmålen (SDG) och strategiska partnerskap. 

 

Medarbetare  

Kommunikationen med våra medarbetare sker genom våra chefer, som kontinuerligt ger 

medarbetarna information och feedback. Medarbetare kan ha en öppen dialog med sin chef och 

komma med förslag till förbättringar som respektive chef kommunicerar vidare upp till en högre 

ledningsnivå. Interna kommunikationskanaler används i hela organisationen, som vårt intranät, 

lokala informationsskärmar, utbildningsaktiviteter, personalhandböcker och portaler för 

löneadministration och förmåner. Anläggningscheferna informerar även medarbetarna om de 

senaste uppdateringarna kvartalsvis via platsmöten och genom webbsändningar. Slutligen 

mäter vi regelbundet medarbetarnöjdhet och har utvecklingssamtal med medarbetarna.    

 

  



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 18 (70) 

 

Faktorer som våra medarbetare värderar högt är  

1) En trygg och ansvarsfull arbetsgivare med bra arbetsförhållanden 

2) En säker, sund och inkluderande arbetsmiljö 

3) Möjligheter till professionell utveckling  

 

Inspirerande, motiverande ledare, och bra kommunikation är också viktigt för våra medarbetare, 

liksom möjligheten att påverka beslut och verksamhet. Långsiktig stabil tillväxt med god 

lönsamhet framhålls också som en viktig fråga i undersökningen.   

 

Ägare 

Vi för en dialog med våra ägare på styrelsemöten och genom ekonomisk rapportering. Ägarnas 

förväntningar innefattar en stabil och förutsägbar verksamhet som ger kundfördelar och värnar 

om miljön.  

 

Lokalsamhället   

Vi har en tät dialog med lokala intressenter, inte minst för att säkra att vi hanterar klagomål 

avseende verksamheten på ett korrekt sätt. Viktiga frågor för den här gruppen är bland annat 

reducering av Ragn-Sells miljöpåverkan och verksamhetens påverkan på lokalsamhället. Tydlig 

lokal information är också värdefullt för den här intressentgruppen.    

 

Politiker   

En löpande dialog med politiker sker genom nyckelpersoner på Ragn-Sells, som vår 

koncernchef, vår Hållbarhetschef och vår Miljöchef. Vi diskuterar aktivt frågor som är viktiga för 

vår verksamhet genom diverse nätverk. Det finns ett politiskt önskemål och en förväntan på att 

Ragn-Sells ska agera som ett miljöföretag i världsklass som aktivt bidrar till utveckling av 

metoder som leder till en cirkulär ekonomi, samt deltar i dialogen rörande Agenda 2030 och de 

Globala hållbarhetsmålen (SDG).    

 

Leverantörer och underentreprenörer  

När en ny leverantör eller underentreprenör kontrakteras måste de fylla i vår 

leverantörsbedömning. Vi har även en regelbunden dialog med våra leverantörer och 

underentreprenörer genom statusmöten. Till koncernens prioriteringar hör väl kommunicerade 

krav och förväntningar när avtal tecknas.   

 

Partners   

Vi har kontakt med våra partners varje dag, varje vecka eller minst varje månad där vi utbyter 

information och är transparenta med våra utmaningar. Den viktigaste frågan som tas upp av 

våra partners är att vi tillsammans genom vårt partnerskap ska uppnå en hållbar omställning.  

 

Riskhantering 

Ragn-Sells risker relaterade till hållbarhet varierar givetvis beroende på hållbarhetsfråga och var 

i värdekedjan den uppstår. Det här kapitlet är ett försök att beskriva vårt övergripande ramverk 

för riskprevention och lagefterlevnad på koncernnivå. 

 

(En detaljerad beskrivning av riskerna och hur de hanteras inom organisationen finns i de olika 

kapitlen.) 
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Våra risker hanteras på ett systematiskt, transparent och preventivt sätt. Vårt övergripande 

efterlevnadsprogram (Compliance programme) föreskriver en process där konkreta åtgärder 

överförs på och implementeras av den avdelning som ansvarar för den väsentliga frågan som är 

kopplad till risken. Under 2020 har vi utökat vårt arbete för att säkra efterlevnad. Med tydligt 

identifierade risker är vårt förebyggande arbete nu mer påtagligt. Vår uppdaterade 

uppförandekod för affärspartners är ett sådant exempel. Parallellt med detta har vi även 

intensifierat vårt arbete för att säkra efterlevnad inom områdena Miljö, Hälsa och Säkerhet samt 

Affärsetik.    

 

Vår övergripande uppförandekod och vår uppförandekod för affärspartners lägger grunden till 

vår efterlevnadshantering, tillsammans med nationell och internationell lagstiftning. Vi använder 

även vår offentliga röst för att kämpa för ett mer omfattande regelverk som främjar ambitiösa 

åtgärder för att snabba på den cirkulära ekonomin.  

 

Vi lär av incidenter och av varandra. Genom våra ledningssystem behandlas rapporterade 

incidenter inom respektive område. Ragn-Sells efterlevnadspolicy visar tydligt att vi följer 

uppförandekoden och arbetar systematiskt och preventivt när det gäller risker relaterade till 

efterlevnad. 

Efterlevnadsprogram 

Ragn-Sells verksamhetsrisker hanteras genom våra operativa företag och på övergripande nivå 

genom efterlevnadsprogrammet. Programmet är resultatet av en avancerad riskanalys och 

belyser våra mest signifikanta risker och hur vi ska handskas med dessa på generell nivå. 

Programmet förser våra ägare med information och förståelse för våra risker och verktygen vi 

använder för riskprevention. Ragn-Sells hållbarhetsledning ansvarar för den övergripande 

lagefterlevnaden, medan varje enskild avdelning ansvarar för sin egen implementering, 

efterlevnad och uppföljning. Detta innefattar vår interna verksamhet liksom den dagliga 

kontakten med aktörer uppströms och nedströms i våra olika värdekedjor. 

 

Risköversikt 

Miljö 

Våra mest betydande risker innefattar miljöskador som kan ha en stor negativ inverkan på den 

lokala miljön som vi arbetar i. Till dessa risker hör oetisk avfallshantering nedströms i 

värdekedjan och överträdelser mot tillstånd, licenser och villkor relaterade till miljöaspekter. De 

innefattar även utsläpp i mark och vatten på våra avfallsbehandlingsanläggningar, lokal 

påverkan på miljön i form av buller, damm och lukt från avfallshantering och/eller transporter. I 

relation till klimatförändring kommer våra största utsläpp av växthusgaser från Ragn-Sells 

deponier. 
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Riskhantering 

• Alla företag i koncernen tillämpar försiktighetsprincipen och följer tillämpliga licenser och 

miljölagar. De lagstadgade kraven övervakas kontinuerligt. 

• Ragn-Sells i Norge, Sverige, Estland och Danmark är ISO 14001-certifierade och 

arbetar kontinuerligt för att förbättra sin miljöpåverkan, inklusive revision av 

lagefterlevnaden. 

• Energikartläggning och andra energiåtgärder som transportplanering, 

energibesparingsprojekt, reducerad tomgång och omställning till förnybara drivmedel 

genomförs kontinuerligt. 

• Vi för en nära dialog med myndigheter och utvecklar kontinuerligt processer för 

egenövervakning och utbildning för våra verksamheter som kräver tillstånd. 

• Vi inkluderar lokala intressenter i hanteringen av klagomål från verksamheter. 

• Vår uppförandekod för affärspartners erbjuder en systematiserad utvärderingsprocess 

av våra partners nedströms. 

• För externa entreprenörer genomförs leverantörsutvärderingar.  

• Interna revisioner genomförs regelbundet för att säkra att rutinerna följs. 

  

Arbetsförhållanden i vår värdekedja  

Risker i vår värdekedja är bland annat dåliga arbetsförhållande, särskilt för inhyrda transportörer 

och entreprenörer som arbetar på Ragn-Sells anläggningar. Underlåtenhet att följa 

arbetsmiljöbestämmelser kan resultera i oetiska arbetsförhållanden nedströms, särskilt i 

högriskländer.   

 

Riskhantering 

• När vi ingår ett nytt partnerskap säkrar vi att alla nödvändiga tillstånd och certifikat finns 

på plats och säkrar anständiga arbetsförhållande genom undertecknandet av vår 

uppförandekod för affärspartners. 

• För våra inhyrda förare genomför vi säkerhetsrundor med underentreprenörens fordon 

för att kontrollera vila och körtid. En fordonshandbok har också förberetts som 

innehåller ett antal rutiner för hur arbetet ska utföras. 

• Vi genomför regelbundet utvärderingar och revisioner på anläggningarna och gör 

platsbesök hos våra partners. 

  

Hälsa och säkerhet 

Risker relaterade till hälsa och säkerhet inkluderar olyckor med interna medarbetare och i 

outsourcade processer. Exempel på sådana olyckor är fallolyckor samt krosskador i samband 

med användning av fordon och teknisk utrustning.  

 

Riskhantering 

• Vårt interna initiativ Safety first mäter förhållandet mellan rapporterade 

riskobservationer och antalet incidenter per olycka. Vi har även utvecklat en app för att 

underlätta rapporteringen av incidenter och olyckor. 

• Vi genomför systematiskt arbete med hälsa och säkerhet, d.v.s. riskbedömningar och 

medarbetarundersökningar. 

• Vi strävar efter att garantera 100% elsäkerhet i vår verksamhet. 

• Ragn-Sells i Norge, Sverige, Estland och Danmark är ISO 45001-certifierade. 

• Vår uppförandekod för affärspartners reglerar säkra arbetsförhållanden i våra 

outsourcade processer. 
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Mänskliga rättigheter 

Att inte hantera frågor rörande mångfald, lika möjligheter och diskriminering är en hög risk. 

Bristande efterlevnad kan påverka Ragn-Sells medarbetare, deras arbetsmiljö och hela 

organisationen negativt. Det kan även leda till att Ragn-Sells bryter mot grundläggande 

principer och lagar i nationell lagstiftning i länderna där Ragn-Sells verkar.  

 

Riskhantering 

• Vår uppförandekod är vårt främsta efterlevnadsinstrument för att säkra att sociala och 

mänskliga rättigheter respekteras i hela vår verksamhet. 

• Respekten för mänskliga rättigheter hanteras även internt genom vårt initiativ Safety 

first som fokuserar på mångfald, lika möjligheter och icke-diskriminering. 

 

Affärsetik och antikorruption 

Vi bedriver vår verksamhet och värnar om dess intressen på ett laglig och etiskt sätt. Eftersom 

vi har en komplex värdekedja krävs ett brett perspektiv på affärsetik. I vår verksamhet 

uppströms kan våra egna medarbetare utgöra en risk för Ragn-Sells i händelse att de kommer i 

kontakt med oetiska affärssituationer och avtal. Nedströms är de främsta riskerna bland annat 

mutor och oetiska affärsuppgörelser för att förhandla sig till ett lägre pris. Renommérisker är 

kopplade till allt som nämns ovan.  

 

Riskhantering 

• Koncernens affärsetiska direktiv innefattar riktlinjer och interna krav inom riskområdena. 

Direktivet finns på alla Ragn-Sells-koncernens arbetsspråk. 

• Att etisk affärsstandard ska upprätthållas och främjas anges i vår uppförandekod. 

• Utbildning i affärsetik på alla ledningsnivåer. 

• E-learning i affärsetik – obligatoriskt för alla koncernens tjänstemän. 

 
GRI-index 

Denna hållbarhetsrapport sammanfattar Ragn-Sells hållbarhetsarbete under 2020. Det är den 

fjärde rapporten vi avger enligt Global Reporting Initiative (GRI) standard. Rapporten 

presenteras årligen och föregående rapport publicerades i april 2020. 

 

Denna rapport har upprättats enligt GRI Standard: Core option och har reviderats av en 

oberoende auktoriserad revisor. 

  



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 22 (70) 

 

 
GRI 102: General disclosure 
 

No. of 
disclosure 

Disclosure Comment URL(s) 

102-1 Name of the 
organisation 

  This is Ragn-Sells  

102-2 Activities, brands, 
products, and 
services 

  This is Ragn-Sells 

102-3 Location of 
headquarters 

  Väderholmens Gård,  
191 36 Sollentuna, 
Sweden  

102-4 Location of 
operations 

  This is Ragn-Sells 

102-5 Ownership and legal 
form 

  The Ragn-Sells Group 

102-6 Markets served   This is Ragn-Sells 

102-7 Scale of the 
organisation 

  This is Ragn-Sells 

102-8 Information on 
employees and other 
workers 

  We care for our employees 

102-9 Supply chain   Responsibility in our value 
chain 

102-10 Significant changes to 
the organisation and 
its supply chain 

No significant changes to 
the organisation and its 
supply chain 

  

102-11 Precautionary 
principle or approach 

  We take responsibility for 
the environment 

102-12 External initiatives   Social responsibility 

102-13 Membership of 
associations 

  Management & 
Governance 

https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-ragn-sells/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-ragn-sells/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-ragn-sells/
https://www.ragnsells.com/about-us/group-presentation/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-ragn-sells/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-ragn-sells/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/our-employees/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/valuechain/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/valuechain/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/environment-responsibility/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/environment-responsibility/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/society/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/sustainability-management/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/sustainability-management/
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102-14 Statement from 
senior decision-maker 

  CEO word 

102-16 Values, principles, 
standards, and norms 
of behaviour 

  People & culture 

102-18 Governance structure   Management & 
Governance 

102-40 List of stakeholder 
groups 

  Our stakeholders 

102-41 Collective bargaining 
agreements 

  We care for our employees 

102-42 Identifying and 
selecting 
stakeholders 

  Our stakeholders 

102-43 Approach to 
stakeholder 
engagement 

  Our stakeholders 

102-44 Key topics and 
concerns raised 

  Materiality analysis 

102-45 Entities included in 
the consolidated 
financial statements 

  About the report 

  

102-46 Defining report 
content and topic 
boundaries 

  Materiality analysis 
and GRI index 

102-47 List of material topics   Materiality analysis 

102-48 Re-statements of 
information 

None   

102-49 Changes in 
reporting              

No significant changes 
have been made from 
previous reporting 
period. 

  

102-50 Reporting period Calendar year About the report 

https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/ceo-words/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/our-employees/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/sustainability-management/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/sustainability-management/
file:///C:/EPiServer/CMS/Content/sustainability-report-2020/company-strategy/stakeholder-engagement,,27125/%3fepieditmode=False
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/our-employees/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/stakeholder-engagement/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/stakeholder-engagement/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/materiality-analysis/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-report/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/materiality-analysis/
file:///C:/EPiServer/CMS/Content/sustainability-report-2020/company-strategy/griindex,,27127/%3fepieditmode=False
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/materiality-analysis/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-report/
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102-51 Date of most recent 
report 

Ragn-Sells Sustainability 
Report 2019 was 
published in April 23, 
2020 

About the report 

 

102-52 Reporting cycle   About the report 

102-53 Contact point for 
questions regarding 
the report 

  About the report 

102-54 Claims of reporting in 
accordance with the 
GRI standards 

  About the report 

102-55 GRI content index   GRI index 

102-56 External assurance   About the report and  
GRI index 

 

 

Material topic: Economic performance 

GRI Standard 201 Economic Performance (2016) 

 

No. of 
disclosure  

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 
103-3 

Explanation, 
management and 
evaluation  

Topic boundary: within 
the organisation 

Sustainable finance 

201-1 
Direct economic 
value generated and 
distributed 

  Sustainable finance 

    

https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-report/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-report/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-report/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-report/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/griindex/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/about-report/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/company-strategy/griindex/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/value-creation-innovation/sustainable-finance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/value-creation-innovation/sustainable-finance/
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Material topic: Innovation (own topic) 

 

No. of 
disclosure   

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 103-
3 

Explanation, management, 
and evaluation 

Topic boundary: 
within the 
organisation and in 
society at large 

Innovation 

Own disclosure Number of ideas that have 
been processed by the R&D 
committee on a yearly basis 

  Innovation 

Own disclosure Number of large-scale, 
ongoing projects 

  Innovation 

 

 

Material topic: Customer focus (own topic) 

 

No. of 
disclosure   

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 
103-3 

Explanation, 
management, and 
evaluation 

Topic boundary: 
customers 

Customer focus 

 

 

Material topic: Compliance with laws and regulations 

GRI 307 Environmental Compliance (2016) 

 

No. of 
disclosure   

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 
103-3 

Explanation, management, 
and evaluation 

Topic boundary: the 
entire value chain 

Climate & environment/ 
Compliance 

307-1 Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations 

  Climate & environment/ 
Compliance 

 

https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/value-creation-innovation/innovation/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/value-creation-innovation/innovation/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/value-creation-innovation/innovation/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/value-creation-innovation/customer-focus/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/compliance/
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Material topic: Compliance with laws and regulations 

GRI 419 Socioeconomic Compliance (2016) 

 

No. of 
disclosure   

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 103-
3 

Explanation, management, 
and evaluation 

Topic boundary: the 
entire value chain 

We care for our 
employees 

419-1 Non-compliance with socio-
economic laws and 
regulations 

  People & culture/ 
Compliance 

Own disclosure Number of cases of 
misconduct reported through 
the whistleblowing system 
and disciplinary actions taken 

  People & culture/ 
Compliance 

    

 

Material topic: Responsibility within the value chain (own topic) 

 

No. of 
disclosure   

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 103-
3 

Explanation, management, 
and evaluation 

Topic boundary: the 
entire value chain 

Responsibility in our value 
chain 

Own disclosure Total share of critical 
suppliers assessed through 
audits 

  Responsibility in our value 
chain 

Own disclosure Number of contracts with 
critical suppliers/customers 
reviewed by audit were 
terminated 

  Responsibility in our value 
chain 

 

  

https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/our-employees/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/our-employees/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/valuechain/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/valuechain/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/valuechain/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/valuechain/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/valuechain/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/responsible-relations/valuechain/
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Material topics: Health and safety 

403 Occupational health and safety (2016) 

 

No. of 
disclosure 

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 
103-3 

Explanation, 
management, and 
evaluation 

Topic boundary: Ragn-
Sells own employees 
and entrepreneurs 

 Health & safety  

403-1 Occupational health 
and safety 
management system 

  Health & safety  

403-2 Hazard identification, 
risk assessment, and 
incident investigation 

  Health & safety   

403-3 Occupational health 
services 

  Health & safety  

403-4 Worker participation, 
consultation and 
communication on 
occupational health 
and safety 

  Health & safety  

403-5 Worker training on 
occupational health 
and safety 

  Health & safety   

403-6 Worker training on 
occupational health 
and safety 

  Health & safety  

403-7 Prevention and 
mitigation of 
occupational health 
and safety impacts 
directly linked by 
business 
relationships 

  Health & safety  

  

https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/safety-first/
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403-8 Workers covered by 
an occupational 
health and safety 
management system 

Omissions are being 
made from b due to lack 
of data. Our ambition is 
to improve our data 
collection for our 
countries of operation 
during next year 

  

    

 

Material topic: Diversity, equal opportunities, and non-discrimination 

406 Non-discrimination (2016) 

 

No. of 
disclosure   

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 
103-3 

Explanation, 
management, and 
evaluation 

Topic boundary: Own 
employees 

We care for our employees 

406-1 Incidents of 
discrimination and 
corrective actions 
taken 

  We care for our employees 

    

 

Material topic: Climate impact 

305 Emissions (2016) 

 

No. of 
disclosure   

Disclosure Comment URL(s) 

103-1, 103-2, 
103-3 

Explanation, 
management, and 
evaluation 

Topic boundary: within 
the organisation and the 
society at large 

Climate & environment/ 
Compliance 

305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions 

  We take responsibility for 
the environment 

305-2 Energy indirect 
(Scope 2) GHG 
emissions 

  We take responsibility for 
the environment 

 

https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/our-employees/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/people-culture/our-employees/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/compliance/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/environment-responsibility/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/environment-responsibility/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/environment-responsibility/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/sustainability-report/climate-environment/environment-responsibility/
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Människor och kultur 

Det här kapitlet beskriver hur Ragn-Sells arbetar för att säkra en inkluderande arbetsplats där 

människor kan växa, prestera bra och känna sig trygga – en förutsättning för att behålla, 

attrahera och utveckla kompetens. 

 

Ragn-Sells kompetenta medarbetare stödjer vår strävan att förvandla samhället till en cirkulär 

ekonomi. Deras arbete ger oss möjlighet att vara en pådrivande kraft för hållbar 

affärsutveckling.  

 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stödjer de Globala hållbarhetsmålen (SDG) och Agenda 2030. 

Följande ambitioner vägleder Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030.   

 

• Vår arbetssäkerhet är branschledande och vi uppfattas som en förebild.  

• Kulturen i Ragn-Sells är helt samarbetsfokuserad och icke-diskriminerande och där en 

balanserad könsfördelningen bland företagets chefer är norm. 

• Medarbetarnas kompetens inom cirkularitet är en drivkraft för att utveckla affärspartners och 

inspirera samhället. 

Vi bryr oss om våra medarbetare  

Många olika yrkesgrupper arbetar på Ragn-Sells: produktionspersonal, förare, forskare, 

akademiker, säljare och administratörer, bland andra. Eftersom alla har olika, men lika viktiga 

roller, arbetar vi aktivt med att säkra att nödvändiga färdigheter finns i de många olika 

yrkeskategorierna. 
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Medarbetarinformation  

2020 hade Ragn-Sells-koncernen totalt 2303 medarbetare (d.v.s. totala antalet anställda 

inklusive deltidsanställda) varav 78% var män och 22% var kvinnor. Majoriteten av de anställda 

(58%) arbetade i Sverige.  
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I Ragn-Sells Sverige, Recyclables, Ragn-Sellsföretagen och Tyre Recycling omfattas alla 

anställda av kollektivavtal. I Estland omfattas inga anställda av kollektivavtal, i Norge och 

Danmark omfattas 57% respektive 63% av de anställda. 100% av arbetarna i Danmark omfattas 

av kollektivavtal.   

 

I Estland kan alla anställda vända sig till arbetsskyddsmyndigheterna för klagomål avseende 

arbetshälsa och arbetssäkerhet.   

Ragn-Sells som arbetsgivare  

Som arbetsgivare erbjuder Ragn-Sells en säker arbetsplats där medarbetarna känner sig 

bekväma, presterar bra, och ständigt utvecklas – professionellt och personligt. Vi värdesätter 

delaktighet och mångfald i en inkluderande arbetsmiljö. På Ragn-Sells finns stora möjligheter att 

göra karriär på många olika områden.   

 

Ragn-Sells medarbetarundersökning, som genomförs vart annat år, ger oss information om 

medarbetarnöjdheten på fyra huvudområden: Engagemang, Ledarskap, Organisationsförmåga 

samt Mål och Strategi.   

 

I slutet av 2020 genomförde vi en pulsundersökning bland alla medarbetare. Resultaten från 

denna är en bekräftelse på att vårt hårda arbete har gett positiva resultat. Målet framåt är att 

fortsätta hålla samma höga standard även under 2021 och framöver.  

 

• Ledarna har agerat förtroendeingivande och snabbt under Covid-19-pandemin.  

• Medarbetarna har en stark tilltro till Ragn-Sells framtida inriktning.  

• Medarbetarna är stolta över att arbeta för Ragn-Sells och fungerar som ambassadörer för 

bolaget. 

  

(Länkar till svenska versioner av artiklarna finns på sista sidan i rapporten) 
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Anpassning till pandemin 

Corona-pandemin har drabbat oss alla, på olika sätt och i olika omfattning. Inom Ragn-Sells 

riktades mycket uppmärksamhet åt att hålla verksamheten i gång på ett säkert sätt.   

 

För att säkra god krishantering initierade koncernchefen dagliga möten med koncernens 

ledningsgrupp. Omgående åtgärder vidtogs för att förebygga intern smittspridning. Särskilda 

riktlinjer infördes och information om åtgärder kommunicerades löpande internt för att hålla alla 

medarbetare uppdaterade. Alla ledningsgrupper och anläggningar gick igenom riskanalys, 

katastrofhanteringsplaner och beredskapsplaner.  

 

På koncernledningens krismöten diskuterades och analyserades utvecklingen i alla länder samt 

effekten på alla affärsenheter. Baserat på riskläget vidtogs och kommunicerades nya åtgärder 

för att säkra den dagliga verksamheten för alla ledare och medarbetare.  

 

För många av våra kontorsanställda tjänstemän påbörjades en lång period av arbete hemifrån 

med digitala möten som huvudsaklig interaktionskanal. För att säkra en bra arbetsmiljö och 

välbefinnande för medarbetarna har team-möten hållits även för att bara ta en kaffe eller för 

allmän uppföljning och möten har även hållits utomhus t.ex. vid medarbetarsamtal. 

 

(Länkar till svenska versioner av artiklarna finns på sista sidan i rapporten) 

 

  
 

Kultur och ledarskap 

Ragn-Sells, liksom andra företag, måste ständigt hantera förändring. För att lyckas med alla 

förändringarna främjar vi en kultur som involverar medarbetarna. Ragn-Sells kultur och 

värderingar har utvecklats under åren och fortsätter göra det. Idag fokuserar vi mycket på att 

skapa tillit som ger oss möjlighet att vara pådrivande för hållbar affärsutveckling.  

 

Ledarskap på en marknad under omvandling handlar om att hitta på nya arbetssätt, att förändra 

beteenden och att förstå vad som är viktigt och hur detta påverkar vår företagskultur. 

Vår ledarskapsmodell 5C, som lanserades 2019, blev startpunkten för en ny kulturell resa för 

oss. Modellen vägleder vårt företag och våra ledare i hur de ska agera och engagera 

medarbetarna i omställningen till cirkularitet. Våra värderingar – enkelhet, ansvar, helhetssyn 

och framåtanda – är hörnstenarna i det här arbetet.  

 

5C-modellen betonar vikten av att stödja en samarbetskultur (Collaboration), en förmåga som 

är central för skiftet till cirkulär ekonomi. I vår dagliga verksamhet måste vi följa gällande 

bestämmelser (Compliance) så att våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter 
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uppfattar oss som en pålitlig partner i skiftet till en cirkulär ekonomi. Med rätt kompetens 

(Competence) kan vi ge våra kunder stöd i deras skifte till en cirkulär ekonomi. Vi gör detta 

genom att bry oss om våra medarbetare, genom att skapa en säker arbetsmiljö som präglas av 

mångfald, lika möjligheter och icke-diskriminering och genom att ständigt utveckla deras 

kunskap inom cirkulär ekonomi. Vi skapar engagemang (Commitment) hos våra medarbetare 

genom att sätta upp tydliga och mätbara mål för var och en. Slutligen förbättrar vi vår förmåga 

att kommunicera (Communication) så att alla, både inom och utanför Ragn-Sells, kan bidra till 

vårt mål att aktivt arbeta för en hållbar framtid.  

 

Communication   

Vi är tydliga, öppna och transparanta i vår kommunikation. Vi lyssnar på 

varandra och vi söker dialog. Vi ger konstruktiv återkoppling vilket leder till 

förbättringar. 

  

Collaboration   

Genom samarbete hjälper vi varandra att lyckas. Detta gör vi genom att 

dela kunskap, att nätverka och genom att skapa gemensamma mål som 

stödjer tanken om ett Ragn-Sells ("One company").   

  

Commitment   

Vi känner engagemang för vårt företag och är lojala mot de beslut som 

fattas. Vi strävar efter att ständigt förbättras som individer och som 

organisation.   

  

Compliance   

Ragn-Sells är ett företag som visar omtanke och som tar ansvar. Vi följer 

lagar, regler, standarder, policys och riktlinjer liksom etiska överväganden. 

Compliance (efterlevnad) är en pågående process som sätter 

förväntningar på vårt beteende, hjälper oss att fokusera och att arbeta för 

att ständigt förbättras.   

  

Competence   

Vi utvecklas genom vårt arbete och vi är ansvariga för att fortlöpande 

utveckla vår kompetens. När vi utvecklas, utvecklas också Ragn-Sells.  

 

 

Mångfald och inkludering  

På Ragn-Sells är vi övertygade om att mångfald inom företaget är en fördel, eftersom vi får 

tillgång till många olika talanger, yrkeskunskaper och erfarenheter som ger oss insikter om de 

behov och drivkrafter som finns i samhället. 

 

För oss innebär mångfald att ta vara på våra medarbetares olikheter för att skapa bästa möjliga 

helhet och vi strävar därför efter att erbjuda en inkluderande arbetsplats. Mångfald och 

jämställdhet är en viktig del av vilka vi är och hur vi arbetar.   
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Vi eftersträvar en balans i arbetsstyrkan på alla nivåer och befattningar och målsättningen är att 

uppnå en jämnare könsfördelning inom organisationen. Jämställdhet mellan könen handlar 

också om att skapa en inkluderande kultur. Alla har vi ett ansvar för denna inkludering – och 

den börjar med dig!  

 

 
 

 

E-learning om vår uppförandekod finns för alla medarbetare. Ragn-Sells uppförandekod ger ett 

tydligt budskap om att bolaget är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter, där 

diskriminering, våld, trakasserier, hot, övergrepp eller mobbning inte tolereras.    

 

Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, 

kulturell bakgrund och ålder. Att inte hantera frågor rörande mångfald, lika möjligheter och 

diskriminering leder till hög risk. Bristande efterlevande kan påverka Ragn-Sells medarbetare, 

deras arbetsmiljö och därmed hela organisationen negativt. Det kan även leda till att Ragn-Sells 

bryter mot grundläggande principer och lagar i nationell lagstiftning i länderna där Ragn-Sells 

verkar.   

 

För att öka mångfalden måste daglig praxis säkra att det inte finns några interna barriärer eller 

någon diskriminering vad gäller lika möjligheter, till exempel vid rekrytering, utbildning eller 

befordran. För att förankra Ragn-Sells syn på icke-diskriminering i hela organisationen görs 

insatser för att öka medvetenheten om mångfalds- och jämställdhetsfrågor hos chefer och 

medarbetare. De här frågorna är en viktig del av ledarskapsutbildningen och det värdebaserade 

arbetet.   
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För att säkra att alla Ragn-Sells medarbetare följer uppförandekoden genomförs följande 

aktiviteter.   

 

• Alla nya medarbetare får utbildning om Ragn-Sells uppförandekod.   

• Vid rekrytering säkras att annonsering och intervjuer ger lika möjligheter. 

• Årlig genomgång av löner för att säkra rättvis lönesättning baserat på roll och ansvar. 

• Visselblåsarfunktion för medarbetarna för rapportering av negativa förhållanden.  

• Medarbetarundersökning genomförs vart annat år, där medarbetarna får ge feedback på 

arbetsmiljörelaterade frågor. 

 

(Länk till svensk version av artikeln finns på sista sidan i rapporten) 

 

 
 

Ragn-Sells kulturworkshop   

Genom medarbetarundersökningen får Ragn-Sells återkoppling på medarbetarnas uppfattning i 

olika frågor. Tidigare medarbetarundersökningar visar att vissa medarbetare upplever brister i 

vårt beteende mot varandra, det finns vissa som känner sig kränkta och otrygga på 

arbetsplatsen. Ragn-Sells anser att det är oacceptabelt.  

 

Därför har Ragn-Sells inlett ett långsiktigt, omfattande arbete för att bli en arbetsplats som är så 

inkluderande och tolerant som möjligt. Initiativet består av en serie kulturworkshops där våra 

medarbetare kan diskutera frågor och lösningar avseende beteende, lika möjligheter och icke-

diskriminering. Programmet ska implementeras i alla enheter i hela bolaget under 2021.    

 

Genom vårt arbete bidrar vi till FN:s Globala hållbarhetsmål, till exempel Mål 4: God utbildning 

för alla, Mål 5: Jämställdhet och Mål 10: Minskad ojämlikhet.  

 

Hälsa och säkerhet 

En stor del av bolagets processer och verksamheter utgör potentiella risker för hälsa och 

säkerhet, för såväl medarbetare som kunder och entreprenörer. Här beskriver vi hur vi arbetar 

för att trygga hälsan och säkerheten för alla som påverkas av vår verksamhet. 

 

  



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 36 (70) 

 

Ragn-Sells arbetar systematiskt för att minimera yrkesrisker och förebygga arbetsrelaterade 

olyckor i vår verksamhet. Safety first är en nyckelfras som genomsyrar Ragn-Sells interna 

arbetsmetoder och omfattar alla medarbetarna i bolaget. Kort sagt betyder det att vi alla strävar 

efter att säkerhet ska vara den främsta prioriteringen i vår verksamhet. Detta illustreras genom 

ledningsengagemang, riskidentifiering, förebyggande arbete och kommunikation av dessa 

frågors betydelse. 

 

 

Ledningens engagemang 

Hälsa och säkerhet är frågor som hanteras lokalt i de olika bolagen i Ragn-Sells-koncernen. 

Dessa frågor är strikt reglerade genom lagstadgade krav. För att säkra samma standard för 

hälsa och säkerhet i alla länder där Ragn-Sells verkar har lokala föreskrifter och rutiner införts. 

Olyckor och sjukskrivningar övervakas av alla bolag. 

 

Alla verksamheter styrs av ett ISO 45001-certifierat ledningssystem, implementerat ur både ett 

arbetsrättsligt perspektiv och ett riskperspektiv, med syfte att harmoniera med nationella lagkrav 

på området hälsa och säkerhet. Alla våra arbetare omfattas direkt av vårt ledningssystem. 

Entreprenörer och andra uppdragstagare påverkas direkt av vissa rutiner och arbetsmetoder i 

vårt ledningssystem, vilket du kan läsa mer om i kapitlet Ansvarsfulla relationer. Implementering 

och efterlevnad av rutiner kontrolleras genom interna och externa revisioner. 

 

För att säkra våra verksamheter ytterligare implementerade Ragn-Sells i Norge ett 

avvikelsehanteringssystem 2019, ImproveRS. Syftet var att effektivisera rapporteringen av 

olyckor och avvikelser samt att arbeta effektivare med korrigerande åtgärder. Systemet har 

redan gett oss en bra översikt över vilka åtgärder som ger god effekt och vad som behöver 

prioriteras på området hälsa och säkerhet, till exempel LTIF (Lost Time Injury Frequency), TRIF 

(Total Recordable Incident Frequency) och Safety Reporting Quota, som mäter totala antalet 

riskobservationer dividerat med antalet olyckor. Systemet kommer att implementeras i övriga 

länder där vi verkar under 2021.  
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LTIF mäter antalet förlorade arbetsdagar på grund av arbetsskador per 1 miljon arbetade 

timmar och TRIF mäter antalet registrerade olyckor per 1 miljon arbetade timmar. 2020 var det 

första året vi mätte dessa nyckeltal och vi kommer fortsätta harmonisera definitionerna och 

mätmetoderna för att kunna minska båda talen avsevärt.  

Riskidentifiering och riskbedömning 

Vi förbättrar kontinuerligt vår preventiva riskhantering och rapporteringen av risksituationer och 

avvikelser. Ett stort antal rapporterade riskobservationer och incidenter minskar risken för att 

faktiska olyckor inträffar. För att uppnå en säkrare arbetsmiljö och minska antalet olyckor 

arbetar Ragn-Sells därför aktivt med kommunikation och information avseende vikten av att 

rapportera in olyckor, incidenter och riskobservationer.  

 

För att underlätta rapporteringen av säkerhetsbrister på arbetsplatsen använder Ragn-Sells en 

app där medarbetarna enkelt kan rapportera risker, incidenter och olyckor, något som har ökat 

säkerhetsmedvetenheten avsevärt. Befintliga utbildningsinitiativ finns och fler planeras för att 

öka medvetenheten och få fler att rapportera riskobservationer. Vi uppmuntrar våra 

medarbetare att rapportera alla former av riskobservationer. Enbart chefer kan se vad deras 

medarbetare har rapporterat. 

 

Systemet garanterar också att våra medarbetare är absolut skyddade mot alla former av 

åtgärder eller repressalier som följd av inrapporterad händelse. Vi har även en anonym 

visselblåsarfunktion för att ytterligare uppmuntra till förebyggande av alla riskrelaterade 

omständigheter. 

 

I varje lokalt ledningssystem finns styrningspolicyer och styrningsdokument för att säkra att 

medarbetarna arbetar på ett säkert sätt. Detta innefattar även riskbedömningar som ligger till 

grund för befintliga och ändrade arbetsmetoder.  

 

Riskbedömningarna kontrolleras regelbundet både vid revisioner och av myndigheter och vi 

uppdaterar våra lokala ledningssystem närhelst vi stöter på en potentiell risk i våra 

verksamheter. Varje chef är ansvarig för att trygga hälsa och säkerhet för alla medarbetare och 

våra arbetare har alltid rätt att avstå från farliga situationer utan repressalier. 

 

Vi arbetar kontinuerligt med säkerhetsinspektioner för att minska risker på våra anläggningar. I 

händelse av incidenter i verksamheten rapporterar vi till, och samarbetar med, relevanta 

myndigheter och vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra att liknande incidenter inträffar 

igen. Minst en gång om året, men på vissa anläggningar fyra gånger om året, genomför 

säkerhetsansvarig systematiska inspektioner på anläggningarna för att kontrollera och förbättra 

hälsa och säkerhet för medarbetarna. De systematiska inspektionerna anpassas efter 

respektive verksamhet och de säkerhetsansvariga får frekvent utbildning. 

 

Vi har även implementerat elsäkerhet i vår Safety first-strategi, vilket har skapat säkrare 

anläggningar. Tydliga regler och riktlinjer, gemensamma rutiner och arbetsmetoder reglerar 

arbetet relaterat till elsäkerhet i alla våra närmare 60 anläggningar i Sverige. Varje anläggning 

har en särskild person som ansvarar för elsäkerheten och ser till att befintliga regler och 
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bestämmelser följs. Ett fint stöd i vårt preventiva arbete är vår internt utvecklade dokumentation, 

avsedd att säkra efterlevnaden av europeiska elsäkerhetsregler och bestämmelser. 

 

Som ett led i vår trafiksäkerhetspolicy har alkomätare installerats i fordon för att minimera risken 

för körning under alkoholpåverkan. De vanligaste farorna på våra arbetsplatser är att halka, fall, 

fall från hög höjd, kontakt med vassa kanter och olämpliga arbetsställningar. Inom Ragn-Sells är 

farorna definierade och dokumenterade i instruktioner, lokalt identifierade efter undersökningar 

och därefter rapporterade centralt. 

 

Det finns inte bara en förklaring till varför olyckor och incidenter inträffar, även om den 

vanligaste grundorsaken är bristande säkerhetskultur och medvetenhet. För att motverka detta 

kommer vi fortsätta arbeta oförtröttligt för att förbättra säkerhetskulturen, säkerhetsmognaden 

och ha ett högre säkerhetsfokus i hela organisationen, inte minst från högsta ledningen. 

 

För att adressera grundorsakerna till incidenter och olyckor beslutades 2020 att fokusera på den 

faktiska säkerhetskulturen. Som svar på det har arbetsseminarier anordnats och gemensamma 

standardmått för uppföljning av Lost Time Injury Frequency (LTIF), Total Recorded Injury 

Frequency (TRIF) och lokala Safety Reporting Quota implementerats. För Ragn-Sells-

koncernen låg LTIF för 2020 på 11 och TRIF på 17. Vi kommer fortsätta utveckla och 

implementera en mängd olika relaterade aktiviteter under 2021 för att säkra att våra 

säkerhetsstandarder, våra åtgärder och vår säkerhetskultur förbättras. 

 

(Länkar till svenska versioner av artiklarna finns på sista sidan i rapporten) 

 

  
 

Förebyggande arbete 

Vi främjar våra medarbetares hälsa och säkerhet genom ständigt fokus på dessa frågor i 

koncernen. Vi samarbetar med olika vårdgivare inom företagshälsa som erbjuder ett brett utbud 

av hälsofrämjande tjänster för arbetsplatser. Detta kan innefatta läkare, sjuksköterskor, 

psykologer, fysioterapeuter m.m.   
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För att minska den negativa fysiska belastningen på vår personal, ordnar vi kontinuerligt 

utbildning i ergonomi för både kontors- och produktionspersonal och tillhandahåller en mängd 

olika utrustning. Alla dessa aktiviteter finns på vårt intranät, tillsammans med ytterligare 

information relaterat till arbetsmiljö.    

Samordning, kommunikation och inkludering 

Alla chefer har ansvar att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs i enlighet med gällande 

lagstiftning och Ragn-Sells gemensamma riktlinjer. Samarbete mellan olika enheter sker genom 

möten på anläggningen, avdelningen eller arbetsplatsen där arbetsplatssäkerhet alltid är en 

punkt på den fasta mötesdagordningen. Dessa frågor behandlas också i lokala 

säkerhetskommittéer som finns i alla länder där vi har verksamhet. 

 

De lokala säkerhetskommittéerna företräder alla arbetare och träffas regelbundet, cirka fyra 

gånger om året. Rutiner och ansvarsområden är i enlighet med respektive lands nationella 

lagstiftning.   

 

I Sverige har vi en lokal säkerhetskommitté på varje arbetsplats som fungerar som en länk 

mellan arbetsgivaren och arbetstagarna och skyddsombuden i frågor rörande planering, 

implementering och uppföljning av systematiska arbetsmiljöfrågor.    

 

I Norge finns ett skyddsombud för varje anläggning och ett huvudskyddsombud som är 

representerat i arbetsmiljökommittén tillsammans med ett lika stort antal chefer och 

medarbetare och tillsammans med företagshälsan.   

 

I Danmark är arbetarna involverade i utvecklingsinitiativ och större förändringar genom 

diskussioner vid medarbetarmöten på anläggningen eller genom ett ombud i 

Arbejdsmiljøorganisation (arbetsmiljöorganisationen). Den regionala chefen ansvarar för 

uppföljningen av resultatet av mötena. 



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 40 (70) 

 

 

I Estland har vi Miljörådet som består av 50% medarbetarrepresentanter och 50% 

arbetsgivarrepresentanter där alla anläggningar med minst 10 anställda har en representant. 

Representantens roll är att vara kontaktperson för medarbetarna vid undersökningar av 

arbetsrelaterade olyckor och att vara en partner till arbetsgivaren i arbetet med att förbättra 

arbetsmiljön. 

Affärsetik 

Ragn-Sells-koncernen bedriver sin verksamhet och värnar om koncernens intressen på ett 

lagligt och etiskt sätt. Med verksamhet i många länder och ett brett utbud av processer, tjänster 

och produkter, krävs ett brett perspektiv på affärsetik. 

 

Affärsetik är en mycket viktig del av Ragn-Sells uppförandekod, i vilken det anges att bolaget 

insisterar på ärlighet, integritet och rättvisa och strävar efter att upprätthålla och främja hög etisk 

standard i alla aspekter av verksamheten.  

 

Ragn-Sells ska följa alla tillämpliga antitrust- och konkurrenslagar. Korruption och mutor 

tolereras inte. 

 

Frågan har adresserats av ledningen på koncernnivå genom att ett koncerngemensamt 

affärsetiskt direktiv antagits som beskriver koncernens syn på korruption och mutor, 

intressekonflikter och konkurrenslagstiftning. 2020 utvecklades en e-learning i tre delar som 

behandlar antitrust, korruption och intressekonflikter. E-learning-modulerna har översatts till 

Ragn-Sells arbetsspråk, svenska, danska, norska och estniska och alla medarbetare uppmanas 

delta i utbildningen som är obligatorisk för chefer och tjänstemän. Utbildningen lanserades i 

Sverige och Danmark 2020 och kommer inom kort att lanseras i Norge och Estland.  

 

Under 2020 rapporterades inte några bekräftade fall av korruption (2019: inga fall). Det förekom 

inga bekräftade fall där medarbetare blev avskedade eller disciplinerade för korruption och inga 

bekräftade incidenter som ledde till uppsägning av kontrakt med affärspartners. Inga stämningar 

ingavs mot något Ragn-Sells bolag på konkurrenslagstiftningsområdet (2019: inga fall).  

Efterlevnad 

För att främja Ragn-Sells och intressenternas intressen på lång sikt strävar bolaget efter att 

hålla hög rättslig och etisk standard i all verksamhet. 

 

Alla affärer och annan verksamhet ska utföras strikt i enlighet med tillämpliga lagar. Detta kräver 

att alla medarbetare agerar ansvarsfullt och med integritet och ärlighet. Efterlevnaden avser ett 

brett spektrum av hållbarhetsaspekter, som bokförings- och skattebrott, korruption, mutor, 

konkurrens, tillhandahållande av varor och tjänster samt arbetsmiljöfrågor som diskriminering på 

arbetsplatsen.  

Vår uppförandekod och visselblåsarfunktion  

Ragn-Sells etiska standard beskrivs i vår uppförandekod. Koden ska följas strikt av alla företag i 

koncernen, alla Ragn-Sells medarbetare, tjänstemän och styrelseledamöter, på alla marknader 
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och vid alla tillfällen. Koden är ramverket för hanteringen av Ragn-Sells efterlevnad och 

bolagets riskbaserade strategi. Av koden framgår att Ragn-Sells har åtagit sig att bedriva sin 

affärsverksamhet och bevaka sina intressen på ett lagenligt sätt och att uppträda som en 

ansvarsfull samhällsmedborgare. Koden beskriver Ragn-Sells inställning i fråga om 

regelefterlevnad, mänskliga rättigheter, medarbetare, affärsetik, intressekonflikter, 

bolagstillgångar och export till utvecklingsländer.   

 

För att säkra kunskap om uppförandekoden har Ragn-Sells ett utbildningsprogram för 

medarbetarna och alla medarbetare måste genomgå uppförandekodsutbildningen. Vårt mål var 

att 80% av medarbetarna skulle ha genomgått utbildningen 2020. Resultatet var 75%.  

 

Ragn-Sells har som mål att säkra efterlevnad av uppförandekoden i hela organisationen. 

Medarbetarna uppmuntras att framföra sina misstankar om potentiella överträdelser mot koden 

och dess bakomliggande principer och instruktioner. Det primära sättet att rapportera 

misstänkta fall av felaktigt beteende är i linjechefsledet. Men medarbetarna har även andra 

rapporteringsvägar, bland annat en intern visselblåsarkanal som går direkt till Ragn-Sells 

koncernchef.    

 

En medarbetare som i god tro rapporterar en potentiell överträdelse mot uppförandekoden ska 

inte utsättas för trakasserier, repressalier eller negativa anställningskonsekvenser. Alla 

medarbetare ombeds be sin direkta chef eller en medlem i ledningsgruppen om råd i fråga om 

etiskt och lagligt beteende och i integritetsfrågor, för att minska risken för felaktigt beteende. De 

rapporterade fallen av felaktigt beteende utreds antingen lokalt eller centralt, beroende på typen 

av rapporterad fråga.   

 

Under 2020 rapporterades inga incidenter genom visselblåsarkanalen. Inga fällande domar 

avseende brott mot mänskliga rättigheter, arbetslagstiftning eller andra lagöverträdelser 

relaterade till sociala aspekter som diskriminering eller trakasserier rapporterades för 2020 

(2019: inga fall).   

 

Ragn-Sells minskar risken för överträdelser rörande hälsa och säkerhet genom att ha en 

systematisk arbetsprocess. Den beskrivs i kapitlet Hälsa och säkerhet. 

 

Värdeskapande och innovation 

Det här kapitlet är en översikt över hur vi arbetar internt och tillsammans med andra för att 

fortsätta utveckla smarta, innovativa lösningar som skapar ekonomiskt värde och värnar om allt 

naturen har att erbjuda.  

 

Vårt syfte i allt vi gör är att skapa värde för naturen, för samhället och för vårt eget företag. Vi är 

stolta över våra produkter och tjänster som omvandlar avfall till cirkulära tillgångar. Vårt 

värdeskapande möjliggörs genom att vi förbättrar, förnyar och återuppfinner oss själva. Nyckeln 

på den här spännande resan är samverkan.  

 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stöder de Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. 
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Vår ambition för 2030 är att: 

• Driva en hållbar, ansvarsfull, klimatpositiv verksamhet där Go-to-Market-modellen är fullt 

implementerad och värdebaserade principer genomsyrar allt vi gör. 

Innovation 

När avfall hanteras korrekt kan det ersätta utvinning och processande av värdefulla jungfruliga 

resurser i stället för att bli en slutdestination för konsumtion av varor och tjänster. Genom 

innovation arbetar vi för att utveckla, implementera och förbättra cirkularitet där avfall 

omvandlas till nya resurser som ständigt återanvänds – allt för att undvika att jordens resurser 

utarmas.  

 

 
 

Forskning, utveckling och samarbete  

Vi utvecklar våra resursfokuserade cirkulära processer i nära samarbete med universitet, 

forskningsinstitut, kunder och andra aktörer i samhället. 

 

För att skapa ett samhälle baserat på cirkulära lösningar krävs samverkan mellan olika aktörer. 

Vi letar aktivt efter och utvecklar nya samarbeten genom industriella symbioser. Våra 

anläggningar erbjuder goda möjligheter att utveckla och testa nya metoder och lösningar i 

praktiken, vilket gör oss till en attraktiv partner för forskning och utveckling.   

 

Vi har skapat en kommitté för forskning och utveckling med uppgift att främja utvecklingen av 

nya produkter, processer och tjänster på ett effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus på forskning 

och utveckling ger oss en etablerad ställning som marknadsledare och pålitlig partner när det 

gäller innovation och företagsanpassning. Kommittén består av representanter för våra 
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affärsenheter och från IT-avdelningen, vilket säkrar att flera perspektiv täcks när beslut fattas. 

Kommittén fungerar även som en ingång för statligt finansierade forsknings- och 

innovationsprojekt där Ragn-Sells är involverat. FoU-kommittén samlar in och sprider kunskap i 

hela koncernen. 

 

Just nu har Ragn-Sells sex stora pågående projekt relaterade till innovation och vi testar 

ständigt nya koncept. Under 2020 behandlade kommittén mer än 20 interna idéer och gjorde 10 

förstudier. I år har vi dock upplevt svåra förseningar i vissa av våra projekt på grund av Covid-

19-pandemin. 

EasyMining – sluter näringskedjan 

EasyMining är ett dotterbolag inom Ragn-Sells som utvecklar och erbjuder innovativa lösningar 

som gör det möjligt att säkert och effektivt utvinna näringsämnen från avfall. Under åren har 

EasyMining varit involverat i utvecklandet av åtskilliga processer som nu är patenterade. 

Genom Ash2Phos-tekniken återvinns fosfor ur avloppsslam och i Ash2Salt-processen återvinns 

kommersiella salter som kaliumklorid från flygaska. Ett annat exempel är en metod för att 

återvinna kväve från avloppsvatten (RE-Fertilize-projektet). Alla de här initiativen bidrar till de 

Globala målen 2, 6, 9 och 13.  

 

 

Ash2Phos – återvinning av fosfor ur askan från avloppsslam 

Ash2Phos-tekniken är en våtkemisk process som återvinner rena kommersiella fosforprodukter. 

Förutom fosfor kan Ash2Phos-tekniken återvinna utfällningar och ta bort tungmetaller.  

 

Ash2Phos minskar därmed behovet av jungfruliga resurser. Ash2Phos-processen består av tre 

steg: ett första syrasteg, ett andra grundläggande steg där mellanprodukter framställs och 

slutligen ett konverteringssteg där mellanprodukterna bearbetas till slutprodukter.  

 

 

 
 

I september 2020 enades Ragn-Sells och det tyska energiföretaget Gelsenwasser om att 

utvidga sitt samarbete med målet att bygga en stor ny anläggning för att utvinna fosfor ur 

avloppsslam. 

 



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 44 (70) 

 

 

Ash2Salt – återvinner värdefulla resurser från flygaska 

Ash2Salt-tekniken utvinner kommersiella salter från flygaska med hög kloridhalt. Den praktiska 

processen baseras på två steg: ett första steg där askan tvättas och metaller avskiljs och ett 

andra steg där de upplösta salterna separeras i tvättlösningen. 

 

 
 

 

I det första steget tvättas flygaska med vatten. Det skiljer ut tvättad aska (restsand), lakvatten 

som innehåller salt och en mindre mängd metaller. Metallerna avskiljs sedan med sulfider från 

lakvattnet och därefter fortsätter vätskan med de upplösta salterna till steg två: saltutvinning  

 

Detta är en energisnål process där kommersiella salter framställs. Dessutom cirkuleras renat 

vatten från saltseparationsprocessen tillbaka till tvättprocessen i det första steget. Under 2020 

fattade Ragn-Sells beslutet att investera 600 MSEK i världens första fullskaliga Ash2Salt-

anläggning som nu håller på att byggas på Ragn-Sells anläggning i Högbytorp utanför 

Stockholm.  
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RE-Fertilize – ett viktigt genombrott för cirkulär kväveåtervinning    

Målsättningen med Ragn-Sells och EasyMinings projekt RE-Fertilize är att utveckla en 

patenterad, cirkulär metod för återvinning av kväve från avloppsvatten och göra det användbart 

som gödningsmedel i jordbruket.  

 

 
 

 

Varje gång vi använder toaletten bildas kväve. I dag tar reningsverken bort kvävet från 

avloppsvattnet med hjälp av bakterier. Men den tekniken innebär att kvävet hamnar i 

atmosfären igen. För att producera nytt kväve, ett av de viktigaste näringsämnena i kommersiell 

konstgödsel, måste en energiintensiv metod användas. Av det skälet har vatten- och 

avloppssektorn länge letat efter lösningar för återvinning av kväve från avloppsvatten.    

 

År 2019 beviljades Ragn-Sells 1,8 miljoner Euro från EU:s innovationsprogram LIFE för att 

utveckla metoden och så småningom erbjuda den till svenska reningsverk. Med vår nya metod 

kan kvävet återvinnas direkt i reningsverket, vilket innebär både stora energibesparingar och en 

avsevärd minskning av utsläpp, exempelvis växthusgasen kväveoxid (N2O). Under 2020 har ett 

antal små pilottester genomförts för att verifiera processen genom att ta fram alla de parametrar 

som krävs för att konstruera den stora pilotanläggningen, som planeras vara klar för 

lakvattentester hösten 2021. 

 

(Länkar till svenska versioner av artiklarna finns på sista sidan i rapporten) 
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Kundfokus 

Ragn-Sells servar tusentals kunder med avfallshantering varje år. Vissa kunder behöver Ragn-

Sells bara tillfälligtvis, andra förlitar sig på oss dygnet runt, hela året. För många kunder är 

tjänsterna vi erbjuder avgörande för deras kärnverksamhet – deras produktionsprocess – vilket 

ställer stora krav på att Ragn-Sells ska ha kompetensen och resurserna att möta kundens 

behov. 

 

 
 

 

Vår Kundportal sparar tid för kunderna eftersom den gör det möjligt för dem att beställa 

tjänsterna när det passar dem, samt ger full översikt över deras avfallsströmmar, fakturor och 

statistik på ett och samma ställe.  

 

Vi strävar efter att dela kunskap och hitta nya hållbara lösningar i allt vi gör. Detta innefattar att 

göra kunder och avfallsleverantörer medvetna om typen och mängden avfall de hanterar, och 

att bidra till en positiv utveckling genom att utmana och vägleda våra kunder till att förbättra 

deras egen återvinning. Våra främsta fokusområden baseras på insikten och vetskapen om de 

begränsade resurser vår planet kan leverera i framtiden. Vi är övertygade om att Ragn-Sells har 
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en viktig roll att spela att lösa denna utmaning genom att hitta nya sätt att hantera dessa 

resurser på ett mer hållbart sätt. 

 

Dessutom för vi en dialog med våra kunder kring möjliga sätt att återanvända eller återvinna 

deras restprodukter för att hitta mer resurssnåla metoder. Förutom att värna om framtidens 

resurser hanterar Ragn-Sells även material som förorenad mark, inerta material samt flyg- och 

bottenaska.   

 

Kundundersökningar är ett sätt att säkra att Ragn-Sells levererar tjänster som motsvarar 

kundernas förväntningar och behov. Undersökningarna kan även vara ett viktigt verktyg för att 

definiera samarbetet med våra kunder. Under 2020 genomförde vi kundundersökningar för alla 

våra verksamheter och vår ambition är att fortsätta samla in feedback från kunderna varje år.  

 

RagnCycle™ sorteringsapp och e-learning Avfall som resurs  

För att stödja våra kunder och öka deras kunskap om avfallshantering har vi utvecklat appen 

RagnCycle™ och en e-learning Avfall som resurs. Vår ambition är att dessa initiativ ska bidra till 

att öka förståelsen för resursernas värde i en cirkulär värld. E-learningen beskriver vikten av 

sortering för en optimal återvinning, värdet av återvinning i en värld med begränsade resurser, 

lagar och bestämmelser för efterlevnad och korrekt hantering och behandling, samt lägger 

grunden till kundernas miljöcertifiering (ISO 14001).   

 

Hållbar verkstad – en komplett lösning för verkstadsavfall 

Fordonsindustrin har snabbt utvecklats mot en mer hållbar bransch genom elektrifiering. 

 

Under 2020 såg vi möjligheten att haka på den utvecklingen genom att ta fram en hållbar 

lösning för bilverkstäder. Dessa har nu ett cirkulärt fokus, med bland annat innovativa 

behandlingsmetoder för, till exempel, spillolja, bromsvätska och glykol. Tillsammans med våra 

partners har vi även utvecklat cirkulära behandlingar där våra kunder säkrar värden som 

resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.  

 

(Länkar till svenska versioner av artiklarna finns på sista sidan i rapporten) 
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Hållbar ekonomi   

Vi är övertygade om att vårt ekonomiska resultat måste ta hänsyn till ekologiska begränsningar, 

och att våra finansiella resultat vilar just på idén om att bevara en sund planet. Vår affärsstrategi 

bygger på idén att omvandla avfall till resurser. I den cirkulära ekonomin blir hållbar ekonomisk 

förvaltning en avgörande komponent. 
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Under 2020 har vi sett snabba framsteg på området hållbar ekonomi. För vår verksamhet 

innebär Sveriges beslut att anta en nationell strategi för cirkulär ekonomi en tydlig koppling 

mellan cirkularitet och ekonomiska krav. Det politiska initiativet kommer att främja 

beteendeförändring och marknadsefterfrågan och i slutändan stärka förutsättningarna för 

verksamhet och innovation så att ännu fler cirkulära företag kan växa och utvecklas. Detta är 

helt i linje med EU:s strategi för hållbar tillväxt mot klimatneutralitet som kommer till uttryck i den 

europeiska gröna given. 

 

Hållbara finansiella flöden skapar incitament till investeringar i miljövänlig teknik, förbättrar 

globala miljöstandarder och främjar innovationer inom industrin. Vi välkomnar varmt den här 

utvecklingen och ser fram emot att fortsätta våra egna investeringar i produktutveckling, 

produktionsförmåga och omsättningsökning för att ytterligare snabba på den cirkulära 

trenden. Ett stabilt ekonomiskt resultat är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår 

verksamhet i linje med vår strategi.  

 

Arbetet med våra hållbara finanser är uppdelat på tre affärsområden som arbetar enligt vår 

generella strategi och bryts ner i affärsplaner och effektiv måldefiniering. Varje affärsområde har 

tydligt definierade nyckeltal (KPI). Avvikelser från måluppfyllelsen rapporteras till högsta 

ledningen på Business Review-möten (mars, september, december) för att upprätta en 

handlingsplan med löpande uppföljning. En extern ledningsrevision genomförs en gång om 

året.   

 

2020 var Ragn-Sells omsättning 6582 MSEK, vilket indikerar en ökning på 173 MSEK, jämfört 

med 2019. Vår sammanlagda ekonomiska vinst uppgick till 211 MSEK. I tabellen nedan visar vi 

en lista över våra resultat för 2020.     

 
Ekonomiskt var 2020, trots den svåra Covid-19-pandenim, ytterligare ett bra år för oss, med 

stora volymer av material som hanterades på våra behandlingsanläggningar. 
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Direkt ekonomiskt värde genererat (MSEK) 

Omsättning 6582 

Nettoinvestering 144 

  

Distribuerat ekonomiskt värde 

Personal -1519 

Leverantörer och offentlig sektor* -4903 

Summa distribuerat värde -6422 

Resultat från andelar i intressebolag 18 

Rörelseresultat 323 

Finansiella poster -38 

Redovisade skatter -73 

Årets resultat 211 

Utdelning 0  

 

Tabellen visar: Direkt ekonomiskt värde genererat och distribuerat av Ragn-Sells-koncernen 

2020 (MSEK). 

 

*Inklusive skatter som avfallsskatt, bränsleskatt, energiskatt etc. 

 

Klimat och miljö 

Det här kapitlet beskriver Ragn-Sells miljöpåverkan, hur vi hanterar relaterade risker och vilka 

åtgärder vi vidtar för att minska negativ inverkan.  

 

Att ändra den nu förhärskande inställningen i samhället från ett avfallsminimeringsproblem till ett 

fokus på återvinning av kritiska resurser är nödvändigt för att vi ska kunna göra världen 

klimatpositiv. Vi är övertygade om att avfall är en resurs och att det är ett måste att arbeta både 

uppströms och nedströms för att skapa cirkulära materialströmmar och maximera resursernas 

värde.  

 

Sättet vi arbetar på, hur vi hanterar risker, vad vi erbjuder våra kunder och hur vi förnyar oss är 

viktiga faktorer för hanteringen av vår miljöpåverkan. Ragn-Sells målsättning är att hålla 

samhället inom de planetära gränserna genom vår verksamhet, något som är klart definierat i 

vår affärsstrategi.  

 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stödjer de Globala hållbarhetsmålen (SDG) och Agenda 2030. 

Vårt miljömål är att minska våra egna koldioxidutsläpp med minst 50% till 2030 jämfört med 

basåret 2019. Dessutom kommer de nya cirkulära innovationerna vi implementerar tillsammans 

med våra affärspartners förhindra fortsatta koldioxidutsläpp eller göra det möjligt att lagra dem 
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någon annanstans. Detta kommer att skapa en positiv klimatpåverkan och hjälpa oss att nå vårt 

mål att minska våra utsläpp.   

 

Vår ambition för 2030 är att driva en hållbar, ansvarsfull och klimatpositiv verksamhet där: 

 

• Den etablerade avfallshierarkin har ersatts med en resursprincip som fokuserar på att säkra 

tillgången till cirkulära resurser.  

• Våra inerta deponier har utvecklats till materialbanker. 

• Ragn-Sells har minskat CO2e-avtrycket från vår verksamhet och våra anläggningar i linje 

med, eller i högre grad än, Parisavtalet.   

  

Våra framsteg kommer att rapporteras och publiceras årligen i koncernens hållbarhetsrapport 

enligt GRI:s riktlinjer.  

Vi tar ansvar för miljön 

Genom våra verksamheter har vi både en positiv och en negativ inverkan på miljön. Vårt mål, 

att vi ska vara klimatpositiva till 2030, visar att vår ambition inte bara är att hantera våra 

klimatutmaningar utan att även optimera hela vår verksamhet. 

 

 

Vår miljöpåverkan  

Ragn-Sells verksamhet bygger på cirkulära lösningar och på att sluta materialcykeln. Många av 

våra verksamheter möjliggör att mer material kan återgå till materialcykeln, med minskad 

produktion av primära resurser som resultat. Vår verksamhet kan ha en positiv miljöpåverkan 

genom att skapa nya resurser av avfall och avlägsna giftiga komponenter från samhällets 

materialflöden. Vår strategi är att genom vår verksamhet hjälpa samhället att hålla sig inom de 

planetära gränserna, något som är klart definierat i vår affärsstrategi. 
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Ragn-Sells negativa miljöpåverkan härrör i huvudsak från deponier, transport och 

behandlingsanläggningar. Vi strävar kontinuerligt efter att begränsa vår negativa miljöpåverkan. 

Detta innefattar hantering, övervakning och begränsning av utsläpp i luft, mark och vatten, 

utveckling av transportlogistik, övergång till förnybara drivmedel och sluttäckning av deponier. 

 

Det operativa ansvaret för företagets miljötillstånd har delegerats till respektive anläggningschef. 

På anläggningarna beaktas försiktighetsprincipen när beslut tas om tillstånd och specifika 

villkor. Riskanalyser genomförs kontinuerligt inom ramen för företagets riskhanteringsrutiner och 

i enlighet med försiktighetsprincipen. Läs mer i kapitlet Riskhantering i den här rapporten.  

Klimatförändring   

För Ragn-Sells är utsläpp av växthusgaser en av de viktigaste miljöaspekterna när det gäller vår 

inverkan på klimatförändringen. Vi har åtagit oss att minska våra CO2-utsläpp med 50% till 

2030. Vi kan styra vår påverkan på klimatförändringen genom hanteringen av vår egen 

verksamhet och genom att erbjuda våra kunder lösningar som minskar utsläppen. Vi måste 

dessutom överväga hur vi kan förändra vårt sätt att agera, träffas och påverka transportsektorn 

framöver.   

 

Under 2020 uppgick Ragn-Sells totala utsläpp av växthusgaser till 75 kiloton (270 kiloton, 2019). 

Huvuddelen av växthusgasutsläppen från Ragn-Sells verksamheter härrör från deponier som 

står för 50%. Merparten av de återstående utsläppen härrör från transporter. Det främsta skälet 

till den stora minskningen av växthusgaser härrör från deponigas där vi gjorde mätningar 2020 i 

stället för beräkningar. Läs mer om detta nedan. Våra utsläpp från affärsresor minskade också 

drastiskt med 50% på grund av Covid-19-pandemin. 
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Minskade utsläpp från deponier 

I många år har Ragn-Sells använt en teoretisk modell för att beräkna våra utsläpp av 

deponigas. Modellen kallas LandGEM och utvecklades av US-EPA i början av 2000. LandGEM 

är ganska lätt att använda, men eftersom den är baserad på en deponi med hushållsavfall och 

inte tar hänsyn till de platsspecifika förhållandena presenterar modellen inte nödvändigtvis 

verkligheten.    

 

I början av 2020 bestämde sig Ragn-Sells för att skaffa sig mer kunskap om de faktiska 

utsläppen från våra deponier. För att göra det bytte vi från att beräkna våra utsläpp till att i 

stället använda en vetenskapligt verifierad metod som mäter utsläppen med hjälp av spårgas 

och infrarött ljus. Resultaten var mycket positiva och visade att de faktiska utsläppen från våra 

deponier varit kraftigt övervärderade under tidigare år.  

 

Vi tror att ett av huvudskälen till att LandGEM överskattar utsläppen från våra deponier beror på 

att vissa av dem är helt täckta (och att alla är delvis täckta), något som modellen inte tog 

hänsyn till. Sluttäckning ökar effektiviteten i gasinsamlingssystemen i hög grad, vilket i sin tur 

ökar mängden gas som kan förbrännas i stället för att släppas ut i luften. Dessutom tar modellen 

inte hänsyn till lagstiftning och marknadstrender. Det har, till exempel, varit förbjudet att 

deponera brännbart avfall sedan 2002, och organiskt avfall sedan 2005, vilket ändrar 

avfallssammansättningen och potentialen för att metangas produceras i deponierna. 
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Säkra deponier 

I arbetet med avgiftning av de cirkulära systemen är deponier nödvändiga för vissa typer av 

avfall. Vår främsta prioritering är att lagringen i våra deponier är säker. Ragn-Sells i Sverige 

äger och driver att antal deponier som är föremål för miljötillstånd, som löpande kontrolleras av 

myndigheter och av våra egna övervakningsprogram på deponierna. 

 

De högsta utsläppen av växthusgaser från Ragn-Sells verksamhet kommer från deponier. 

Under den anoxiska nedbrytningsprocessen av organiskt material i deponierna bildas gas. 

Deponigas är en växthusgas som är nästan 30 gånger starkare än koldioxid. 

Deponigas genereras främst från tidigare deponerat avfall som hanterats enligt äldre 

bestämmelser. Organiskt avfall återvinns i allt högre grad i samhället vilket leder till ett minskat 

utflöde av metangas och minskade utsläpp från deponier.   

 

Deponigas anses allmänt som ett miljöproblem på grund av dess potential för klimatförändring. 

Men den kan även ses som en energibärare och en resurs. 2020 samlade Ragn-Sells in och 

förbrände (och undvek därmed utsläpp) deponigas motsvarande mer än 36 000 ton CO2 på 

deponianläggningar i Sverige. Genom det arbetet samlade vi effektivt in gas som sedan 

användes för uppvärmning, kylning och för att generera el som våra återvinningsprocesser kan 

drivas med. Ragn-Sells deponier i Sverige genererade över 14 200 MWh under 2020. 
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Effektivare och grönare fordonsflotta  

Vår näst största miljöpåverkan kommer från våra transporter. Några av åtgärderna som Ragn-

Sells har vidtagit för att minska vår miljöpåverkan är att förbättra vårt körsätt, se över 

ruttoptimeringen, uppdatera fordonsparken och byta ut fossila bränslen mot förnybara 

alternativ. För att få en effektiv kontroll över fordonens bränsleförbrukning ingår Ragn-Sells i 

fordonstillverkarnas vagnparkssystem. Genom att byta till mer biobaserade bränslen har Ragn-

Sells effektivt kunnat minska klimatutsläppen från transporterna.    

Utsläpp till mark och vatten 

Vår verksamhet bidrar till utsläpp till mark och vatten. Därför är kontroll, övervakning och 

riskbedömning kopplat till utsläpp en viktig aspekt för oss.  
I Ragn-Sells Sverige kommer utsläpp till vatten och mark främst från våra anläggningar och 

består av metaller, näringsämnen och olja. Mätningar görs kontinuerligt på de olika 

anläggningarna för att minska utsläpp i vatten, både genom att förbättra mätningarna och 

genom att kontrollera vattenkvaliteten samt genom att förbättra vattenbehandlingsprocesserna. 

Ragn-Sells Sverige deltar även i olika forum för vattensamarbeten och föreningar för 

vattenskydd.   

 

När det gäller utsläpp till mark är den främsta källan urlakning av ämnen från lagrat material, 

men utsläpp kan också uppstå vid spill eller läckage av kemiska produkter och avfall.  

 

Ragn-Sells verksamhet regleras av lagkrav och tillstånd och vi är föremål för olika typer av 

analyser som utvärderas och rapporteras till relevanta myndigheter.  

 

Vår verksamhet regleras av villkor i våra miljötillstånd och andra krav och de övervakas och 

kontrolleras regelbundet. Möjlig påverkan på den omgivande miljön kontrolleras genom 

särskilda recipientkontrollprogram. Resultaten av kontrollerna rapporteras till 

tillsynsmyndigheterna.  

Nya e-learnings 

Ragn-Sells har under året också investerat i kommunikation kring vår 

positiva och negativa påverkan på vår omvärld samt hur vi arbetar 

med dessa frågor. Vi har bland annat utvecklat två nya e-learnings. 

Avfall som resurs, där vi beskriver vad som händer med avfallet på 

behandlingsanläggningen och hur vi bidrar till ökad cirkularitet. Denna 

e-learning säljs även externt. 

Navigera miljöfarliga aktiviteter, där du lär dig hur vi internt arbetar 

med miljöledning på Ragn-Sells för att säkra efterlevnad av miljölagar 

och andra styrande regelverk. 
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Lokal miljöpåverkan  

Ragn-Sells anläggningar kan orsaka buller och obehaglig lukt, vilket är viktiga aspekter att 

hantera eftersom de har en direkt påverkan på den lokala miljön och grannarna. Obehaglig lukt i 

närområdet kan uppkomma beroende på vilka avfallsslag som hanteras på anläggningen. Buller 

från fordon och från aktiviteter som lossning, sortering och krossning kan också påverka den 

lokala miljön. Ragn-Sells arbetar på olika sätt, beroende på lokala förhållanden, för att 

förebygga störningar. Att ta hänsyn till grannars och andra intressenters synpunkter är en viktig 

aspekt för alla Ragn-Sells anläggningar.    

 

Den största risken är kopplad till anläggningar med mottaget avfall och de maskiner som 

används för att processa avfallet, till exempel flisning av trä. Löpande insatser görs för att 

utvärdera riskerna som är förknippade med arbetet. Antalet klagomål från grannar som mottogs 

under 2020 var 28, jämfört med 19 klagomål under 2019.   

 

#Älskadestad – ett branschöverskridande samarbete för en mer hållbar stad  

Älskade stad är ett unikt initiativ som visar att organisationer som delar liknande mål och 

visioner kan bidra till en mer hållbar stad. 

 

Initiativet är ett samarbete mellan Ragn-Sells, Bring, Vasakronan och Stockholms stad med 

syfte att begränsa antalet transporter i innerstaden, minska koldioxidavtrycket och förbättra 

miljön för människorna som bor och arbetar i innerstaden. Älskade stad är ett exempel på hur vi 

kan arbeta för att främja fler av de Globala hållbarhetsmålen samtidigt, i det här fallet Mål 7, 11, 

13, 17 och 12. 

 

(Länkar till svenska versioner av artiklarna finns på sista sidan i rapporten) 
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Klimatfördelar med materialåtervinning 

Ragn-Sells grundsyn är att avfall är en resurs. Genom materialåtervinning, cirkulära lösningar, 

innovationer och rätt bestämmelser kan vi minska både våra egna och våra kunders 

användning av jungfruliga resurser och begränsa utsläppen av växthusgaser. 

 

Att möjliggöra ett skifte från linjär till cirkulär ekonomi är centralt för oss som ansvarsfull aktör 

och för samhället som helhet. Vi arbetar både uppströms och nedströms för att bidra till ett 

effektivare nyttjande av jordens resurser. Återvinning av förbrukade produkter till nya råmaterial 

är en av de effektivaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan eftersom det går åt mindre 

energi för att återvinna material än för att utvinna nytt jungfruligt material.  

 

När återvunnet råmaterial kan användas i stället för jungfruligt material sparar 

tillverkningsindustrin både energi och resurser samtidigt som det bidrar till att minska utsläppen 

av växthusgaser.    

 

Under året har vi utvecklat en modell för att beräkna CO2-besparingarna som Ragn-Sells 

möjliggör genom återvinning. Beräkningarna avser minskade CO2-utsläpp på grund av att 

materialet går till återvinning i stället för till annan avfallshantering, som destruktion, deponi eller 

energiåtervinning, när det är möjligt.   
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CO2-minskningen uttrycks både i sparade utsläpp av CO2-ekvivalenter i absoluta tal och CO2 

per ton återvunnet material och baseras på skillnaderna i CO2-avtryck från:  

 

• Nyproduktion av material jämfört med återvinning av samma material.  

• Undvikta utsläpp från fossila bränslen. 

• Biogen CO2 i material som fungerar som kolsänka under materialåtervinningen.  
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Värdena som beräkningarna baseras på kommer från granskade avhandlingar, 

livscykelbedömningar och miljödeklarationer.  

 

Detta är en viktig del för att vi ska nå vårt mål att bli klimatpositiva. Det är dock viktigt att notera 

att resultaten avser de klimatfördelar som uppnås genom hela återvinningssystemet. Eftersom 

Ragn-Sells är en del av det systemet bidrar vi till att förverkliga de här klimatfördelarna. Men det 

är inte korrekt att säga att alla dessa CO2-minskningar kan hänföras till Ragn-Sells, eftersom 

andra aktörer möjliggör andra delar av kedjan.  

 

(Länkar till svenska versioner av artiklarna finns på sista sidan i rapporten) 

 

  

 
Efterlevnad  

Att följa miljölagstiftning och arbeta i enlighet med miljötillstånden är en förutsättning för vår 

verksamhet.  

 

Förutom en potentiellt negativ inverkan på miljön kan brott mot regelefterlevnad leda till 

påföljder och begränsningar av tillstånden på våra anläggningar. Överträdelser och 

företagsböter kan få negativa konsekvenser för allmänhetens uppfattning och för företaget i sig.   

 

Ansvarstagande ledarskap uppmuntrar till förebyggande riskhantering och rapportering av 

risksituationer. Därför kommer vi fortsätta fokusera på avvikelser de kommande åren.  

 

Detta innefattar utvecklandet av ett efterlevnadsprogram (Compliance programme) avseende 

efterlevnaden av lagstiftningen på miljöområdet. Alla Ragn-Sells anläggningar är certifierade 

enligt miljöstandard ISO 14001. 

 

Interna och externa revisioner genomförs på alla våra anläggningar. Kontroller av 

tillståndsefterlevnaden genomförs regelbundet. Incidenter och avvikelser rapporteras 

kontinuerligt, inklusive arbetet med korrigeringsåtgärder. 
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Ansvarsfulla relationer 

I det här kapitlet presenterar vi våra samarbeten för att främja hållbar utveckling i våra 

verksamhetsområden, i lokalsamhällena och i den offentliga debatten.  

 

Partnerskap och samverkan med andra är nödvändigt för att omvandla vår linjära ekonomi till 

ett cirkulärt samhälle.  

 

Vår samverkan med andra marknadsaktörer, politiker och företagsledare har stor betydelse för 

oss. Det stimulerar till tekniska framsteg, innovation och ambitiösa initiativ som gör oss ledande 

inom utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. Vi arbetar hårt för att säkra en hållbar 

leveranskedja och vi strävar alltid efter att gå längre än enbart efterlevnad.  

 

Ragn-Sells långsiktiga strategi stöder de Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Följande 

ambitioner vägleder Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030.  

 

• Genom samarbeten och i partnerskap med våra affärspartners och samhället ska vi 

introducera världsledande och värdeskapande cirkulära lösningar. 

• Avsättningen av vårt nedströmsmaterial på världsmarknaden övervakas och granskas för att 

säkerställa lagefterlevnad i alla led, och där Ragn-Sells är normen i samhället. Minst 50% av 

våra inköp ska komma från återvunna material och produkter. 

Ansvarstagande i vår värdekedja 

Ragn-Sells har en omfattande värdekedja med leverantörer, affärspartners och kunder som är 

involverade i vår dagliga verksamhet. 

 

På grund av vår verksamhet, vilka vi är och var vi är verksamma, spelar vi ofta en betydelsefull 

roll i andra aktörers värdekedja, både som kund och som leverantör. Vi har därför, till skillnad 

från andra mer traditionella företag, en omfångsrik värdekedja som ställer krav på oss att agera 

som en ansvarstagande affärspartner i alla delar av vår verksamhet.     

Från nedströms till uppströms   

För att kunna agera som en ansvarstagande affärspartner måste vi identifiera och vara 

medvetna om potentiella risker, både nedströms och uppströms. I våra aktiviteter nedströms 

kan vår samverkan med andra aktörer, både lokala och globala, medföra risker, t.ex. bristande 

efterlevnad av, och avvikelser från, lagar och bestämmelser avseende miljö, arbetsmiljö och 

ekonomi. I våra uppströms flöden finns risk för dåliga arbetsförhållanden för entreprenörer, 

inhyrda transportörer och arbetare på våra leverantörers och kunders anläggningar.   

 

Ragn-Sells uppförandekod för affärspartners lägger en fast grund för att mildra risker och 

fastställer våra kontinuerliga insatser för en hållbar värdekedja.     

Återföring av material till samhället    

Att återföra material till samhället är själva kärnpunkten i vår verksamhet. För att lyckas med 

detta sorterar och behandlar vi det insamlade materialet som sen blir till ny råvara i 
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produktionsprocesserna. Vår enhet Recyclables är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001, 

och säljer på en global marknad till aktörer som pappersbruk, plast- och metallindustrier, som 

använder materialet i sina produktionsprocesser. Andra kunder är t.ex. energibolag som 

använder avfallsprodukter för att producera el och fjärrvärme. Våra kunder är främst verksamma 

i Skandinavien och norra Europa, men ett litet antal finns även i Asien.   

 

Vår avdelning Recyclables ansvarar inte enbart för försäljningen av vårt återvunna material. De 

övervakar även kraven i Ragn-Sells uppförandekod för affärspartners, till exempel genom att 

erbjuda interna utbildningar och göra revisioner.   

Inköp  

Merparten av Ragn-Sells inköp sker på områdena transport, som utförs av underentreprenörer 

(inhyrda transportörer), fordon och utrustning för anläggningar, samt bränsle. Genom vår 

uppförandekod för affärspartners strävar vi efter att harmonisera våra inköpsprocesser inklusive 

de krav som ställs på våra leverantörer och underentreprenörer och hur de följs upp.         

 

Vi är medvetna om att ett viktigt riskområde är dåliga arbetsförhållanden för inhyrda 

transportörer och entreprenörer som arbetar på Ragn-Sells anläggningar. Vi strävar efter att 

minimera dessa risker genom revisioner, platsbesök och självutvärderingar. Vi kräver också att 

våra underentreprenörer uppvisar gällande tillstånd, skattsedlar och andra erforderliga 

dokument för att säkra att de arbetar i enlighet med tillämplig lagstiftning.     

 

Alla våra leverantörer ska ha ett godkänt avtal och genomgå och underteckna en 

leverantörsbedömning. Leverantörsbedömningen består, bland annat, av en sållning på basis 

av miljö-, kvalitets-, säkerhets- och GDRP-krav samt Ragn-Sells uppförandekod för 

affärspartners. 

 

När ett samarbete inleds med Ragn-Sells ska avtalsansvarig regelbundet kontrollera 

inkommande avvikelser och klagomål, uppmärksamma svårighetsgraden med hänsyn till miljön, 

hälsa och säkerhet och potentiell inverkan på kund. Om en avvikelse eller ett klagomål 

observeras kan detta rapporteras till Ragn-Sells hållbarhetsavdelning som följer upp incidenten 

med utgångspunkt i den specifika situationen och rådande omständigheter.     

 

Under 2020 genomfördes revisioner hos affärspartners nedströms baserat på riskbedömningar 

avseende geografiskt område, materialtyp, behandlingstyp och eventuellt kända uppgifter om 

kunden. De åtgärder som vidtogs för att minska riskerna i värdekedjan tillämpades även på de 

aktörer som anlitades för att transportera materialet till avfallsmottagarna. Under en revision 

bestämmer kontraktsansvarig följden av en incident, exempelvis korrigeringsåtgärder, 

prisjusteringar, eller förtida uppsägning av avtal. Under 2020 reviderades 18 av våra viktiga 

kunder nedströms, och tre (3) av revisionerna ledde till att relationen upphörde.  

 

Affärspartners uppströms deltar i självutvärderingar. Baserat på resultaten från dessa 

utvärderingar grupperas våra olika leverantörer baserat på riskkategori. Om det verkar som om 

leverantören inte uppfyller kontrakten eller inte följer uppförandekoden för affärspartners, 

granskas leverantören. Under 2020 granskades tre (3) viktiga leverantörer, men ingen av 

granskningarna ledde till att relationen avslutades. Under 2021 kommer Recyclables främst 

fortsätta granskningen av högriskleverantörer.    
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Sedan några år tillbaka använder Ragn-Sells EcoVadis-plattformen som är utformad att hantera 

och kommunicera företagets hållbarhetsresultat inom fyra områden: miljö, mänskliga rättigheter, 

hållbar upphandling och rättvisa affärsmetoder, inklusive uppgifter om relevanta styrkor och 

förbättringsområden. 2020 tilldelades Ragn-Sells brons i EcoVadis årliga ranking. 

Socialt ansvarstagande 

Ragn-Sells har ett aktivt engagemang i samhällsfrågor med anknytning till vår verksamhet. Vi 

ökar regelbundet medvetenheten och skapar opinion för att driva på miljöarbetet. 

 

 
 

Engagemang och samarbete 

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver samarbete. Vår starka lokala närvaro gör att det är 

mycket viktigt för oss att skapa goda relationer med aktörerna i våra lokalsamhällen. Vårt bidrag 

till ett hållbart samhälle tar sig olika former. 

 

Under 2020 har vi varit involverade i ett antal politiska initiativ för att kämpa för mer cirkulära 

materialflöden, där Ragn-Sells hållbarhetschef är en aktiv röst i den inhemska debatten och 

beslutsfattandet. Han fick tre utnämningar av Miljödepartementet och Näringsdepartementet i 

Sverige för sitt engagemang i ämnet cirkularitet. 

 

Hans engagemang har gjort det möjligt för Ragn-Sells att i hög grad bidra till att utveckla den 

inhemska politiken genom:   

 

• Miljömålsberedningen 

• Kemikalieinspektionens Insynsråd 

• Samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning 



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 66 (70) 

 

 

Sedan 2020 stödjer Ragn-Sells även 1.5°C Business Playbook vilket betyder att vi har förbundit 

oss att minska våra egna CO2 utsläpp med minst 50% till 2030. 

 

Och på dagen, fem år efter undertecknandet av Parisavtalet, undertecknade Ragn-Sells även 

1.5°C Supply Chain Leaders-åtagandet som är en del av Exponential Roadmap-initiativet. 

 

Vårt löfte är att nå målen som sattes upp i Parisavtalet. För att göra det måste vi både skapa 

cirkulära materialflöden och minska koldioxidutsläppen. Vi har åtagit oss att vara en pådrivande 

kraft i omvandlingen av samhället från en linjär till en cirkulär ekonomi och vi har åtagit oss att 

aktivt arbeta med vår värdekedja för att: 

 

1. Minska koldioxidutsläppen uppströms och nedströms med minst 50% till 2030. 

2. Utveckla cirkulära lösningar i samarbete med affärspartners och samhälle. 

3. Skapa en marknad för cirkulära material med inköp som möjliggörare. 

 

Debatt och opinionsbildning 

Under året har vi skrivit sex debattartiklar på svenska tillsammans med olika aktörer. Vissa av 

dem har lett till repliker och diskussioner.  

 

• Kretslopp kan rädda klimatet (ragnsells.se) – Hallandsposten den 30 november 2020 

 

• Svenskt Vatten och Ragn-Sells: Ensidiga argument i debatt om slam – Debattartikel, 

SvD 6 juni 2020 

 

• Debatt: Se inte allt avfall som sopor (ltz.se) – Debattartikel: regionala versioner  

 

• Så kan Sverige trygga framtidens resurser – Aktuell hållbarhet 25 november 2020 

 

• Debatt: Fler behöver göra som Gävle – prioritera återvunnet material vid inköp 

(arbetarbladet.se) – Debattartikel: regionala versioner  

 

• Debatt: Så renoverar du stugan hållbart i sommar (vlt.se) – Debattartikel, sommaren 

2020, regionala versioner 

 

• Så går du ner hundratals kilo 2021 (TTELA) – Exempel på länsanpassade regionala 

versioner 

  

https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/kretslopp-kan-radda-klimatet/
https://www.svd.se/ensidiga-argument-i-debatt-om-slam
https://www.ltz.se/artikel/debatt-se-inte-allt-avfall-som-sopor
https://www.ltz.se/artikel/debatt-se-inte-allt-avfall-som-sopor
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/sa-kan-sverige-trygga-framtidens-resurser/
https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-fler-behover-gora-som-gavle-prioritera-atervunnet-material-vid-inkop
https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-fler-behover-gora-som-gavle-prioritera-atervunnet-material-vid-inkop
https://www.vlt.se/artikel/debatt-sa-renoverar-du-stugan-hallbart-i-sommar
https://www.vlt.se/artikel/debatt-sa-renoverar-du-stugan-hallbart-i-sommar
https://www.ttela.se/åsikt/insändare-debatt/så-går-du-ner-hundratals-kilo-2021-1.38942540
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Vi deltog även i EAT:s digitala event EAT@Home, en 90 minuter lång session med inbjudna 

gäster från olika länder och representanter från Europaparlamentet och Sveriges riksdag. 

 

Läs mer om vårt engagemang och våra aktiviteter: 

 

(Pressmeddelanden) 

 

• Swedish Minister for Enterprise: Ragn-Sells circular fly ash plant supports Sweden’s 

fossil free strategy 

 

• Pär Larshans awarded for his thought leadership 

 

• Ragn-Sells nominerade till Food Planet Prize 

 

• Ragn-Sells satsar på nytt påverkanssamarbete i Bryssel 

 

• Ragn-Sells partner i kampen mot klimatförändringarna 

 

• Ragn-Sells join “1.5°C Supply Chain Leaders” 

 

 

(Länkar till svenska versioner av artiklarna finns på sista sidan i rapporten) 

 

  
 

 
 

https://newsroom.ragnsells.com/posts/pressreleases/swedish-minister-for-enterprise-ragn-sells-ci
https://newsroom.ragnsells.com/posts/pressreleases/swedish-minister-for-enterprise-ragn-sells-ci
https://newsroom.ragnsells.com/posts/pressreleases/par-larshans-awarded-for-his-thought-leadersh
https://newsroom.ragnsells.se/posts/pressreleases/ragn-sells-nominerade-till-food-planet-prize
https://newsroom.ragnsells.se/posts/pressreleases/ragn-sells-satsar-pa-nytt-paverkanssamarbete
https://newsroom.ragnsells.se/posts/pressreleases/ragn-sells-partner-i-kampen-mot-klimatforandr
https://newsroom.ragnsells.com/posts/pressreleases/ragn-sells-join-15c-supply-chain-leaders
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Efterlevnad 

För att samhällets ekonomi ska bli cirkulär måste vi återvinna en produkts alla resurser och 

återföra de återvunna råvarorna som insatsvara i produktionen av nya produkter. För detta 

behöver vi lagstiftning och internationella avtal som säkrar cirkulationen av de mest kritiska 

materialflödena.  

 

Exporten och importen av avfall regleras genom omfattande lagstiftning på internationell och 

nationell nivå. Lagstiftningen övervakas inom ramen för europeiskt samarbete och av nationella 

myndigheter. Vi välkomnar varmt den pågående utvecklingen inom EU med en handlingsplan 

för cirkulär ekonomi (Circular Economy Action Plan). Men vi behöver fortfarande nya 

kvalitetskrav, så att endast produkter avsedda för cirkulär ekonomi får säljas, där kvalitet ska 

vara viktigare än ursprung. 

 

Vi behöver även lagstiftning och internationella avtal för att säkra cirkulationen av de mest 

kritiska råvarorna. Uppdaterade bestämmelser måste göra det möjligt för oss att flytta avfall 

över gränserna, med en rättstillämpning där tillverkarna har fullt ansvar för sina produkter. 

 

Vi vill leda den cirkulära utvecklingen och kommer att fortsätta att gå längre än till enbart 

efterlevnad för att säkra en hållbar värdekedja som respekterar människorna och planeten.  

 

Våra behandlade material säljs på en global marknad till kunder som använder materialet i sina 

produktionsprocesser. På den globala marknaden kan material hanteras felaktigt av mottagande 

kund, kunder kan sakna adekvata tillstånd för sin verksamhet och ha otillräcklig dokumentation 

för att säkra att behandlingen utförs i enlighet med relevanta lagar och tillstånd. 

 

Avvikelser kan leda till ökade miljö- och hälsorisker i produktionsprocessen, till exempel 

miljöföroreningar i lokalsamhällena, hälsorisker för anställda och närboende, samt risk för 
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negativ inverkan på mänskliga rättigheter om exporterat avfall hanteras på ett felaktigt sätt av 

den mottagande parten. Förutom direkta effekter på miljön och samhället kan det även leda till 

negativ publicitet för Ragn-Sells, och även rättsliga sanktioner och böter. Under 2020 hade vi 

noll incidenter med kopplingar till otillräckliga hållbarhetskriterier.   

 

För att säkra regelefterlevnad och spårbarhet har vi infört ett tydligt regelverk för att övervaka 

vår värdekedja. 

 

Koncernens ledningssystem granskas genom en omfattande utvärdering under de årliga 

ledningsgenomgångarna och justeras vid behov. Vi vidtar ytterligare förebyggande åtgärder 

löpande för att säkra en hållbar värdekedja. Vår uppförandekod för affärspartners används i vårt 

samarbete med partners och omfattar miljökriterier och sociala kriterier liksom nolltolerans mot 

alla former av korruption och mutor. 

  



 

 

Hållbarhetsrapport 2020 

Ragn-Sells-koncernen, 2021-04-13 

 

 

ragnsells.com 70 (70) 

 

Artiklar  

 

Människor och kultur 

"Praktiken ger mig större förståelse för hela processen" 

Ida skalar upp innovationerna 

Tre nya ingenjörer till lyckat karriärprogram 

Gjenvinneren 

Nya arbetssätt och utökat säkerhetstänk under Corona 

Frågor och svar om coronaviruset 

Gertrud har gjort jämställdheten inom Ragn-Sells till en styrelsefråga 

De förebygger ohälsa och olyckor 

Nya rutiner för elsäkerhet ger goda resultat 

 

Värdeskapande och innovation 

EasyMinings innovationer främjar den cirkulära ekonomin 

Ash2Phos – banbrytande patent för livsviktigt näringsämne 

Se startskottet för Ragn-Sells cirkulära bygge 

Bygget av unik anläggning tar form 

reThink-certifikat hjälper Tarkett minska mängden avfall 

Ny tjänst ökar gipsåtervinning 

Collaboration for a sustainable city (www.ragnsells.com) 

Telenors gamla kopparnät får nytt liv 

This is where polystyrene fish boxes are given a new life (www.ragnsells.com) 

Ash2Phos-tekniken på väg att implementeras i Tyskland 

Resirqel and Ragn-Sells launch a Re-use Bank in the construction 

industry (www.ragnsells.com) 

 

Klimat och miljö 

Collaboration for a sustainable city (www.ragnsells.com) 

Elskede by takes Trondheim (www.ragnsells.com) 

Ett väloljat återvinningsmaskineri 

Ragn-Sells’ way of solving the oil shale ash quest in Estonia (www.ragnsells.com) 

Telenors gamla kopparnät får nytt liv 

This is where polystyrene fish boxes are given a new life (www.ragnsells.com) 

 

Ansvarsfulla relationer 

Framgångsrik klimatkonferens online 

“A circular economy will help the planet heal” – the short version (www.ragnsells.com) 

Recording of the EAT@Home Side Session 17th December (www.ragnsells.com) 

Ragn-Sells i radio 

"Kretslopp kan rädda klimatet" 

Så går du ner hundratals kilo 2021 

https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/alexander-nikonoff/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/ida-skalar-upp-innovationerna/
https://www.ragnsells.no/om-oss/nyheter-og-presse/artikler/gjenvinneren/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/nya-arbetssatt-och-utokat-sakerhetstank-under-corona/
https://www.ragnsells.se/om-oss/foretagsfakta/corona-faq/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/gertrud-jackson/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/lars-nystrom/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/el-sakertsarbetet-pa-ragn-sells/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/easyminings-innovationer/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/ash2phos---the-story/
https://newsroom.ragnsells.se/posts/news/se-startskottet-for-ragn-sells-cirkulara-bygg
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/Unik-anlaggning-tar-form/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/tarkett-rethink/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/ny-tjanst-okar-gipsatervinning/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/alskade-stad/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/telenors-gamla-kopparnat-far-nytt-liv/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/polystyrene-fish-boxes/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/ash2phos-tekniken-pa-vag-att-implementeras-i-tyskland/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/re-use-bank/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/re-use-bank/
http://www.ragnsells.com/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/alskade-stad/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/elskede-by-trondheim/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/ett-valoljat-atervinningsmaskineri/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/oil-shale-ash-estonia/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/telenors-gamla-kopparnat-far-nytt-liv/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/polystyrene-fish-boxes/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/framgangsrik-klimatkonferens-online/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/summaryEATatHOME/
https://www.ragnsells.com/what-we-do/inspired/eat-at-home2020/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/poddtips/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/kretslopp-kan-radda-klimatet/
https://www.ragnsells.se/det-vi-gor/inspireras/sa-gar-du-ner-hundratals-kilo-2021/

