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KAN ETT FLYTTBOLAG VERKLIGEN JOBBA GRÖNT?
VI JOBBAR PÅ ATT VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
SKA BÄRA FRUKT PÅ LÅNG SIKT.
Miljöarbetet och en hållbar verksamhet är viktigt för oss.
Inte bara för oss utan också för våra kunder, vår planet
och för våra kommande generationer.

4

14

19

9

16

22

4

VD har ordet

6

Om Allt i Transport

8

Klimatsmart planering

9

Vårt sociala ansvar

10

Påverkan och etik

11

Vår egna arbetsmiljö

12

Från särskolan till ett yrke

13

Mätbart miljöarbete

14

Miljövänligaste fordonsflottan

15

Smart konsumtion

16

Vår miljömetod – AiT Care

17

Vad kunderna tycker

19

Hållbara nätverk

20

Återvinning i siffror

21

Genomförda hållbarhetsprojekt

22

Smidig flytt till Nya Karolinska

23

Framtiden enligt bolagets VD

AiT Hållbarhetsrapport ● 3

”Med AiT Diagnostics analyserar vi kundens
behov från grunden, hela processen från att vi
kommer in till hur vi jobbar med avvecklings
frågorna och hur vi kan avyttra inventarier”
Helhet är positivt för miljön
Genom att erbjuda fler servicetjänster och kringtjänster, som är närbesläktade till vårt uppdrag, får
kunderna ett mervärde. Allt i Transports tjänsteportfölj är tillräckligt bred för att vi ska kunna vara en
totalleverantör. En kontorsflytt, till exempel, består
av många olika delar och det är hållbart att vi hanterar hela processen, och levererar en helhetslösning.
Våra kunder ska inte behöva ringa hantverkare för
att plocka ner en whiteboard, projektor, arkivsystem
eller bibliotek och montera på det nya stället. Den
kompetensen finns hos oss. Att det också ger en
bra effekt på miljön är ett plus.

HÅLLBARHETSFRÅGOR ÄR
VIKTIGA FÖR SAMHÄLLET, FÖR OSS
OCH FÖR VÅRA KUNDER
Intervju med Per Hansson, VD Allt i Transport

Allt i Transport är ett fantastiskt företag att jobba på. Sedan starten 2003 har vi ökat
vår omsättning varje år. Framför allt de senaste fyra, fem åren har vi tagit riktigt stora kliv.
Det är mycket driv i företaget och vi sitter aldrig nöjda i båten. Vi ser hela tiden nya
affärsmöjligheter, hittar nya områden och vågar satsa.
Fokus på hållbarhet i stort och smått
Hållbarhetsfrågor är oerhört viktiga. De är stora i samhället, för oss och för våra kunder. Framför allt i de
stora privata företagen och i offentliga sektorn är det
mer eller mindre ett krav. Många av våra kunder ställer
idag höga miljökrav vid anbuds- eller offertförfrågningar.
Allt i Transport försöker att möta dessa krav genom att
vi bland annat har en kvalitets- och miljöcertifiering och
vi har hela tiden ett tänk kring miljöfrågorna, såväl i det
stora som i det lilla. Det har blivit ett stort fokus för oss.
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Vi gör med andra ord redan mycket rätt på miljösidan,
men vi har en del kvar att göra när det gäller hur vi
kommunicerar detta både internt och externt på ett
tydligt sätt. Det gör vi nu bland annat med denna
Hållbarhetsrapport. Vi ser den som ytterligare ett
steg i vår utveckling och vårt erbjudande blir tydligare
för våra kunder. Det är också ett verktyg att jobba
med internt.

Minimerar utsläppen
Våra fordon är det som påverkar miljön mest i vår
verksamhet. Det är kanske motsägelsefullt att vi
vill öka vår verksamhet så att våra bilar rullar ännu
mer, men vi jobbar väldigt hårt för att minimera de
utsläpp som våra transporter genererar. I dag har vi
en mycket modern fordonsflotta som till stora delar
drivs av förnyelsebara bränslen. Vi har också marknadens mest avancerade Fleet Management System,
som är till stor hjälp för oss för att jobba på ett miljömässigt bra sätt. Vi är faktiskt ganska stolta över vårt
transportledningssystem.
Återanvändning i alla led
Det är viktigt för oss att vi har material med lång
hållbarhet. Ett bra exempel på detta är att vi återanvänder kartonger i flera flyttar, vilket bidrar till att
minska bolagets totala miljöpåverkan. När vi måste
kassera material gör vi det på ett miljöriktigt sätt
genom en tydlig fragmentering. Jag vill också framhålla
något så basalt som arbetskläder. Köper du en mer
hållbar byxa, som kanske håller i två år istället för
ett, så minskar det miljöpåverkan.
Vi satsar mycket på återanvändning. Många företag
förtätar sina kontor och går till flexibla lösningar med
färre arbetsplatser. Vi har system och kanaler för att
erbjuda kunderna en bra lösning och hantera överblivna inventarier. En flytt kan till och med bli gratis.
Vi kallar det AiT Care.

Med AiT Diagnostics analyserar vi kundens behov
från grunden, hela processen från att vi kommer in till
hur vi jobbar med avvecklingsfrågorna och hur vi kan
avyttra inventarier.
Vi har också system för att ta hand om överbliven
elektronikutrustning, som datorer. De kan ha för låg
datakraft för de nuvarande användarna, men det
finns många andra som de fungerar bra för.
Leverantörer och personal med miljötänk
När det gäller våra leverantörer har vi reducerat
antalet över tid för att minska transporterna in till
oss. Istället för att det kommer fem leverantörer
med material har vi en leverantör och en transport
för allt. Vi ställer givetvis krav på våra leverantörer.
Det ska det finnas ett miljötänk i de företag
vi jobbar med.
Internt belyser vi hela tiden dessa frågor genom
introduktioner, en personalhandbok och med information vid speciella aktiviteter, till exempel när vi har
köpt nya bilar där vi tydligt visar deras miljöfördelar.
Vi gör rätt från början
Det här är ett serviceyrke och vi får ett stort förtroende när vi tar hand om våra kunders egendomar.
Allt måste hanteras med omtanke och varsamhet,
och med ett gott bemötande. Våra kunder ska ta
med sig ett positivt möte med vår personal. Eftersom
det här är en tjänst man köper relativt sällan är det
viktigt att vi levererar på topp varje dag. Vi har sällan
en chans att reparera, att göra om.

Per Hansson, VD i Allt i Transport
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ALLT I TRANSPORT – HÅLLBARHETSRAPPORT
Hållbar helhet
Allt i Transport är ett flyttserviceföretag. Att vi kallar
oss just ett flyttserviceföretag beror på att våra
tjänster innehåller så mycket mer än att flytta gods
från en punkt till en annan. Vi hjälper företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner med en rad
servicetjänster som tillsammans skapar ett komplett
flyttkoncept. Tack vare vårt stora fokus på denna kärnverksamhet har vi utvecklats starkt de senaste åren.
Nu är vi Sveriges ledande företag inom flyttservice.
Många av våra kunder finns inom offentlig sektor.
Några exempel på våra stora avtalskunder inom
denna sektor är Stockholms läns landsting, Stockholms
stad, Kronofogdemyndigheten, Uppsala universitet
och Uppsala kommun. Ett annat betydelsefullt affärs
område är omlokalisering av kontor. Där har vi genomfört en rad stora prestigefulla uppdrag genom åren.
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Självklart är transporter och rena flyttuppdrag
fortfarande en stor del av vår verksamhet. Men i
begreppet flyttservice ligger ett helhetstänk som
även innefattar tjänster som projektledning, logistikplanering, risk- och konsekvensanalyser, avveckling
av kontorsmiljöer, demontering och montering av
inredningar, arkivhantering, hantering av tyngre gods,
fraktionshantering och mycket mer.
Allt i Transport har kontor i Uppsala och Stockholm
men hjälper kunder i stort sett över hela landet med
hjälp av ett väl etablerat nätverk av transportörer.
De flesta av våra stora kunder finns i östra Sverige,
mellansverige och längs norrlandskusten.

KLIMATSMART PLANERING I VARJE DETALJ
Begreppet flyttservice omfattar en kedja av
tjänster, en helhet, som betyder att vi bland
annat hanterar alla delar i en flytt, från planering
och projektledning, till återanvändning av begagnade möbler. I denna kompletta kedja av flyttservicetjänster finns också montering av möbler,
packning, emballering, magasinering och städning
av de ytor som kunden lämnar, för att nämna
några exempel. Det kan låta som enkla jobb, men
de kräver minutiös planering innan vi är nöjda
och framför allt så att våra kunder blir nöjda.
Varsamhet i varje moment
På Allt i Transport ser vi en flytt som en helhet där
varje moment ska hanteras varsamt och med stor
förståelse för hur det påverkar vår miljö – både
arbetsmiljön och miljön runt omkring oss.
Allt i Transport tänker mycket på vår gemensamma
miljö och särskilt på hur vi själva påverkar miljön och
den värld vi är verksamma i. Vi arbetar ständigt
för att förbättra hållbarheten i vår verksamhet.

Hållbar glädje
Vi ser till att de inventarier som en kund inte
behöver på sin nya adress hanteras på ett hållbart
sätt. Om det är möbler, inventarier och annat som
kan återanvändas gör vi, tillsamman med kunden,
en plan för hur det ska gå till. En hel del går att
sälja, annat tas gärna emot av olika organisationer.
Målet är att återanvända så mycket som möjligt
och kassera så lite som möjligt av både kundens
och vårt eget material.
Om inventarier och material trots allt måste
kasseras sorterar vi avfallet i upp till tio fraktioner.
Alla fraktioner hanteras på miljöstationer för att
få högsta hållbara värde. Men det bästa vi vet är
när möbler och andra inventarier kan återanvändas och kommer till nytta för någon annan. Det är
hållbar glädje för oss.
När vi gör allt detta rätt skapar vi en hållbar
förändring.

VÅRT SOCIALA ANSVAR – FRÅN ARBETSLÖSHET TILL ETT BRA JOBB
Allt i Transport tar också ett socialt ansvar.
Det är viktigt för oss att ta det på allvar. Vi är
nu så stora att vi har anställda från världens alla
hörn, vilket är både berikande och utmanande.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen driver
vi ett projekt där vi hjälper människor som står
långt från arbetsmarknaden till ett arbete. De
kommer till oss för praktik och utbildning, och
så småningom anställning.

”Jag är jättenöjd. Allt är perfekt.”
– I Bosnien jobbade jag i en fabrik med aluminium,
säger Senad. Jag har en specialutbildning för att producera aluminium. När jag kom till Sverige jobbade jag
i en firma som levererade till restauranger, men den
gick i konkurs. Sedan jobbade jag några timmar per
dag på ett hotell. Men sen blev jag arbetslös i ett år.
– Genom Arbetsförmedlingen fick jag kontakt med
Robert på Allt i Transport och fick ett erbjudande
från dem. Först att praktisera och sedan kanske
anställning. Det gick bra för mig. Lyckades med att
få ett jobb.
– Vi hade tre månaders utbildning. Den var viktig för
att kunna göra mitt jobb. Det var jättebra. De hade
killar på plats som visade oss hur vi gör rätt och lätt.
De visade bra. Jättebra killar. Det finns rätt teknik
för allt. Man måste ha rätt teknik när man packar
och lyfter grejer. Det är inte bara kraft som gäller
vid flytt. Mycket teknik också.

”De lyssnar och förstår, och fixar.”
– Jag fick papper på att jag får stanna här och arbeta
efter åtta månader i Sverige, säger Mohammad. Jag
var utan arbete och gick i samma grupp som Senad
på Arbetsförmedlingen, och fick chansen på Allt i
Transport.
– Det började med utbildning i tre månader, både teori
och praktik, om hur man packar och bär, och bemötande. Man måste vara trevlig och göra allt för nöjda
kunder, inte stressa dem. Utbildningen har varit till bra
nytta för mig, för att kunna jobba på ett bra sätt.
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Det var genom detta projekt som Senad Salcin
och Mohammad Ali Tekinja kom till Allt i Transport.
De jobbar tillsammans, mest med att flytta kontor
och lägenheter. Senad kom till Sverige från Bosnien
1994 och Mohammad kom från Syrien 2015. Båda
gick i samma grupp på Arbetsförmedlingen och
kom den vägen till Allt i Transport. Först för praktik och utbildning i tre månader, sedan fick de fast
anställning.

– För mig är det ett jättebra företag att jobba på.
Jag är jättenöjd. Allt är perfekt. Jag kan inte klaga på
något. Bra kamrater och cheferna är bra. De gör hela
tiden grejer så att vi känner att vi är en del i gänget.
Vi delar till exempel upp jobb. Det finns starka killar
och de som inte är så starka. Vi som är lite starkare
tar tunga grejer. De som är lite lättare tar enklare
tjänster. Vi delar upp. Inga problem.
– Jag vet inte om något kan bli bättre här. De köper bättre
bilar. Det är ett plus. Vi har allt. Allt är bra. Jag trivs
här. Om jag inte trivs går jag vidare. Men jag stannar.

– Detta är mitt första jobb här i Sverige. Det var bra
från första dagen. Träffar nya människor och kunder,
och jobbar på olika platser varje dag. Det är kul.
– Bra kompisar att jobba med. De är jättebra. Både
chefer och de jag jobbar med varje dag, och alla andra på
företaget. Allt i Transport är en jättebra arbetsgivare.
Om man undrar något så hjälper de mig. Man kan alltid prata med dem. De lyssnar och förstår, och fixar.
– Det är ett bra jobb för mig med bra villkor. Kan
inte förklara allt och hur, men de är jättebra. De tar
hand om mig på ett bra sätt. Jag trivs här.
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LEVANDE KUNSKAP

AKTIV PÅVERKAN
Det är viktigt för oss att vara med och utveckla hela
branschen. Allt i Transport arbetar på olika plan för
att påverka beslutsfattare. Ett konkret exempel är att
vi, via Almega, i högsta grad var pådrivande för att få
till ett RUT-avdrag för flyttjänster. Det har vi lyckats
med och incitamentet för att köpa svarta tjänster har
därmed minskat.
Vi är medlemmar i organisationer och nätverk
som Hello Sweden, Social Venture Network,

UN Global Contact. Vi deltar aktivt på olika mässor
och branschdagar som Almegas upphandlingsdag och
det stora evenemanget Upphandlingsdagarna.
Via dessa nätverk och aktiviteter har vi etablerat bra
relationer med befattningshavare, främst i det privata
näringslivet, vilket har gett oss bra kontakter för att
etablera nya samarbeten.

Kontinuerlig utbildning för att hålla kunskap levande,
uppdaterad och aktiv är väsentligt på de flesta områden. Vi löser det genom att flera gånger varje år
genomföra utbildningar med vår personal i hur vi ska
utföra våra uppdrag på ett hållbart sätt.
Även våra kunder är aktivt delaktiga i våra utbildnings
insatser. De ser hur kunskapen får användning i praktiken, vet exakt vilka miljöledningsverktyg vi använder
i just deras uppdrag, får en bra uppfattning om vad
vi lär ut och varför vi gör det.

HÅLLBAR ETIK
Etik och moral står högt på dagordningen i alla led av
vår verksamhet på Allt i Transport. Det hanterar vi
på många olika sätt. Det är viktigt att alla våra medarbetare omfattas av överenskomna villkor mellan
arbetsmarknadens parter, som vårt kollektivavtal
föreskriver. Vi har policys för ett antal områden när
det gäller till exempel trakasserier, jämställdhet, alko-

hol, droger och trafiksäkerhet, liksom för gåvor och
aktiviteter. Alla affärer och kontakter med kunder
ska genomföras seriöst och inga affärer får ingås
på tvivelaktiga grunder. Det är också viktigt att vår
personal har den utrustning de behöver för att kunna
utföra sitt jobb på rätt sätt, och att de har praktiska
och profilerade arbetskläder av högsta kvalitet.

VÅR EGNA ARBETSMILJÖ
Allt i Transport har noga utarbetade personalpolicys
som tydligt säger hur vi som arbetsgivare ska uppträda
mot våra anställda, och vilka skyldigheter och rättigheter de anställda har hos oss. Detta ramverk gör
också att vi kan gå i bräschen för goda arbetsvillkor i
hela branschen. Det handlar om allt från löner till hur
vi arbetar ute hos kunder och internt på företaget.
Facklig samverkan
På Allt i Transport har vi även en bra relation med
de fackliga organisationerna och vi värderar den högt.
De är mycket involverade i vårt arbetsmiljöarbete
genom till exempel samverkansgrupper. Det ger
oss en trygghet för att kunna ha en väl fungerande
arbetsmiljö för all vår personal.
Vi arbetar också målmedvetet med att utveckla vår
arbetsmiljö, bland annat genom hjälpmedel som gör
det lättare och säkrare att hantera till exempel tungt
gods hos kunder.

Vårt friskhetstal

All vår extrapersonal, till exempel sommarvikarier,
får utbildning så att de har grundläggande kunskaper
om hur vi arbetar och vad som är viktigt när man är
anställd hos Allt i Transport. Redan i introduktions
fasen får alla nyanställda kunskaper om vårt hållbarhetsarbete.
Vi har flera aktiviteter som pågår under hela året för
att både stärka den sociala gemenskapen och hålla
fysiken på topp. Två bra exempel är vårt korplag i
fotboll och att vi erbjuder ett antal tider i veckan då
personalen kan spela padeltennis.

97,65%
Närvarotid
150501-160430

160501-170430

95,08%

97,65%

Total närvarotid för alla medarbetare dividerat med total årsarbetstid. Ett så kallat omvänt sjukfrånvarotal.
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FRÅN SÄRSKOLA TILL ETT RIKTIGT YRKE
Ytterligare ett sätt att visa att vi bryr oss och
tar ansvar är Allt i Transports samarbete med
Foucaultgymnasiet i Södertälje. Det är ett
särgymnasium där eleverna har någon slags
funktionsvarians och där teori och praktik
vävs ihop till ett sammanhang och eleverna har
mycket praktiskt arbete. Här går Markus ”Ibbe”
Habbo det fjärde året på programmet Fastighet
Anläggning Byggnation, FAB. Detta sista år ska
han vara ute så mycket som möjligt på riktiga
arbetsplatser.

De flesta får jobb
– De är med mig ute på praktik två dagar i veckan,
sedan är de inne på skolan och läser svenska och matte,
säger Anneli. Det är viktigt för Ibbe med utbildningen och
det är jättebra att han har valt att gå det här program
met. De flesta som går ut från vårt program får faktiskt
jobb. Ibbe är ganska eftertraktad och jag är säker på att
han kommer att hitta något när han går ut.
– Vi släpper inte bara våra elever när de har gått här i
fyra år. Vi ser till att de har något att gå till. Därför jobbar
vi så jättenära med Arbetsförmedlingen i Södertälje.
– Allt i Transport fick vi kontakt med genom en träff i
Stockholm där alla byggymnasier samlas, pratar och bju
der in arbetsgivare. Vår SYV (Studie- och yrkesvägledare),
fick kontakt med Allt i Transport och så kom de faktiskt
hit och hälsade på. Jag nappade på en gång. Hur bra
som helst!
En i gänget från dag ett
– Schyst ställe att vara på, säger Ibbe. Deras bemötande
är jättebra. Kändes redan efter första dagen som en del
i gänget.
– Det finns faktiskt sådana arbetsplatser, fyller Anneli i.
– Jag buntar flyttkartonger, bygger stora förvaringslådor i
trä, ser till att det är fräscht i lokalen, inventerar och sån’t.

Han har nu en bra praktikplats hos oss på Allt i
Transport och trivs mycket bra. Det ger också saker
tillbaka till oss. Ibbe utför uppgifter som i vår normala
verksamhet blir eftersatta, men som är viktiga. Det
gör han med stor framgång. Vi träffade Ibbe tillsammans med sin yrkeslärare Anneli Bou Faical för en
pratstund.
– Det är kul på FAB, säger Ibbe. Gillar det mycket.
Första året var jobbigt. Nu funkar allt. Nu går det undan
för att vi är ute mycket. Det är mest trädgårdsgrejer,
parkarbete, träd och sån’t. Vi klipper gräsmattor, röjer
sly, bygger altaner till kolonistugor, staket, hundgårdar...
vi gör allt. Lite blandat. Vi har byggt en stuga också.
Den står på skolgården nu.
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”Jag gillar att de jobbar med återvinning och sån’t”
– Normalt får jag leta praktikplatser själv, säger Anneli.
Men det är ganska svårt. Det viktiga är att få tag på
någon som vill handleda mina elever. Att jag hittar någon
som vill hjälpa till, tycker att det är kul att få dit en av
mina elever, som finns där för eleven hela tiden. Det är
inte så många som är pigga på det. På Allt i Transport
har jag jättetät kontakt med handledaren så att vi ser
till att det fungerar.
– Bra handledare, säger Ibbe, som hjälper när jag inte
har något att göra. Ser till att jag har något att göra. Jag
kan tänka mig att jobba där när jag är klar med skolan.
Det är lagom svåra arbetsuppgifter och kul grejer att
jobba med. Alla andra där är också jätteschysta.
– Det är vårt mål att de ska bli kvar där, säger Anneli.
Inte bara slänga in dem på första bästa praktikplats,
utan att det kanske kan bli en anställning. Det går ju bra
för Allt i Transport så det kanske finns chans för Ibbe att
få anställning där.
– Jag gillar att de jobbar med återvinning och sån’t. Jag
får till exempel bunta gamla kartonger, avslutar Ibbe.

DEN RÄTTA VÄGEN – MÄTBART
För att vara säkra på att vi är på rätt hållbar väg har vi
definierat ett antal mätvärden och nyckeltal. Genom
löpande uppföljningar och mätningar vet vi att vi skapar förbättringar och därmed gör skillnad. På sikt ska
vi skapa riktmärken i branschföreningar och andra
nätverk som vi kan mäta oss mot. Det här tycker vi är
viktigt eftersom vi inte tror att ensam alltid är stark.
Tillsammans blir vi starkare.
För att göra det enkelt har vi delat upp det vi mäter i
fyra områden. Varje område har två eller tre nyckeltal som är relevanta för att se om vi är på rätt väg i
vårt hållbarhetsarbete.

Finansiella nyckeltal
Omsättning – miljoner SEK
Kreditrating – Enligt Credit Safe på en 100-gradig skala
Kreditrating – Enligt UC
Kassalikviditet
Soliditet
Kassalikviditet
Indikerar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. En kassalikviditet
på 100 % eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt.
En kassalikviditet på under 100 %, där lager eller pågående arbeten inte
kan användas direkt, betyder att företaget kan behöva göra sig av med
långsiktiga tillgångar som byggnader eller utrustning, eller behöva ta lån
för att betala sina kortfristiga skulder. En tumregel är att kassalikviditeten
ska ligga på minst 100 %. Branschsnittet låg i april 2017 på 108,2.

• H
 ållbara relationer med våra anställda och
våra kunder
• Miljöpåverkan
• Våra fordon
• Ekonomisk tillväxt
Nyckeltalen följs upp kontinuerligt av företagets
ledningsgrupp. De presenteras också för vår personal
och till viss del externt. Bolagets styrelse har indirekt
ansvar för vilka nyckeltal vi ska följa upp och mäta
oss mot.

150501–160430

160501–170430

100

120

87

93

AA

AAA

121,3

120

36,3

37,7

Soliditet
Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Räknas ut genom att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna. Soliditeten beskriver företagets
långsiktiga betalningsförmåga.
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TROLIGEN BRANSCHENS MILJÖVÄNLIGASTE FORDONSFLOTTA
Vi arbetar ständigt för att minimera utsläpp
från våra fordon. Allt i Transport har en tydlig
fordonspolicy för att åstadkomma detta. Fordon
är normalt en stor miljöbov, det vet alla, därför
måste vi vara tydliga och konkreta i vad vi gör
och varför. I realiteten innebär det att vi troligen
har branschens mest miljövänliga fordonsflotta.

Förnyelsebara bränslen
Under de senaste åren har vi moderniserat vår bilpark med en tydlig miljöprofil. Vårt mål är att ha en
fordonsflotta som så långt som möjligt drivs av för
nyelsebara bränslen. I dag drivs de flesta av våra 45-50
fordon av till exempel gas och HVO diesel. Flera
av våra personbilar drivs av gas eller är elhybrider.

Fordon

Alla förare får kontinuerligt en specialdesignad utbildning i Eco Driving. Det innebär kort och gott att
de lär sig hur de kör på ett hållbart sätt, till exempel
att undvika alltför stora gaspådrag, rattutfall och att
minimera utsläpp av koldioxid.
Fullständig miljöredovisning
Genom ett av marknadens mest avancerade Fleet
Management System (FMS), får vi en fullständig miljöredovisning av bilarnas utsläpp och förbrukning. Systemet ger även våra förare instruktioner för ett mer
miljövänligt körsätt. Vi följer också upp andra typer
av körbeteenden, som kraftiga manövrar, accelerationer
eller inbromsningar. Förarna får aktiv återkoppling
och råd i realtid för att förbättra sin körprestation
genom signaler i systemet som visar på korrigeringar
i körbeteende, kraftiga manövrar, accelerationer
eller inbromsningar.
Vår transportledning får skräddarsydda data som
mäter körprestationen för:
• Fortkörning
• Körhändelser
• Tomgångskörning
• Bränsleförbrukning
• Jämn hastighet
• Motorbromsning
• Grön hastighet
• Växling
• Koldioxidutsläpp per körd kilometer
Vi hjälper våra förare att köra ansvarsfullt genom
återkoppling före, under och efter körningen.

150501-160430

160501-170430

Grön hastighet av föreslagen tid

86,20%

89,70%

Producerat CO² totalt under året

201 ton

187 ton

501 timmar

468 timmar

Tomgångskörning			
Grön hastighet av föreslagen tid
Procent av antalet körda kilometer som fordonet ligger inom zonen för
grön hastighet. Ett fordons framfart räknat i så kallad grön hastighet
är ett tal som visar att chauffören har framfört fordonet med korrekt
varvtal vid varje växling.

14 AiT ● Hållbarhetsrapport

Producerat CO 2 totalt under året
Fordonens totala produktion av koldioxid under året.
Tomgångskörning
Total tid som våra fordon är i drift men är stillastående med motorn
igång vid stoppsignaler, köer, lastning av gods m.m.

SMART KONSUMTION
Genom vårt medlemskap i Social Venture Network
(SVN) har vi etablerat ett samarbete med Inrego
som hjälper organisationer att återanvända sin ITutrustning och att konsumera på ett smartare sätt.
De har en syn på den cirkulära ekonomin som ligger
i linje med vår:
”För att vi ska klara klimatmålen har hela samhället och
näringslivet börjat ställa om från dagens linjära ekonomi
till en cirkulär ekonomi. Det handlar i korthet om att ta
vara på resurser, material och produkter så länge som
möjligt i olika former. Det handlar om att minimera och
helst avskaffa avfall och återvinning som företeelser
överhuvudtaget och försöka efterlikna naturens eget
kretslopp. I naturen finns som bekant inget avfall alls.
Återanvändning spelar därför en central roll i den fram
tida ekonomin. Det gäller särskilt IT och elektronik som
förbrukar mycket stora resurser vid tillverkningen.”

Det absolut viktigaste är vi minimerar restavfallet
och maximerar återvinningen. Då är detta en hållbar
miljövänlig affärsmodell.

Design

Återvinning

Källa: inrego.se

Under 2018 anammar vi detta tänkande fullt ut och
ska då också jobba tydligare med Naturvårdsverkets
visuella bild av cirkulär ekonomi.

Produktion

Råmaterial

s
Re

t av

f al

Återtillverkning

Cirkulär
ekonomi

l

Insamling

Distribution

Konsumtion

användning,
återanvändning,
reparation
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VI DRAR VÅRT STRÅ TILL
STACKEN
På Allt i Transport bryr vi oss om, och tar ansvar
och stor hänsyn till, vår gemensamma miljö.
Vi kallar vårt arbete för AIT CARE.

Mål:
• Alltid leverera en miljömässigt hållbar avveckling
på kontorsflyttar
• God ekonomisk lönsamhet för kunden
• God miljömässig lönsamhet för kunden
Under detta paraply har vi tolv miljöverktyg (utan
rangordning) som vi använder oss av i vår vardag och
i vår relation med våra kunder och leverantörer.
• Arbetsmiljöhandbok
• Arbetsmiljöpolicy
• Risk- och konsekvensanalys – internt och externt
• Arbetsmiljöplan process – internt och externt
• Hållbarhetsredovisning
• Återanvändning
• Återvinningsrapport
• Fraktionshanteringsprocess
• OptiDrive rapport
• AiT Care Diagnostics
• FN Global Compact – 10 principer
• FR 2000

AVFALLSTRAPPANS 5 STEG

1
2
3
4
5

AVFALLSMINIMERING
ÅTERANVÄNDNING
ÅTERVINNING

ENERGIUTVINNING
DEPONERING
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Till salu

Visste du att...

Visste du att...

Av den metall som vi återvinner
under ett år kan man i runda tal
tillverka hela 17 700 cyklar.

En normalstor villa kräver ca 21 kg
brännbart avfall per dygn för
uppvärmning. Under ett år återvinner
vi över 1 000 000 kg trä, papper,
wellpapp m.m. som går
till energiutvinning.

1 kilo återvunnen plast kan bidra
till att minska koldioxidutsläppet
med upp till 2 kilo. Under ett år
återvinner vi cirka 15 000 kg plast.

En viktig del i detta arbete är att vi håller oss så
tydliga vi bara kan till Avfallstrappans 5 steg
Vi projektleder genomförandet i varje detalj, erbjuder
flyttkartonger, återvinningskärl på ert kontor och går
igenom följande steg:

1. V
 i gör en analys av ert kontor för att kartlägga
och bedöma hur vi kan minimera avfallet – AIT
Care Diagnostics.
2. V
 i definierar vilka inventarier och vilken utrustning
som kan återanvändas, till exempel via våra partners RP Möbler, Rekomo och Exin, som köper
och rekonditionerar möbler till försäljning, och
Inrego, som arbetar med återvinning av IT-utrustning. Vi skänker även inventarier och utrustning till
välgörenhetsorganisationer, till exempel Missionsförbundet.
3. Å
 tervinning sker via partners som City Bag,
SÖRAB och SRV samt Stena Recycling, som
hanterar gods för återvinning, exempelvis metall.
4. E nergiutvinning sker också via partners, till exempel Smart Recycling och Stena Recycling, som
hanterar gods för energiutvinning, exempelvis
träprodukter.
5. G
 odset deponeras osorterat utan åtgärd på återvinningscentral – detta steg vill vi undvika!

!

Visste du att...

KUNDNÖJDHET
Efter utfört uppdrag skickar Allt i Transport en kundenkät till alla nya kunder, engångskunder samt slumpvis
utvalda offentliga kunder, som svarar anonymt.
150501-160430 160501-170430

Kundenkät efter utfört uppdrag		
Hur upplevde du kontakten med Allt i Transport innan vi utförde uppdraget?

94,6%*

96,1%*

Hur upplevde du att vi utförde uppdraget?

100%*

97,6%*

Hur uppfattade du kompetensen hos Allt i Transports personal?

100%*

98,4%*

Hur tycker du att vi utförde uppdraget totalt sett?

97,3%*

98,9%*

97,2%

97,6%

Andelen som svarade ja på frågan: Kan du rekommendera Allt i Transport
till dina vänner och bekanta eller affärskollegor?
(*) avser andel som svarade mycket bra eller bra.

97,6%
av våra kunder skulle rekommendera Allt i Transport

SAMMA HÖGA KRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER
Våra underentreprenörer ska naturligtvis uppfylla
samma höga krav som vi ställer på oss själva. Varje
underentreprenör tecknar ett UE-avtal som intygar
att de har de tillstånd som krävs för att bedriva
den verksamhet som vi gör. Det innebär att våra
underentreprenörer ska betala minst de kollektiv-

avtalsenliga löner som gäller för branschen, att de
har alla giltiga tillstånd för att bedriva yrkesmässig
trafik och att både verksamheten och fordonen är
försäkrade. UE-avtalet innebär också att de måste
följa villkor som är kopplade till specifika kundkrav
och avtal.
AiT Hållbarhetsrapport ● 17

HÅLLBARA NÄTVERK
Allt i Transport är medlem i Social Venture
Network (SVN), och har etablerat ett flertal
samarbeten genom detta nätverk. SVN är
internationell organisation som är verksamt
lokalt i flera länder. Nätverket arbetar mycket
med FN:s hållbarhetsfrågor Agenda 2030 och
med Mål 17, som handlar om samarbeten för
att nå en hållbar utveckling. SVN startades för
30 år sedan har funnits i Sverige i 20 år.
– Vi jobbar mycket med att hitta samverkan mellan
olika sektorer, men också mellan små och stora
företag och andra typer av intressenter, nätverk och
ideella organisationer, säger Karin Strömqvist Bååthe
som är Generalsekreterare för SVN Sweden. Tanken
är att här ska man inspireras, affärsutveckla, nätverka
och opinionsbilda.
– De som startade närverket på 80-talet köpte inte
tesen som var förhärskande på den tiden, att ett
företags ansvar bara var att tjäna pengar och skapa
arbetstillfällen, och det här med miljöansvar eller
socialt ansvar är för regeringar, kommuner och ideella
organisationer att hantera.
Win-win i alla led
– Hela nätverkets utmaning, eller idé, är hur vi kan
hitta win-win i alla led. Något som är bra för att utveckla företag och organisationer samtidigt som man
håller sig inom planetens gränser. Det finns bara en
viss mängd resurser som vi kan utnyttja. Jag ser det
som en långsiktig överlevnadsfråga. Använder vi för
mycket resurser dör planeten och som vi brukar säga:
”There is no business on a dead planet.”
Accelerera omställningen
– Genom nätverk som SVN kan vi accelerera omställningen till en hållbarare värld. Vi jobbar bland
annat med att skapa samtal, dialog och mötesplatser
för att lösa det här tillsammans. Ingen är en solitär
enhet, vi ingår alla i ett större ekosystem. Både när
det gäller naturens kretslopp och ett ekosystem för
organisationer och människor som jobbar där. Att
accelerera omställningen till en hållbar värld och
jobba för Agenda 2030 är viktigt.

begränsade resurser, och se var man har störst påverkan som företag. Jobbar man med transporter och
logistik som Allt i Transport, så handlar det mycket
om cirkulära flöden. Man får titta både på materialflöden och ekonomiska flöden och hitta nya former.
– Transport- och logistikbranschen är beroende
av fossila bränslen och de utsläpp som de ger, som
påverkar både miljön och människors hälsa. Där finns
det mycket att jobba med. Målet är att på sikt gå
över till förnybara bränslen och att ha noll utsläpp
som påverkar klimatet och människors hälsa. Man bör
fokusera på de områden där man har stor påverkan
och där man kan göra skillnad. Jag brukar säga att
man ska jobba så mycket om möjligt med effekt och
så lite som möjligt i affekt.
Hållbarhetsarbete med mening
– Det krävs mer och mer av företag att de är transparanta med sin strategi och sin påverkan. Därför
finns det många anledningar till att ta fram en hållbarhetsrapport, som denna. Det finns många dimensioner i det och man kan använda den på olika plan.
Internt för att följa upp sina åtgärder, var man landar.
Externt som strategiskt verktyg i dialogen med sina
intressenter i samverkan, både kunder och andra.
För benchmarking och jämföra med andra.
– Det är viktigt att kunna lyfta blicken och se vilka
effekter våra åtgärder har. Det är många som fastnar
i rapporteringsmallar och nyckeltal, och det är ju bra,
men om de inte mäts mot en övergripande vision
eller en övergripande tanke, så är de ganska meningslösa. Det måste vara hållbarhetsarbete med mening.
Allt i Transport är en del av en kedja, en länk. Jag tror
att det är helt rätt steg som de tar, avslutar Karin
Strömqvist Bååthe.

Fokus på var man kan göra störst effekt
– I en hållbar värld och den cirkulära ekonomin måste
man göra en analys, som även inbegriper jordens
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150501-160430
Avfallsminimering Antalet dokumenterade samtal under året gällande hur en

912 st

1 144 st

avfallsminimering ska gå till och där vi får genomföra en AiT Diagnostic-övning.

Återanvändning Antalet dokumenterade uppdrag under året där vi helt eller delvis
har återanvänt kundens gods. Det gäller allt från en soffa till hela kontorslandskap som
Allt i Transport har återvunnit via våra speciella kanaler.
Återvinning

Total mängd återvunnen metall = 17 276 vanliga cyklar
1 408 st

150501-160430

Återvinning metall
Antal kilo återvunnen metall vilket kan räknas om till
cirka 17 276 vanliga cyklar (160501–170430).

177 248 kg

1 709 st

160501-170430

241 861 kg

METALL

PLAST

ELEKTRONIK

Återvinning plast
Avser återvunnen plast i kilo för ett år. 1 kg återvunnen
plast kan bidra till att minska koldioxidutsläppet med
upp till 2 kg.

Återvinning elektronik
Avser återvunnen elektronik i kilo för ett år. Det mesta
tuggas i fragmenteringsanläggningar så att metaller kan
sorteras ut och återanvändas.

Energiutvinning

TRÄ

PAPPER

112 794 kg

61 231 kg

149 792 kg

106 727 kg

150501-160430

160501-170430

Energiutvinning trä
Avser den mängd trä i kilo som vi under året har
lämnat till energiutvinning. En normalstor villa kräver
cirka 21 kilo brännbart avfall per dygn.

580 086 kg

655 342 kg

Energiutvinning papper
Avser den mängd papper som vi under året har
lämnat till energiutvinning. 1 ton papper motsvara cirka
14 normalstora träd.

177 248 kg

187 241 kg

145 021 kg

BRÄNNBART

Energiutvinning brännbart, övrigt
Avser den mängd i kilo som vi under året har lämnat
till energiutvinning. En normalstor villa kräver ca 21 kilo
brännbart avfall per dygn för uppvärmning.

32 227 kg

WELLPAPP

Energiutvinning wellpapp
Avser den mängd wellpapp som vi lämnar in under året
till energiutvinning. Omräknat till antal flyttkartonger
motsvarar det ca 12 500 kartonger (160501–170430).

20 AiT ● Hållbarhetsrapport

241 861 kg

160501-170430

149 792 kg

GENOMFÖRDA HÅLLBARHETSPROJEKT
100 % förnyelsebart bränsle
2017 fortsatte vi med vårt projekt att utveckla vår
fordonsflotta så att den är så miljövänlig som möjligt.
Under året beställde vi 15 nya Peugotfordon som
är certifierade för att köras på HVO diesel, som är
förnyelsebart till 100 procent. Alla fordon utrustas
med vårt Fleet Management System och självklart
marknadens säkraste alkolås för att säkerställa en
hållbar körning.
Utvecklad fraktionshantering
Vi utvecklade vår fraktionshantering i samband med
att vi fick i uppdrag av Kronofogdemyndigheten att
löpande genomföra avflyttningar av gäldenärer. Nu
har vi alltid kärl med oss på uppdragen för de olika
fraktioner som vi ska hantera. Vi har också utbildat
våra anställda i att fraktionshantera på plats. En annan
vinst av detta arbete är att vi nu är mycket mer
vaksamma på vad som fraktionshanteras och vad vi
gör med det. Det är till exempel mycket som kan
återanvändas, vilket är helt i linje med vårt långsiktiga
hållbarhetsarbete i enlighet med Avfallstrappan.

Nya miljöriktiga lokaler
Till sist kan vi inte låta bli att berätta att vi under året
flyttade in i nya lokaler i Älvsjö i södra Stockholm.
Fastighetsägaren, Corem, gick noggrant och hållbart
igenom lokalerna för att anpassa dem till oss. Med
detta fokus har vi fått treglasfönster installerade,
som avger ett minimalt energiflöde inifrån och ut.
Ventilationen är tidsstyrd och indikerar direkt om
något är avvikande. Vi har också ett tydligt återvinningsperspektiv när det gäller avfall som vi inte kan
återanvända utan måste hantera på en miljöstation.
Fastighetsägaren har investerat i ett modernt soprum
som mer kan ses som en lokal miljöstation för vårt
dagliga avfall. Allt i Transport sitter nu i miljöriktiga
och högt arbetsmiljöklassade lokaler både när det
gäller ljus, ljud och luft. Det känns skönt med tanke
på vårt totala fokus på ett hållbart leverne för bolaget
och våra medarbetare.

Övrigt
Osorterat
Lämnas till anläggningar som sorterar och hanterar avfallet
på det mest hållbara sättet.
Farligt avfall
Farligt avfall är till exempel färger och kemikalier.

18 724 kg

UN Global Compact
Under 2017 skrev Allt i Transport under UN Global
Compacts 10 principer. Dessa vävs in i våra affärs
områden och i våra samarbeten med underentreprenörer och leverantörer.

Deponering
Avser antalet kilo som lämnas på en deponeringsstation.
Där hanteras godset efter strikta deponeringsprinciper.

150501-160430

160501-170430

307 768 kg

303 331 kg

14 502 kg

14 979 kg

3 223 kg

5 617 kg
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SMIDIG FLYTT TILL NYA KAROLINSKA
Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna är ett
av de största och mest omtalade projekten
under senare år. Vi på Allt i Transport var högst
delaktiga i den stora omlokaliseringen från det
gamla Karolinska sjukhuset till nybyggda NKS.
Det var ett omfattande flyttuppdrag, men tack
vare att vi var med tidigt i processen med noggrann planering och risk- och konsekvensanalyser
gick flytten mycket smidigt och tidsplanerna
höll. Kort sagt, en framgångsrik flytt och ännu
en nöjd kund.
Teona Gusterman arbetar på Programkontoret Nya
Karolinska på Karolinska Universitetssjukhuset, som
ansvarar för flytten från de gamla till de nya sjukhusbyggnaderna. Teonas roll är att samordna flyttföretag
och andra verksamheter och för att skapa ett logistiskt schema för allt som ska flyttas.
– Det är en hel del känsliga saker om ska flyttas och
många människor inblandade så det är viktigt att allt
fungerar. Allt i Transport jobbar tätt tillsammans med
vår flyttkonsult och de är med tidigt i projektet för

planering och för risk- och konsekvensanalyser. För
oss är det viktigt att vi känner oss trygga med att alla
har tänkt på alla aspekter och att alla har bra arbetsförutsättningar. Allt i Transport tittar bland annat på
rutten, att den är framkomlig, vilka möjliga hinder och
problem det finns på vägen.
– Efter analysen gick vi tillsammans runt och tittade
på allt, gjorde en bedömning och en åtgärdsplan. Vi
upptäckte till exempel ett golv som bedömdes som
en arbetsmiljörisk och att viss personal saknade information. Vi fixade golvet och såg till att personalen
fick den information de behövde.
– Allt i Transport har gjort ett jättebra jobb, inte
minst när det gäller förarbetet. De har verkligen
tänkt på mycket, från stort till smått, och skrivit en
bra åtgärdsplan för att undvika riskerna.
– Det är lätt att arbeta med Allt i Transport. De kan
våra lokaler och förstår våra utmaningar. Det känns
att de tar ansvar för sina egna medarbetare och för
alla andra delaktiga.

UTVECKLING, STYRKA OCH FRAMTIDSTRO
Som vi vill visa med denna rapport, tar Allt i
Transport ett stort ansvar för den miljöbelastning som vår verksamhet genererar. Miljöfrågorna är globalt väldigt viktiga och vi på Allt i
Transport ska dra vårt strå till stacken för att
göra den värld vi lever i ännu bättre.
Vi kommer även fortsättningsvis ha ett stort fokus på
just miljö- och hållbarhetsfrågorna i utvecklingen av
bolaget och dess tjänster. Detta gör vi, som tidigare
nämnts, bland annat i utvecklingen av vår fordonsflotta,
där vi ser en ännu högre användning av förnyelsebara
bränslen. Vårt mål är att 100 procent av våra transportfordon ska drivas av fossilfria och förnyelsebara
drivmedel vid utgången av 2019.
Vidare ska det alltid finnas en miljöaspekt vid inköp
och framtagande av det material som behövs för
verksamheten. Utbildning av vår personal i hållbarhetsfrågor ska bli en naturlig del i våra kompetens
utvecklingsprogram. Vi ska också stärka och säkra
en ännu bättre efterlevnad av hållbarhetsfrågorna
hos våra underleverantörer.
Allt i Transports fokusområden under kommande år
ligger främst på att etablera oss som en betydande
aktör inom området ”Mobility Services”, det vill säga
flyttserviceuppdrag för gods som kommer till Sverige
från andra länder, och gods som ska lämna Sverige
för destinationer runt om i världen.
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Vidare ska vi fortsättningsvis vara den ledande aktören inom området B2P, samtidigt som vi ska utveckla
våra relationer inom B2B-segmentet. Vårt arbete
med de sociala frågorna inom CSR kommer att fortsätta med oförminskad intensitet.
Vår framgångsrika modell när det gäller avveckling
av överblivna inventarier i samband med flyttprojekt
kommer vi att utveckla och förfina ännu mer under
de kommande åren. Här ser vi en stor efterfrågan
från marknaden.
Sammanfattningsvis ska Allt i Transport med oförminskad styrka, framtidstro och kompetens utveckla
företaget till att vara det naturliga valet av partner vid
behov av flyttservicetjänster.
Det är många som överlåter sitt ansvar till framtiden.
Men framtiden är redan här. Därför tar vi vårt ansvar
redan idag och fortsätter att jobba aktivt med de
avtryck vi lämnar och vilken påverkan de har på miljö,
samhälle och individ. För att vårt avtryck ska bli så
gynnsamt som möjligt arbetar vi utifrån principerna:
samordna för att optimera, uppmärksamma för att
möta och var varsam för att tillvarata.
Per Hansson,
VD i Allt i Transport
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Allt i Transport & Spedition AB
Kundtjänst: 0200-210 100
Adress: Danmarksgatan 47, 753 23 Uppsala
Stockholmskontoret: Konsumentvägen 14, Älvsjö
E-post: info@alltitransport.se
Webb: alltitransport.se

