
Affärsmodell
Sedan 1976 har Best Transport erbjudit små och stora företag prisvärda transportlös-
ningar. Företaget utför dagligen tusentals snabba och moderna bud-, distributions- och 
sista milen-uppdrag. 

Företaget finns verksamt i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Växjö, Luleå, Borås, 
Jönköping, Halmstad, Oslo och Köpenhamn. Via franchisetagare och samarbetspartners 
finns vi närvarande på ytterligare ett tjugotal orter i Sverige. Det gör att vi kan finnas 
nära våra kunder och att vi kan erbjuda en nationell täckning med en lokal närvaro. 

Tack vare våra mer än 240 anslutna åkerier kan vi erbjuda snabba och flexibla logistik-
lösningar. Vi på Best Transport är stolta över att vi driver på utvecklingen i branschen 
och vi arbetar målmedvetet för att nå sin vision att bli ledande i Norden på snabba 
transport- och logistiktjänster. 

Våra tre kundlöften

Telefon: 08 - 447 33 00      E-post: info@besttransport.se     www.besttransport.se

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Du bestämmer! 
Vi representerar ditt varu-

märke och din verksamhet. 
För oss är det därför självklart 
att det är du som kund som 
är i fokus. Dina behov och 

önskemål styr hur vi jobbar.

Ständig utveckling
Vi gillar att våra kunder 
ställer hårda krav. Att 

hitta nya och bra lösning-
ar och ständigt sträva 

efter att bli bättre – det 
är en av våra styrkor.

Proaktiv support
Stora eller små frågor – 
hos oss finns det alltid 
någon på plats för att 

hjälpa dig. Dygnet runt, 
alla dagar i veckan. 

Hela året om.



Kvalitetssäkring – en del av vår vardag!
Arbetet med att kvalitetssäkra vår verksamhet är den del av vår vardag. Det dagliga 
arbetet har bland annat inneburit att vi förnyade våra certifieringar enligt Svensk 
Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas
 
Arbetet sker i enlighet med visionen ”Att tillfredsställa dagens behov av snabba transporter 
utan att äventyra framtiden för kommande generationer”  

Utifrån visionen har Best Transport antagit två miljömål:

     År 2030 ska samtliga Best-fordon drivas av 100% förnyelsebara drivmedel

     År 2030 ska minst 30% av Best fordonen utgöras av elfordon. 

Visionen och målen är vår tolkning av det arbete vi behöver göra för att uppfylla målen i 
Agenda 2030. I ljuset av denna vision har vi under 2019 drivit ett antal frågor och projekt 
inom följande områden:

Miljö

     Vi har installerat en egen HVO100-tank vid vår terminal i Spånga. Vi har även drivit 
frågan om en acceptans av HVO100 mot flera av våra fordonsleverantörer för att kunna 
ställa om till en mer miljömässig transportnäring. Vårt aktiva arbete har resulterat i att 
majoriteten fordonsleverantörer säkerställer att garantier m.m. gäller även när diesel 
byts mot HVO100. Under 2019 drevs ca 55% (40% 2018) av företagets fordon (egna och 
anslutna) av förnybart drivmedel. 

     Under 2019 lanserade vi eldrivna lastcyklar i vår Göteborgsverksamhet. Lastcyklar-
na har, förutom att användas i transporter mellan företag på dagtid, även använts för 
att leverera hemleveranser kvällstid till privatpersoner. Användandet innebär förutom 
reducerade Co2-utsläpp även minskat buller då de är betydligt tystare än fossildriven 
trafik.

     I Malmö har vi reducerat vår klimatpåverkan genom lansering av vår första eldrivna 
budbil. Liksom lastcyklarna innebär den eldrivna bilen minskade Co2-utsläpp och re-
ducerade bullernivåer. Våren 2020 lanseras ytterligare en elbil i Malmö och tre elbilar i 
Stockholm, ett viktigt steg för att nå vår vision och miljömål.

För att nå visionen ”Att tillfredsställa dagens behov av snabba transporter utan att även-
tyra framtiden för kommande generationer” behöver den enskilde individen förstå hur 
vår verksamhet påverkar klimatet och vad vi tillsammans kan göra för att minska vår 
påverkan. Hos Best Transport genomgår samtliga anställda och anslutna åkerier
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utbildningar inom både sparsam körning och grundläggande miljökunskap. Per årsskif-
tet 2019/2020 hade ca 88% (81% 2018) genomfört sparsamkörning och 91 % (76% 2018) 
grundläggande miljökunskap.

Sedan 2015 klimatkompenserar vi alla våra transporter. Vi beräknar årligen CO2-utsläp-
pen ända ner på fordonsnivå och med dessa beräkningar som utgångspunkt klimat-
kompenserar vi sedan utsläppen ton för ton i samarbete med Tricorona Climate 
Partner. Genom samarbetet stöttar vi tre olika projekt i: 

     Sri Balaji, Indien: biomassakraftverk som använder förnybart jordbruksavfall 
     från den lokala regionen som bränsle.

     Bhilwara, Indien: produktion av fossilfri solenergi i det indiska elnätet.

     Tropical Mix, Panama: skogsprojekt där hållbart skogsbruk kombineras med  
     bevarande och skydd av biologisk mångfald.

Sociala förhållanden och personal
Våra medarbetare är en av våra viktigaste tillgångar. Deras arbete är avgörande för att 
vi ska nå våra långsiktiga mål. Best Transports värdegrund är kärnan i vår identitet och 
en ledstjärna för vårt sätt att arbeta. Värdegrundens fyra värdeord; kundfokus, engage-
mang, utveckling och samarbete sätter också ramarna för hur Best Transport ska vara 
som arbetsgivare.

På Best Transport råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. 
Vi har en policy mot diskriminering och en policy mot kränkande särbehandling som 
tydligt konkretiserar ramarna. Skulle en medarbetare uppleva att denne blivit diskri-
minerad eller särbehandlad på ett negativt sätt ska detta rapporteras till närmsta chef 
alternativt HR varefter åtgärder sätts in i enlighet med framtagna rutiner.

2019 har varit ett år av fortsatt tillväxt. Antalet anställda ökade från 113 anställda 2018 
till 125 anställda 2019. Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att vi ska kunna 
fortsätta vår tillväxtresa. I detta arbete lyssnar vi på vår personal för att hela tiden att 
förbättra oss. Ett viktigt mått på detta är resultatet av den återkommande medarbetar-
undersökningen. Undersökningen som genomfördes 2019 visade på ett utfall om 4,8 
(5,0) i NMI på en sexgradigskala.

I slutet av 2018 påbörjades arbetet med att kartlägga vår organisation utifrån ett mång-
falds- och inkluderingsperspektiv. Kartläggningen slutfördes under 2019 och resulterade
i en rapport med förslag på vad vi inom bolaget kan förbättra för att ytterligare stärka 
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vår position som arbetsgivare men även för att leva upp till de mål och visioner som vi 
har och de mål som framgår i Agenda 30 arbetet.

Utöver vad som framgår i hållbarhetsredovisningen i övrigt bedömer vi inte att det före-
ligger några ytterligare sociala risker.

Motverkande av korruption
För Best Transport är det av största vikt att vi, liksom våra konkurrenter, konkurrerar 
på lika villkor som också är justa för alla inblandade parter. Best Transport är medlem 
av Sveriges Åkeriföretags frivilliga uppförandekod, FAIR Transport. Uppförandekoden 
fokuserar på tre kärnområden, ”Vi kör trafiksäkert. Vi kör klimatsmart. Vi tar ansvar.” I 
programförklaringen står det att ”En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst 
och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra både för oss, våra 
kunder och hela samhället”.  

Företaget följer regelbundet upp anslutna åkeriers efterlevnad av gällande lagar och 
regler t ex trafiktillstånd, F-skatt och betalning av arbetsgivaravgifter. Inom ramen för ett 
”ärligt företagande” har Best Transports ställningstagande kring mutor och gåvor tydlig-
gjorts i ”Policy mot givande och tagande av muta”. Under 2019 har det inte identifierats 
några avvikelser mot företagets policy.

Respekt för mänskliga rättigheter 
Respekten för mänskliga rättigheter är genomgående i flera av de tidigare beskrivna 
områdena i denna hållbarhetsredovisning. Respekten för våra anställdas mänskliga rät-
tigheter säkerställs genom kollektivavtal, arbetmiljöhandboken, policys m.m. 

Respekten gentemot kunder och leverantörer säkerställs genom uppförandekoden FAIR 
Transport samt tydliga krav gentemot och uppföljning av våra anslutna åkerier. Under 
2019 har en revidering av Best Transports uppförandekod för anslutna åkerier genom-
förts.

Årsta 2020-06-08

Niklas Knight   
VD och styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avgivits

Nicklas Kullberg
Auktoriserad revisor
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