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Sedan 1976 har Best Transport erbjudit små och stora 
företag prisvärda transportlösningar. Företaget utför 
dagligen, med hjälp av innovativa tech-lösningar, tio-
tusentals snabba och fossilfria bud-, distributions- och 
last mile-uppdrag. Best Transport driver på utveck-
lingen i branschen och arbetar målmedvetet för att nå 
sin vision om att vara kundens självklara val inom last 
mile och expresstjänster i norra Europa, baserat på 
ett uppriktigt hållbart utförande. 

Företaget finns verksamt i Stockholm, Uppsala, 
Göteborg, Malmö, Växjö, Luleå, 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 250 anslutna åkerier kan vi erbjuda snabba och 
flexibla logistiklösningar. 

Affärsmodell
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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 lösningar 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.

 

3
kundlöften 

Best Transport AB har sedan 2005 arbetat med 
Stockholms stads miljödiplom och uppfyller samtliga 
kriterier för Svensk Miljöbas. Under 2020 har vi arbe-
tat enligt Svensk Miljöbas i hela koncernen. Företaget 
har återigen genomfört en miljöutredning där våra 
mest betydande miljöaspekter kartlagts. Utifrån detta 
har vi formulerat miljöpolicy, mål och handlingspro-
gram. Vi har upprättat en miljölagkravsförteckning 
via verktyget lagpunkten.se. Samtliga medarbetare 
och anslutna underleverantörer och dess personal, 
genomgår utbildningen Grundläggande miljökunskap 
via vårt e-learingverktyg Best Academy. Samtliga 
berörda medarbetare och chaufförer har utbildats i 
sparsamkörning via utbildningsportalen Best 
Academy. 

Vårt arbete sker under miljövisionen ”Att tillfredsställa 
dagens behov av snabba transporter utan att äventyra 
framtiden för kommande generationer.”

Utifrån miljövisionen har Best Transport reviderat 
sina miljömål och har nu antagit sju miljömål, vilka är 
en ökad ambition jämfört tidigare mål. Miljövisionen 
och miljömålen är vår tolkning av det arbete vi behö-
ver göra för att uppfylla målen i Agenda 2030.

Miljöfokus
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Miljömål 2021
1. Best Transport skall vid utgången av 2021 ställt om samtliga fordon, ägda av Best och  
    tillika anslutna till oss genom resursavtal, till fossilfria drivmedel med en acceptans för  
    fordon kopplade till specifika tjänster där det ej är möjligt till 100 procent fossilfritt.

2. Minst 50 procent av de fordon som ansluts till Best Transport via resursavtal under 2021  
    skall drivas på el alternativt biogas.

3. Implementera laddinfrastruktur vid minst två Best-terminaler och säkerställa HVO-
    tillgång på samtliga affärsområden.

4. Energikartläggning för samtliga kontor och terminaler i syfte att säkerställa att förnybar  
     energi nyttjas. 

5. Få samtliga åkerier att regelbundet drivmedelsrapportera sina fordon anslutna till Best  
     Transport via befintlig IT-lösning.

6. Tjänsteresor skall i mesta möjliga mån reduceras (välja digitalt mötesalternativ). Tjänste- 
     resor oavsett fordonstyp skall göras med fossilfria bränslen om så inte är möjligt skall  
     det klimatkompenseras och redovisas (målet jämförs mot underlag från 2019 pga Covid-19).

7. Genomföra klimatredovisning enligt GHG protokollet.

Best Transport utför, för våra kunders räkning, ett stort antal transporter varje dag. Vår miljöpåverkan är 
störst från trafiken och transporter och detta är därför i fokus för vårt miljöarbete. 

Sedan Best Transport startades har samordning och samtransport varit företagets ledstjärna för att minska 
antalet kilometer och sänka bränsleförbrukningen. Optimering har skett både genom praktiskt utförande lik-
som genom utveckling av trafikledning och ruttplanering. Under 2020 har Best Transport investerat i teknolo-
gi som ska förbättra kartfunktionerna i vår ruttoptimering och därigenom markant öka vår effektivitet.

Under 2020 har vi ställt om hemleveranserna till att vara fossilfria i ett 30-tal svenska städer. Vi har under året 
också säkerställt att linjebilarna som transporterar gods mellan terminalerna är fossilfria. Samtliga fordon-
stankningar följs dagligen upp genom ett drivrapporteringssystem.

Under 2020 färdigställdes, i samarbete med Biodriv Öst, den drivmedelsplan som är grunden för omställ-
ningen till fossilfria transporter. Best Transport arbetar nu med att ställa om samtliga fordon till fossilfritt. Vi 
har skapat en rutin för implementation av nya fordon i organisationen med målet att öka antalet elfordon så 
snart förutsättningarna finns men även att implementera biogasfordon. HVO100 ser Best Transport som en 
brygga över mot ännu bättre alternativ.

Miljöpåverkan – vad har 
vi gjort så här långt?



Fordon och bränsleval
Best Transport har under 2020 ökat andelen fordon 
som drivs på fossilfritt bränsle till att vid årets slut 
omfatta 312 fordon. Främst har ökningen skett tack 
vare vårt intensiva arbete med att ställa om hemleve-
ransdistributionen till fossilfritt, men detta har även 
fått bevisade effekter för verksamheten dagtid. Under 
2020 har Best Transport färdigställt en drivmedels-
plan och vi har installerat en HVO-tank vid vår verk-
samhet i Jönköping. Vi hoppas kunna utvidga med 
ytterligare HVO-tankar under 2021.

Best Transport kräver sedan länge att fordonen skall 
tvättas och servas på miljödeklarerade anläggningar. 
I avtal med våra underleverantörer finns en särskild 
miljöpunkt som tydligt beskriver åkeriernas ansvar i 
miljöfrågan.

Vid en mätning i december 2020 var genomsnittsål-
dern för samtliga kontrakterade fordon 3,6 år. Av 
samtliga anslutna lastbilar är 74 procent Euro 6 
klassade.

Förbättring och utveckling
Tillsammans med Biodriv har Best Transport färdig-
ställt en drivmedelsplan, vilken ska hjälpa Best Trans-
port att säkerställa omställning till fossilfria drivmedel 
under 2021. Som en direkt följd av drivmedelsplanen 
har en ny rutin implementerats om vilka krav som gäl-
ler för införskaffande av nya fordon som utför upp-
drag kopplat till åkeriavtal hos Best Transport. 

Införandet av drivmedelsrapportering under 2020 
har utvecklats och är nu ett system som genererar 
uppföljning samt även bevakning av vilka fordon 
som ej redovisat tankningar senaste perioden. Under 
2020 ställde vi om samtliga hemleveranser i ett 30-tal 
svenska städer med tillhörande inhämtningar och 
linjetransporter. Detta arbete har även haft en stor 
positiv effekt på våra leveranser till företag. Resultatet 
är att Best Transport överträffade miljömålet för 2020 
avseende antal fossilfria fordon med 200 procent. 
Målet är nu att samtliga våra transporter ska vara 
fossilfria vid utgången av 2021.

Medarbetare – en av våra 
viktigaste tillgångar
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Våra medarbetare är en av våra viktigaste tillgångar. 
Deras arbete är avgörande för att vi ska nå våra lång-
siktiga mål. Best Transports värdegrund är kärnan i 
vår identitet och en ledstjärna för vårt sätt att arbeta. 
Värdegrundens fyra värdeord; kundfokus, engagemang, 
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 dis-
kriminering och en policy mot kränkande särbehandling 
som tydligt konkretiserar ramarna. Skulle en med-
arbetare uppleva att denne blivit diskriminerad eller 
särbehandlad på ett negativt sätt ska detta rapporteras 
till närmsta chef alternativt HR varefter åtgärder sätts 
in i enlighet med framtagna rutiner. För att underlätta 
detta för den enskilde medarbetaren har vi under 2020 
implementerat en visselblåsartjänst där den anställde 
erbjuds möjligheten att kunna rapportera oegentlighe-
ter helt anonymt. 

2020 tog Best Transport fram en Code of Conduct som 
ska hjälpa oss att säkerställa att våra medarbetare 
agerar och fattar beslut enligt vår gemensamma värde-
grund. Samtliga medarbetare har tagit del av vår Code 
of Conduct. 

2020 har varit ett utmanande år på grund av den 
världsomspännande Corona-pandemin. Best Transport 
har dock fortsatt att växa. Antalet anställd har ökat från 
ca 180 under 2019 till knappt 280 år 2020. I takt med 
att vi fortsätter att växa ställs det även högre krav på 
oss som organisation att vi har rutiner och arbetssätt 
där vi lyssnar på vår personal och hela tiden fortsätter 
att utvecklas som arbetsgivare. Givet pandemi och en 
tillväxt är det glädjande att den under 2020 genomförda 
medarbetarenkäten visar på en medarbetarnöjdhet på 
4,9 (4,8, 2019) på en sexgradigskala. 

Utöver vad som framgår i hållbarhetsredovisningen i 
övrigt bedömer vi inte att det föreligger några ytter-
ligare sociala risker. 



Anslutna åkerier

Best Transport – Hållbarhetsredovisning 2020 Best Transport – Hållbarhetsredovisning 2020

Schyssta villkor
För Best Transport är det av största vikt att vi, 
liksom våra konkurrenter, konkurrerar på lika 
villkor som också är schyssta för alla inblandade 
parter. I början av 2021 uppmärksammades vi 
på att det fanns åkerier anslutna till Best Trans-
port som inte levde upp till våra avtalsvillkor om 
schyssta villkor. Schyssta villkor för alla inblan-
dade parter i transportkedjan är av största vikt 
för Best Transport och vi har tagit de framkom-
na uppgifterna på stort allvar. 

Under våren har vi därför genomfört en ex-
tern granskning av våra anslutna åkerier för 
att kartlägga villkoren hos anslutna åkerier. 
Denna kartläggning har sedan resulterat i ett 
antal åtgärder som kommer att implementeras 
under 2021. Åtgärderna innebär bland annat 
en utökad kontroll av anslutna åkerier (utöver 
kontrollen som vi redan genomför idag såsom 
t ex trafiktillstånd, F-skatt och betalning av 
arbetsgivaravgifter). Vi arbetar även för att fler 
anslutna åkerier ska teckna kollektivavtal som 
en åtgärd för att säkerställa schyssta villkor. 

Vi har även gjort vår visselblåsartjänst tillgänglig 
för anslutna åkerier och deras chaufförer som 
en potentiell väg att informera om eventuella 
avvikelser.

Inom ramen för ett ”ärligt företagande” har Best 
Transports ställningstagande kring mutor och 
gåvor tydliggjorts i ”Policy mot givande och ta-
gande av muta”. Under 2020 har det inte identi-
fierats några avvikelser mot företagets policy.

Respekt för mänskliga rättigheter
Respekt för mänskliga rättigheter är genomgå-
ende i flera av de tidigare beskrivna områdena i 
denna hållbarhetsredovisning. För att tydliggöra 
att detta är av största vikt för Best Transport 
har vi under 2020 implementerat en Code of 
Conduct för både våra anställda medarbetare 
samt även för våra anslutna åkerier. Respekten 
för våra anställdas mänskliga rättigheter sä-
kerställs vidare genom kollektivavtal, arbetmil-
jöhandboken, policys m.m. 
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