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Fraktionernas olika delar av helheten

Sanita Vukicevic, miljöingenjör 
och delägare i Envir AB

”När jag kom till Sverige från det krigsdrabbade Jugoslavien för 25 år 
sedan hade avfallsfrågor låg prioritet i mitt liv. Det viktigaste var att lära 
mig ett nytt språk, klara av körkortsprovet igen – fast nu på ett främ-
mande språk. Lära känna nya koder i ett nytt samhälle – och mest av allt: 
få ett jobb här i Sverige. Att fortsätta arbeta som civ.ing inom väg- och 
vattenbyggnad var av högsta prioritet, eftersom det var min utbildning 
och det jag arbetade med  i min hemstad Mostar.

Tack vare professor William Högland på Avdelningen för avfallshantering 
och återvinning på LTH i Lund  fick jag en chans 1995. Först som prakti-
kant, sedan som anställd. Nästa steg blev NSR i Helsingborg där fortsatte 
utvecklingen och framtagandet av konceptet med plockanalys som idag 
är ENVIR´s kärnverksamhet. Jag är fast i sopor (och det är jag bokstav-
ligen) tack vare en openminded person som gav mig chansen för 22 år 
sedan att visa att jag VILL och KAN!”

Vi människor är som våra hushållssopor, olika. Båda innehåller fraktioner från 
olika länder som bildar en enhet – därför är de olika fraktionerna lika viktiga. 
Miljön berör oss alla och därför finner vi kompetensen hos människor från alla 
delar av världen.

Handplockad kunskap 
– funktion framför fördom
Eftersom handplockad kunskap kräver att vi 
plockar vår hjälp själva, så väljer vi efter lämp-
lighet – inte bakgrund eller nationalitet. Just 
nu har vi fem olika nationaliteter som jobbar 
på ENVIR. 

Flyktingar, invandrare som har varit här längre 
tid och långtidsarbetslösa, får vi kontakt med 
via Arbetsförmedlingen som vi har ett mycket 

bra samarbete med. Förr hette det Rätt man 
på rätt plats – idag vill vi säga; Rätt person på 
rätt plats – oavsett ursprungshemland.

En handplockad affärsidé
Vi arbetar idag med plockanalyser för restav-
fall, matavfall, förpackningsmaterial, grovso-
por och verksamhetsavfall samt närliggande 
konsulttjänster. ENVIR har ett avfallslabbora-
torium i Munka-Ljungby där huvuddelen av 
analyserna genomförs.


