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MLT är ett transportföretag som verkar i
Mellansverige med kontor i Uppsala, Sala samt
Gävle. 
Vi ägs till 100 % av våra transportörer (dags dato
102 st). Totalt förfogar vi över en fordons- och
maskinflotta bestående av ca 350 resurser.
 
MLT är moderbolag i en koncern bestående av:
 
Stingtorpets Grus AB – verksamheten består av
brytning och förädling av grus- och bergmaterial i
egna täkter.
MLT Schakt & Entreprenad AB – verksamheten
består av transport- och maskinförmedling
MLT Service AB – verksamheten består av
fordonsfinansiering. 2019 vilande.
Svea Åkarna AB - verksamheten består av
fastighetsförvaltning.
 
MLT:s affärsidé är att vara en framtidsbyggare i
samhället genom att erbjuda hållbara
maskin- och transportlösningar. Vi vill anses vara
en innovativ partner och vara ett förstahandsval
inom transport-, maskin- samt terminaltjänster i
Mellansverige.
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Om branschen
Transportbranschen håller samhället rullande.
Som transportföretag är vi en nödvändig del i det
moderna samhället. 
70 % av Sveriges lager befinner sig på vägarna i
lastbilar av olika färger och former. 
Vi är en stor bransch som sysselsätter många
individer.
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Planerade nyinvesteringar i vår infrastruktur för
drivmedel öppnar upp för ett utökat utbud av alternativa
drivmedel såsom till exempel HVO100, ED95. Vi kan idag
inte överblicka vilka drivmedel som vi kommer att köra på
om några år men vi förbereder oss för olika tänkbara
alternativ.
 
Under år 2019 investerade MLT i ett nytt verktyg för
medarbetarundersökningar, Winningtemp.
Genom Winningtemp gör vi medarbetarundersökningar
varje vecka. Ett utmärkt sätt att få en temperatur över
medarbetarnas upplevelse av sin totala arbetsmiljö.
 
Då samhällsansvar är en viktig 
komponent inom hållbarhet så 
deltog vi under 2019 i ett trafik-
säkerhetsprojekt för skolbarn 
i lågstadiet med syfte att lära 
barnen om trafiksäkerhet i tidig 
ålder.
 

Vi har långsiktiga visioner som innebär att vi ska
vara en innovativ samhällsbyggare. 
För att nå uppsatta mål är vårt hållbarhetsarbete,
tillsammans med våra värderingar, det fundament vi
bygger verksamheten kring. 
Vår övertygelse är att vi som modernt företag måste
arbeta hållbart ur flera perspektiv. Vi måste klara en
omställning för klimatet samtidigt som vi har ett
socialt och ekonomiskt ansvar.
 
MLT ska vara en god arbetsgivare, vi ska ta vårt
ansvar i att minska utsläppen som kommer från vår
verksamhet. Vi ska även vara ett ekonomiskt stabilt
bolag som kan återinvestera för kommande
generationer.

Vad är hållbarhet för MLT?

VD HAR ORDET
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Hållbarhet i praktiken
Vi arbetar hårt med att optimera våra transporter
genom att öka fyllnadsgraden och därigenom utföra
mer transportarbete per levererat ton. Det leder i sin
tur till minskad miljöbelastning och lägre kostnader
för utförandet av tjänsten. Daniel Åberg, VD 
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MEDARBETARNA I FOKUS

Transportbranschen är en bransch i förändring.
Premisserna för att arbeta både som chaufför
och i övriga yrken kommer att förändras. 
Fokus på kunskap om digitala verktyg och
kundservice gör att demografin troligtvis kommer att
skifta från en tidigare mansdominerad bransch till en
mer blandad yrkeskår, om än troligen under en
relativt lång tidsperiod. 
 
MLT välkomnar denna förändring och vill vara
i framkant avseende jämställdhet och jämlikhet. Vi
har tydliga mål om vart vi vill och har påbörjat
arbetet med hur vi ska ta oss dit.

Jämställdhet

"Vi ska vara en innovativ samhällsbyggare"
D A N I E L  Å B E R G ,  V D
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Medarbetare LedningsgruppStyrelse Förare



Säkert och tryggt på jobbet

Att alla inom MLT ska jobba tillsammans är
uttryckt i våra värderingar och sitter i vårt
DNA. 
 
Vi vet att alla är länkar i en kedja och att vi
är beroende av varandra för att möta våra
kunders behov. Därför arbetar vi
kontinuerligt med att alla ska känna sig
välkomna i MLT-familjen.
 
Medbestämmande är en viktig del av vårt
arbete framåt och vi engagerar alla roller i
att utstaka riktningen vi vill ta. I MLT:s
styrelse är åkerierna representerade. Även
tjänstemän återfinns i form av arbetstagar-
representanter. 
 
Under 2019 genomfördes projektet
#viärmlt för att ytterligare förstärka vi-
känslan. Projektet innehöll en rad aktiviteter
som kulminerade i en gemensam kryssning
fullpackad med intressanta föredrag och en
hel del nöje. 
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För MLT är säkerhetsarbetet grundläggande
och har flera dimensioner. Vi ska dels se till
att alla som arbetar för MLT har en säker
arbetsmiljö och att alla känner sig trygga på
jobbet. 
Vi behöver även ta vårt ansvar för
trafiksäkerheten och ta hänsyn till personer
som befinner sig i vår närhet när vi utför
uppdrag.
 

Ålands hav
oktober

2019

Ett MLT
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Våra medarbetare
är utan tvekan vår
viktigaste tillgång,

de gör ju hela
jobbet...

K E N T H  H E L L E N
OPERATIV CHEF
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De medarbetare som vi har inom MLT är
fantastiska och har ett oerhört viktigt jobb. 
De ser till så att vi utvecklar städer genom att
stödja byggandet av fastigheter såsom bostäder,
skolor och kontor men de ser även till så att mat
levereras till våra äldreboenden och att vi kan
producera el med hållbara råvaror. 
 
Det vi kan och ska bli ännu bättre på är att finna
de ”dolda talanger” som våra medarbetare
besitter. Och här tror jag vi kan utveckla kulturen
till en miljö som uppmuntrar oss att nyttja
varandras kunskaper och främjar innovation såväl
som nytänkande.  Och så klart se till så att vi firar
allt bra vi tillsammans åstadkommer.
 
Kenth Hellen

I en intensiv och föränderlig verksamhet finns
det flera utmaningar för att nå en bra
arbetsmiljö.  Jag tror att tydlighet, starka
värderingar och respekt för medarbetarnas
välbefinnande är avgörande för om vi ska lyckas
eller inte. Därför känner jag stor tillförsikt inför det
arbete som vi påbörjat och måste komma i mål
med. 
 
Vi jobbar just nu hårt tillsammans för att vässa till
vår vision och våra affärsplaner så att alla 
medarbetare får en tydlig riktning. 
Vi jobbar också med att se till så att våra insatser
följs upp, det behövs för att vi ska kunna utvecklas
rätt. 
 
Hela denna process är djupt förankrad i våra
värderingar; vi tar ansvar, jobbar tillsammans och
är lätta att ha att göra med!

Ständiga förbättringar
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En
arbetsplats
som håller
Våra medarbetare är utan tvekan vår viktigaste
tillgång, de gör ju hela jobbet, deras trivsel är
helt avgörande för om vi ska kunna nå
framgångar. Det låter självklart, men är faktiskt
inte det alla gånger. Så jag ser arbetet med såväl
arbetsmiljöfrågor som kultur- och
ledarskapsfrågor som en fråga om överlevnad
för MLT. Dessutom är det ett sätt att skaffa sig
fördelar gentemot våra konkurrenter.
För visst, ska vi nå någonstans måste vi ha klara
strategier och de bästa produkterna, men utan
våra medarbetares driv händer ingenting.

Bred kompetens är vår styrka

Kenth Hellen, Operativ chef



Målet för MLT:s långsiktiga miljöarbete är att bli
klimatneutrala. 
Det kommer vara en krokig väg med mängder av trösklar
och sidospår. I nuläget finns det inget klimatneutralt
drivmedel som kan möta våra behov i form av
infrastruktur och övriga förutsättningar. 
 
MLT ska gå i bräschen och tillsammans med våra kunder
påskynda arbetet. Som en aktör på drivmedels-
marknaden kan vi i viss mån påverka redan nu och vi har
därför satt upp ambitiösa delmål, exempelvis att vara
fossilfria 2022.
 

Tillsammans med industrin står transportsektorn för
två tredjedelar av utsläppen i Sverige. För att komma
till rätta med det krävs förbättringar inom tre
områden: energieffektiva och fossilfria fordon,
byggandet av ett transporteffektivt samhälle och inte
minst, förnybara bränslen. 
 
Branschen fortsätter vara beroende av fossila
bränslen – nästan 90 % av alla lätta lastbilar drivs
fortfarande på diesel och närmare 8 % på bensin. 
Gas, el, etanol och övrigt delar på de återstående 2,5
procenten. 
Tunga lastbilar är till 97 % dieselfordon, även om det
då finns HVO tillgängligt. Det är främst inblandningen
av HVO som gör att Sverige har högsta andelen
förnybar energi i Europa inom vägtransportsektorn.
Snittet i EU är 5 % och var 20,3 % i Sverige
under 2018. 
 

Utmaningen

MED MILJÖN
I TANKEN
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Biodiesel har i princip ensamt stått för ökningen av
andel förnybart bränsle i transportsektorn under 10-
talet, från knappt 6 % 2011.

On a mission



"Vi ser fram emot en spännande tid med många nya möjligheter"
1 0
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Transportbranschen är ett av de områden där det finns
goda möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.
För att nå ett transporteffektivt samhälle, energieffektiva
och fossilfria fordon samt omställning till förnybara och
fossilfria drivmedel krävs att vi alla, medarbetare, delägare,
förare, kunder och samhället tar ansvar och samarbetar.
 
Ytterligare utveckling av alternativa drivmedel, ny
fordonsteknik samt utbyggnad av infrastrukturen med fler
tankmöjligheter krävs för att vi ska kunna nå uppsatta
klimatmål. 
För att få våra delägare att investera i ny teknik krävs
också någon form av ekonomiskt incitament då ny teknik är
dyrare i totalkostnad.
Vi ser fram emot en spännande tid med många nya
möjligheter!

MLT har under året jobbat med att öka försäljningen av
HVO100 men har i och med reduktionsplikten bara kommit
upp i en försäljningsökning på drygt 12 % jämfört med 2018
vid vår HVO-anläggning i Uppsala.
Reduktionsplikten som infördes halvårsskiftet 2018 innebär
att alla drivmedelsleverantörer behöver minska
växthusgasutsläppen från all bensin och diesel som säljs på
svensk marknad med 40 % till 2030. Under 2019 var
kravnivån 20 %.
 
När det gäller diesel handlar det främst och att blanda i
RME och HVO i diesel för att uppnå reduktionen. 
Reduktionsplikten har ökat efterfrågan på biodrivmedel
och detta har i sin tur lett till att priserna på diesel har ökat. 
Priset på ren HVO, så kallad HVO100, har ökat än mer.
 
 
 

Tror du att MLT kommer lyckas med sitt delmål att
vara fossilfria 2022? Om ja, hur kommer vi dit?
 
 
Att bli fossilfri eller klimatneutral innebär ett nollutsläpp
av växthusgaser från den egna verksamheten. För att nå
dit behövs mycket forskning och introduktion av ny
teknik på marknaden.
 
I dagsläget är tillgången på hållbara förnybara drivmedel
avgörande för åkerinäringens möjlighet att snabbt ställa
om till fossilfrihet. 
För att kunna erbjuda alternativa drivmedel har vi med
hjälp av Klimatklivet ansökt om bidrag för att kunna
uppföra två ED95-anläggningar, en i Uppsala och en i
Gävle. 
ED95 är ett etanolbaserat drivmedel som består av ca 95
% etanol. Genom att köra på ED95 istället för diesel
minskar utsläppen av koldioxid med upp till 90 %.
 
Att vi ska vara helt fossilfria 2022 är en utmaning som
kräver ett stort engagemang av oss men är även en stor
möjlighet för oss att visa att vi tar ansvar för både våra
transporter som för vårt gemensamma samhälle.
 
Att klimatkompensera delar av vår verksamhet kommer
att behövas för att nå uppsatt mål, och till vår hjälp har vi
ett samarbete med Tricorona Climate Partner.

MARIA - MED MILJÖN I FOKUS
Under 2019 var 97 % av de tunga lastbilarna i
branschen byggda för att drivas på diesel, vad
behöver hända för att vi ska klara uppsatta
klimatmål?
 

Vad var största utmaningen med miljöarbetet under
2019?

Maria Antesjö, Hållbarhetsansvarig



MARKNADEN OCH
MILJÖN
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Den största utmaningen med det framtida klimatarbetet
kommer vara att få alla att ta sitt ansvar och att få till nya
former av samarbeten. Nya innovationer kostar pengar
och vi måste hitta samarbeten där flera aktörer kan dela
på den ekonomiska risken. 
 
Vi på MLT behöver vara pålästa så att vi kan ha en
rådgivande roll, både mot våra transportörer och våra
kunder, gällande vilka drivmedelsalternativ som finns att
tillgå. Det medför att vi kan vara pådrivande och snabba
på utvecklingen.
 
Att ha ett gott samarbete med våra kunder kommer vara
helt avgörande för att lyckas med omställningen. Vi har
redan märkt en vilja från våra kunder att gå till
miljövänliga alternativ, något som vi välkomnar. 
I nuläget har det på anläggningssidan mestadels handlat
om att gå över till HVO100 men vi börjar även se
förfrågningar gällande biogas och 
andra alternativ.
 

En stor men rolig utmaning för oss är att tillsammans
med våra kunder hitta bra och smarta lösningar.
Enstaka projekt kan fungera som en start men i det
långa loppet behöver vi få fram hållbara lösningar som
fungerar i våran och kundens vardag.
 
En tröskel i framtida arbetet blir att se helheter.
Förutsättningarna kommer ändras under resans gång
och det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna.
 
Under 2019 har det kommit positiva signaler från våra
kunder och ett flertal samarbeten som rör miljön har
efterfrågats. Det gör vår omställning lättare då det
redan från start finns en förståelse från kunden. 
För att motsvara våra kunders förväntningar i
framtiden behöver MLT vara proaktiva istället för
reaktiva. För det krävs tydliga riktlinjer och en
långsiktighet i våra satsningar. 
 
Vi har börjat få saker på 
plats men det är en lång bit 
kvar.
 

BUD & DISTRIBUTION / INDUSTRI & ÅTERVINNING BYGG & ANLÄGGNING

Björn Lindström, Affärsområdeschef Per Jacobsson, Affärsområdeschef



I skrivande stund härjar en pandemi i vårt
samhälle. Att året kommer hamna i
historieböckerna är bara att konstatera. 
Det är för tidigt att sia om konsekvenserna
för oss som företag, eller om det kommer att
påverka oss i vårt hållbarhetsarbete.
Vad vi vet är att vi måste fortsätta vårt hårda
jobb för att förverkliga våra visioner och vi är
fast övertygade om att våra uppsatta mål går
att nå.
Som flera medarbetare har vittnat om kan vi
inte göra detta själva utan är beroende av
samarbeten med personer, företag och
myndigheter som delar vår syn på vad som
behöver förändras.
 
2020 ska bli ett år där vi hittar nya vägar och
utvecklar våra arbetssätt i hela processen.
Alla i MLT-sfären ska känna till och förstå våra
långsiktiga mål och visioner.
Stort fokus i arbetet kommer vara lönsamhet
och omställning.
 
                       

PÅ RÄTT KURS
HUR SER FRAMTIDEN UT?

ETT MLT

ETT KLIMATNEUTRALT
FÖRETAG

ETT JÄMSTÄLLT FÖRETAG

ETT ATTRAKTIVT FÖRETAG

ETT SAMHÄLLSBYGGANDE
FÖRETAG

LÅNGSIKTIGA MÅL
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