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Om hållbarhetsredovisningen  
 

Denna rapport omfattar hållbarhetsredovisning för koncernen Märsta Förenade Åkeriföretag AB (org.nr. 556096-8421) 

med dotterbolag Bolaget Gladö Grus AB (org.nr. 556649-3523) för verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. I de fall 

inget annat anges, avser informationen hela Märsta Förenade-koncernen. 

Denna lagstadgade hållbarhetsrapport lämnas av styrelsen i Märsta Förenade Åkeriföretag AB och utgör en separat 

publikation kopplad till företagets årsredovisning. Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med GRI Standarder på 

kärnnivå. I enlighet med FAR rapporterar vi om vår affärsmodell genomgående inom respektive avsnitt, 

hållbarhetsramverk presenteras på sidorna 9-11, antikorruption på sidan 15, medarbetare och sociala förhållanden på 

sidorna 17-26, mänskliga rättigheter på sidan 20 samt miljö på sidorna 27-29. Risker återfinns på sidorna 7 och 22-24.  

Hållbarhetsredovisningen är inte granskad av tredje part och kommer att offentliggöras på bolagets hemsida.   
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Kort historik  
 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB är en lastbilscentral som bildades 1943 av ett antal åkerier inom kommunen. Under 

de senaste 15-20 åren har Märsta Förenade gått från att vara en lokal aktör till en regional. Under de senaste 10 åren 

har bolagets omsättning nästintill tredubblats. Märsta Förenade Åkeriföretag AB är idag ett av de ledande 

transportföretagen inom bygg- och anläggningsbranschen i regionen och är verksamma i hela ABC-län. Under 2018 

passerade Märsta Förenade en miljard kronor i omsättning och har sedan dess stabiliserats i det intervallet. Under 2019 

bildades koncernen då dotterbolaget Granlunds Grus i Saltsjö-Boo AB med tillhörande dotterbolag köptes upp. 

Granlunds Grus har under 2021 bytt namn till Gladö Grus AB (publik benämning Gladö Kvarn). 

 

Bolagsstruktur 
 

Den ekonomiska föreningen Lastbilscentralen Märsta bildades 1945. Syftet var att aktieposterna inte fick ligga direkt i 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB utan att aktieaffärerna genomfördes i den ekonomiska föreningen. Bolaget har i 

övrigt ingen egen verksamhet och ägarna är således samma som i Märsta Förenade Åkeriföretag, 66 stycken 

(föregående år 68 stycken) fristående åkeriföretag. Vid förvärvet av dotterbolaget bildades Märsta Förenade Holding 

AB för att kunna implementera de olika bolagen på bästa sätt. Under 2021 bildades bolaget Enköping Ballast AB där 

Märsta Förenade äger 50%. Avsikten är att bolaget skall driva återvinningsverksamhet i Enköping.  

 

 

 

Geografiska områden 
 

Märsta Förenades huvudkontor är lokaliserat i Upplands Väsby. Här sköter vi försäljning, transportledning, 

ekonomi/administration samt övriga stabsfunktioner såsom åkeriservice, hållbarhet etc. Vi har även ett lokalt 

försäljningskontor i Slagsta/Norsborg samt ett mindre kontor i Kilafors där det sitter ett fåtal konsulter som främst 

arbetar med att sammanställa våra större tunnelprojekt.  

Märsta Förenade har två verksamma materialanläggningar, en i Västerbytorp strax intill Arlanda Flygplats samt en i 

Gladö Kvarn, Huddinge. Dotterbolaget Gladö Grus äger två bergtäkter. Båda dessa är vilande utan pågående drift.  
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Produkter, tjänster och marknader  
 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB bedriver huvudsakligen försäljning och förmedling av transport- och maskintjänster 

samt bergtäkts- och återvinningsverksamhet. Våra transporter och arbeten utförs av våra anslutna transportörer som 

utgör kärnan i företagets verksamhet. Inom transport- och maskintjänster ingår schakt- och materialtransporter, 

specialtransporter, container samt kranbilstransporter.   

Vi äger ett par bergtäkter där vi tar emot och mellanlagrar material. På Västerbytorp och Gladö Kvarn tar vi emot berg, 
samt återvinningsbara jord- och schaktmassor som vi förädlar till återvinnings- och krossprodukter och säljer tillbaka ut 
på marknaden. Tillsammans med NCC driver Märsta Förenade Åkeriföretag AB även en deponitipp i Vedyxa, belägen 
strax öster om Uppsala, dit vi kör inerta schaktmassor ifrån ett fåtal specifikt utvalda arbetsplatser i regionen. 

Det finns även en del uthyrningsverksamhet i bolaget. På Västerbytorp har vi ett kontorshotell samt att vi hyr ut 
uppställningsplatser till våra anslutna åkerier, kunder och uppdragsgivare. Vidare äger bolaget också en fastighet i 
Märsta, där lokalerna hyrs ut till en handfull hyresgäster. 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB ansvarar för samtliga kundavtal och våra kunder utgörs huvudsakligen av statliga och 

privata bygg- och anläggningsföretag i Sverige, främst ABC-län samt Mälardalen.  

 
Ägarstruktur 
 
Märsta Förenade är en stark sammanslutning av förenade åkerier. Syftet med organisationsformen med fristående 
åkerier och en gemensam lastbilscentral är att kunna utnyttja kombinationen av frihet och förmåga till samarbete.  
 
Märsta Förenade som bolag äger således inga egna fordon eller maskiner, utan tjänsterna utförs av lastbilscentralens 
66 delägarföretag, övriga avtalsbundna samt inlejda åkerier. Dotterbolaget Gladö Grus äger fyra maskiner, fyra 
krossverksanordningar samt två sorteringsverk som sköter driften på vår anläggning i Gladö Kvarn. Totalt med delägare 
och avtalsbundna leverantörer är det drygt 150 stycken transportörer anknutna till Märsta Förenade. Genom dem 
disponerar vi över knappt 400 enheter, fördelat ca 300 lastbilar och ca 100 maskiner av olika slag. Vi sysselsätter 
således närmare 500 personer dagligen under varumärket Märsta Förenade.  

Skillnaden i siffror under de senaste åren beror till stor del på att vi har ändrat våra rutiner så att fordon som inte aktivt 

kör plockas bort mer frekvent från våra register.  
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VD har ordet   

  

Efter omfattande vaccinationer i västvärlden lättade restriktionerna från 

pandemin succesivt och våra samhällen började öppna upp igen. 

Efterräkningarna av pandemin med brutna leveranskedjor och en 

tillverkningsindustri i otakt skapade en obalans i marknaden som ledde till 

en världsomfattande komponentbrist med mycket långa leveranstider när 

efterfrågan sköt i höjden med generella prisökningar som följd särskilt på 

råvaror, energi och drivmedel. Reduktionsplikten för diesel i Sverige 

skärptes den 1 augusti 2021 vilket fick en direkt påverkan på bränslepriset 

som stegvis ökat under året. Inflationen ökar till nivåer stora delar av 

västvärlden inte sett på decennier.  

 

Början på en förändringsresa 

För Märsta Förenade blev 2021 ett år som präglades av kostnadskontroll och riskeliminering där merparten av de legala 

tvister bolaget levt med under flera år avslutades. Under hösten gav bolagets styrelse ledningen i uppdrag att bereda 

ett omfattande strategiarbete som i slutet på året resulterade i ett beslut om strategisk riktning för Märsta Förenade de 

kommande fem åren. Vi ser nu med tillförsikt framtiden an där vi kommer fokusera på att genom ett kundnära 

arbetssätt öka vår lönsamhet, parallellt med att arbetet med intern effektivitet och kostnadskontroll fortgår.   

 

Mot målet att bli fossilfria tas en eldriven lastbil i produktion och tjänstebilarna byts till laddhybrider 

Klimatförändringen är vår tids stora ödesfråga. I Sverige står inrikestransporter för omkring en tredjedel av utsläppen av 

växthusgaser. Enligt det klimatpolitiska ramverk som beslutades år 2017, ska de svenska utsläppen från 

transportsektorn minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, för att år 2045 vara helt klimatneutrala. För 

Märsta Förenade är klimatfrågan central och närvarande i alla beslut vi fattar och under 2021 klarade vi målet att 45% 

av andelen förbrukat bränsle skulle vara fossilfri. Ambitionen är att detta mål ska fortsätta att höjas framgent. Idag går 

80% av våra transporter med marknadens enda svanmärkta diesel och som ett led i att realisera vår målbild ersattes 

alla förmånsbilar till laddhybrider under 2021. Hösten 2022 kommer Märsta ingå i ett pilotprojekt tillsammans med 

Volvo där en helt eldriven lastbil sätts i normal drift på våra tyngsta tunnelprojekt. Det känns meningsfullt och viktigt för 

Märsta Förenade att vara en del i utvecklingen av morgondagens teknik.  

 

En stark marknadsposition ger möjlighet till fokus på struktur och interna processer 

Som marknadsledande i vår region och som ett av Sveriges största åkerier är vi en stark och uppskattad leverantör till 

de stora uppdragen. Efterfrågan i marknaden är fortsatt stark och vi ser inga tecken på avmattning. Utvecklingen av vår 

affär från det traditionella transportuppdraget till att även utföra delentreprenader inom ramen för våra 

kundsamarbeten har slagit väl ut och utgör nu en betydande del av de affärer vi gör. Den snabba tillväxten av dessa nya 

affärer har lett till administrativa utmaningar då våra system, rutiner och processer ännu inte hunnit anpassas fullt ut. 

Under året har vi inlett ett omfattande strukturellt arbete där vi ser över både arbetsprocesser och systemstöd, 

parallellt med ambitionen att ha en hög grad av digitalisering, eftersom vi ser att det är ett hållbart sätt att arbeta då 

det både är tids- och kostnadseffektivt.    

 

För mig är det ett privilegium att få vara en del av Märsta Förenade familjen, där medarbetare, åkerier, delägare samt 

alla duktiga chaufförer gör Märsta Förenade till en stark och uppskattad leverantör. Vi är ett företag med höga 

ambitioner att möta kundens behov på ett modernt, kundnära och hållbart sätt. Det gör skillnad för både miljö och 

samhälle, vilket motiverar och driver alla oss som arbetar för Märsta Förenade. 
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Kultur och värderingar  
 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår strävan är att all personal ska 

ges möjlighet att trivas och utvecklas. Vi är ALLA Märsta Förenade, oavsett om vi arbetar i bilar/maskiner eller arbetar 

på något av våra kontor. Målet ska vara detsamma; att genomföra hållbara uppdrag för att generera pengar till både 

delägare och bolaget och samtidigt göra våra kunder nöjda. Alla är lika viktiga och ska vara ambassadörer för 

varumärket Märsta Förenade.  

 

En viktig motivationsfaktor för alla människor är att bli bemött på ett professionellt sätt och det underlättar om vi 

bjuder på ett leende och en positiv syn på varandra. Vi vill varandra väl och stöttar varandra för att ge energi och kraft 

framåt. Vi lär av varandra och ger varandra utrymme att utvecklas. Vårt beteende under varumärket Märsta Förenade 

är avgörande för vår framgång. 

 

Vision, affärsidé och värdegrund 
 

Vision:  Märsta Förenade är ett sunt val i skapandet av det framtida samhället. 

 

Affärsidé:  Tillsammans skapar vi lönsamma och hållbara transport- och logistiklösningar för såväl kunder som 

transportörer. 
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Verksamhetspolicy  
 

Vi har en integrerad verksamhetspolicy som innefattar både kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 

 

Märsta Förenade ska vara det sunda valet i skapandet av det framtida samhället. Vi vill skapa värde för hela intressent-

kedjan när vi levererar kundanpassade och hållbara transport- och maskintjänster samt materialprodukter. 

 

Märsta Förenade ska vara:  

 

Kundnära  

Vi har en hög ambition att säkerställa kundnöjdhet och kvaliteten i våra leveranser och vi är lyhörda och flexibla för 

kundens önskemål och förväntningar. Vi arbetar mot långsiktiga och varaktiga kundrelationer då våra produkter och 

tjänster ska resultera i ömsesidigt god lönsamhet.  

 

Professionella  

Alla som utför arbete åt Märsta Förenade ska genom sitt uppträdande vara ett föredöme samtidigt som vi ständigt 

arbetar systematiskt med att förbättra vår verksamhet. Vi identifierar risker och utmaningar samt arbetar ständigt  

med att begränsa och förebygga den dagliga verksamhetens påverkan på miljön. Genom bl.a. tekniska lösningar, 

kontinuerlig förnyelse av fordonspark och strävan mot en fossilfri verksamhet går vi mot en bättre miljöprestanda. 

 

Vi åtar oss att följa aktuell lagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler och åtaganden.  

Vi arbetar nyktra och tar avstånd från narkotika. 

 

Engagerade  

Vårt ansvar är att för varje uppdrag hitta bästa logistiska tjänst med bästa resursutnyttjande och minsta möjliga 

miljöpåverkan. Det förutsätter ett stort engagemang och en hög kompetensnivå. Vi lägger stort fokus på kompetens-

utveckling för alla inom organisationen för att kunna bibehålla ett engagerat, ansvarsfullt och kompetent arbetssätt.  

Vi uppmuntrar till utveckling av våra processer och strävar efter att generera en hållbar arbetsmiljö som främjar hälsa, 

säkerhet, arbetsglädje och effektivitet för alla medarbetare, leverantörer och kunder i Märsta Förenade. 

 

Tillsammans 

Våra medarbetare och medlemmar är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med ett 

gott samarbetsklimat. Vi är måna om att alla våra delägare och leverantörer känner tillhörighet och delar våra 

värderingar om hälsa, säkerhet, sociala- och miljömässiga resultat. 

 

Vi är en del av samhället. Tillsammans har vi kompetensen och förmågan att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar 

samhällsutveckling.  
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Under året 2021 genomförde Märsta Förenade en mycket fördjupad omvärldsanalys i ett strategiarbete med att ta 

fram styrelseunderlag för strategiska vägval och en uppdaterad affärsplan. Som en viktig del i den omvärldsanalysen ser 

vi fyra megatrender i omvärlden som kan komma att starkt påverka framtidsinriktningen; digitalisering, elektrifiering, 

urbanisering samt fokus på minskad klimatpåverkan.  

Megatrend Förklaring 

Digitalisering Vi lever i en ständigt uppkopplad värld med en mängd olika teknologier och 

molntjänster. Digitaliseringen driver på omvandlingen i många olika branscher och den 

påverkar alla aspekter av transportbranschen – från hur vi skapar kundvärde till hur vi 

utvecklar, tillverkar, arbetar och interagerar. Samtidigt som det finns potential för ökat 

kundvärde så måste vi säkerställa dataintegriteten och efterleva lagstiftning inom 

dataskydd. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt och cyberhot är en 

tilltagande fara.  

Elektrifiering Sverige har som mål att bli fossilfritt till år 2045. Att ersätta användningen av fossila 

bränslen, industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn, är elektrifiering det 

främsta verktyget för att nå det målet. El är en effektiv energibärare som kan komma att 

ersätta en stor del av den fossildrivna fordonsflottan i en framtid då elektiska fordon 

kan komma att laddas under färd med ny dynamisk teknik.  

Urbanisering FNs befolkningsfond förväntar sig att det kommer att finnas över nio miljarder 

människor år 2050. Hälften av världens befolkning bor i städer. Transport- och 

infrastrukturbranschen måste fortsätta att tillhandahålla säkrare, renare och mer 

effektiva lösningar för alla typer av stadsutveckling, såväl för små och medelstora städer 

som megastäder. 

Klimatneutralitet Transportsektorn står för 30% av Sveriges miljöfarliga utsläpp och är världens andra 

största källa för CO2u-utsläpp och motsvarar knappt 25% av alla globala emissioner. 

Efterfrågan på hållbara transporter i världen ökar och därför är det en nödvändighet att 

ställa om fordonsflottan och hitta nya lösningar inom snar framtid för att inte fortsätta 

påverka vår miljö negativt. 

 

Till dessa trender finns en stark efterfrågan i vår region på såväl infrastruktur i form av väg- och tunnelutbyggnad som 

byggnation av bostäder. Efterfrågan på transport- och maskintjänster är stor i regionen och överskrider dagens 

kapacitet. Därtill har vi en begynnande brist på yrkeschaufförer samt fordon pga långa leveranstider. Allt detta i en 

omvärld där marknad, kundkrav och teknisk innovation förändras i en snabb takt. Det kommer bli en stor utmaning för 

branschen så de aktörer som löser denna problematik på ett bra sätt kommer få konkurrensfördelar på 

Stockholmsmarknaden.  

Pandemin har satt djupa spår i mänskligheten och också i utvecklingen av framtiden. Megatrenderna består men 

framfarten har tillfälligt bromsat in något till följd av konsekvenserna i ekonomiska bortfall och brist i produktion. 

Hållbarhet och digitalisering knackar hårt på transportbranschens port så utöver att hitta egna strukturer och lösningar 

så måste vi möta våra kunders och leverantörers krav på sömlösa transaktioner och överföring av information. 

Infrastrukturprojekten i Storstockholm fortskrider och möjligheterna att vara en part i kommande upphandlingar avgörs 

i kapacitet och förmåga att möta marknadens hållbarhets- och digitaliseringsmål.  

Stat, landsting och kommuner kommer investera mycket i infrastruktur och bostäder de kommande tio åren vilket 

innebär att bygg- och anläggningsbranschen har en fortsatt mycket hög efterfrågan fram till 2030. Inte ens pandemin 

påverkade branschen nämnvärt, vilket visar hur lite infrastrukturarbeten påverkas av annat än politiska beslut.  
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Vi lyssnar på våra intressenter  

 

Våra kunder och andra intressenter förväntar sig att Märsta Förenade upprätthåller högsta möjliga standard. Vi strävar 

alltid efter att fullgöra våra åtaganden och att agera inom omfånget ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar och 

vår verksamhet ska präglas av öppenhet gentemot våra intressenter. Då en fortlöpande dialog är central möter vi våra 

intressenter dagligen. Det ger oss viktig input till vårt ständiga utvecklingsarbete för att kunna stärka vår position på 

marknaden samt ett sätt att säkerställa att våra prioriteringar och tjänster är relevanta i vår omvärld.   

 

Våra primära intressenter är våra ägare, styrelse, medarbetare, kunder, transportörer och kommuner/myndigheter 

eftersom de har en direktpåverkan på vår organisation och påverkas direkt av oss och våra handlingar.  
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För att definiera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för Märsta Förenade används analyser av strategiska frågor, 

drivkrafter i samhället samt resultat ifrån intressentdialoger. Under 2021 har vår interaktion med intressenterna 

genomförts bland annat genom löpande dialog och möten, revisioner och mätningar, utbildningar samt sociala medier. 

Metoden för att definiera de väsentliga frågorna följer GRI Standarders riktlinjer och består av identifiering, prioritering 

och validering.  

Vi har under 2021 valt att fördjupa oss vidare inom intressentgruppen ägare för att komplettera Märsta Förenades 

hållbarhetsramverk och ge dem möjlighet att påverka bolagets väsentliga frågor. Undersökningen vi har genomfört 

bestod av enkäter till samtliga delägare samt djupintervjuer med 15 st utvalda delägare. Frågorna handlade främst om 

förhållningssätt och samspel, det egna åkeriet samt hur man ser på framtiden.  
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Dialogerna och enkäterna har påvisat en samsyn kring fokusområden som förankrat Märsta Förenades 

hållbarhetsramverk. Utifrån detta ramverk har sex väsentliga frågor prioriterats när frågorna har värderats utifrån 

intressentgruppernas uppfattning och dess påverkan på ekonomi, människa och miljö. Sammanfattningen från årets 

dialoger har fördjupat bilden ifrån tidigare gjorda väsentlighetsanalys som visar att ekonomi och värdegrund är viktigt, 

vi ska ha ansvarsfulla leverantörer med hög kompetens och det skall vara rättvist, tryggt och lika arbetsvillkor för alla 

delägande åkerier. Man värnar om det gemensamma ansvaret och att vi ska arbeta nära kunden på ett transparent 

sätt.  

 
 

De sex väsentliga frågor som prioriterats tidigare fortsätter därmed vara gällande. Dessa väsentliga frågor genomsyrar 

arbetet genom hela värdekedjan och vi har valt att koppla ihop dem med FNs globala mål. Se mer angående 

avgränsningar, styrning och uppföljning i tabellen på nästa sida. 

Under 2022 skall vi arbeta vidare med vår intressentdialog och kommer komplettera kartläggningen med att utföra en 

ny kundmätning. 
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Hållbarhet i Märsta Förenade 
 

Märsta Förenades vision är att vara ”                                                  ”  Detta är vår fjärde 

hållbarhetsredovisning, men vi har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år.   

 

Utifrån gjorda intressentdialoger har ett hållbarhetsramverk växt fram som skapar grunden för hållbarhetsarbetet. Som 

stöd har vi vår verksamhetspolicy och rutiner som alla medarbetare ska känna till och efterfölja. Genom att arbeta 

tillsammans med dessa frågor skapar vi mervärden för våra delägare, kunder, transportörer och medarbetare och 

samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Ledorden är god ekonomisk lönsamhet och hänsynstagande 

medarbetare, både till miljön, säkerheten och det sociala engagemanget. Styrning av sociala frågor och arbetsmiljö 

ingår som en viktig del i vårt ledningssystem även om vi hittills inte haft behovet att genomgå en tredjepartsrevision 

inom den delen. Under 2021 tydliggjordes bolagets övergripande verksamhetsmål. Målen omfattar perspektiven 

ekonomi, kvalitet, medarbetare, kund, ägare och miljö. Samtliga mål och aktiviteter ska leda till ökad kompetens och 

förståelse för värdet av att Märsta Förenade har ett ambitiöst hållbarhetsarbete. 

 

Bolaget är sedan 2005 miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Vårt ledningssystem skapar 

möjligheter för ständig förbättring och utveckling i samtliga våra processer. Under 2022 är planen att se över samtliga 

verksamhetsprocesser för att effektivisera och genomgå en omfattande digitaliseringsprocess. Märsta Förenade följer 

Riodeklarationen om försiktighetsprincipen som innebär att vi förbinder oss att arbeta förebyggande och 

riskeliminerande inom miljöområdet. Många av våra kunder vill ha hjälp att nå sina egna miljö- och hållbarhetsmål så vi 

lägger väldigt mycket resurser på riskhantering och miljörapportering på våra pågående projekt.  

 

Det löpande hållbarhetsarbetet genomförs i alla delar av verksamheten. I våra affärsområden drivs det dagliga 

operativa arbetet med våra lastbilar, maskiner, försäljning samt tippar och täkter. Hållbarhetschefen sköter mer 

övergripande frågor och ansvarar för samordning av hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetschefen ingår i området 

”           ervice”                                           operativ chef. Inom ” erksamhetsservice” ingår 

även vår funktion ”Åkeriservice”. De bistår i det löpande hållbarhetsarbetet med administration och insamling av 

dokumentation gällande våra åkerier, fordon och förare i dessa frågor samt leverantörs- och transportörskontroller av 

olika slag, exempelvis att skatter och arbetsgivaravgifter betalas. Yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna har VD och 

styrelse. 
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Året i korthet  
 

• På grund av arbetsmiljörelaterade problem genomgått flera flyttar av vårt huvudkontor. Under 2021 

genomfördes två flyttar, med tillfällig husering i reservlokaler under tiden som renovering utfördes. Året innan 

genomfördes också två flyttar vilket självklart har påverkat verksamheten både ekonomiskt och socialt.  

• Omfattande omorganisation och strukturförändringar inom bolaget. Under året har 17 anställda blivit 

uppsagda eller själva valt att sluta. Under samma period har 9 personer anställts. Personalomsättningen under 

2021 är 44,2%. 

• Fastställt nya övergripande och långsiktiga mål för en tydligare styrning framåt.  

• Ställt om till mer digitala flöden tack vare coronapandemin. 

• Omfattade arbete för att möjliggöra ett strategiskt vägval för Märsta Förenads långsiktiga inriktning. 

• Fortsatt utvecklingsarbete med att automatiserat rutinmässiga arbetsuppgifter med hjälp av robotteknik och 

artificiell intelligens.  

• Effektiviserat process för uppföljning för att föregå kundernas efterfrågan av miljö- och hållbarhets-

information. 

• Pilotprojekt för att planera och utvärdera nya verktyg att applikationer för order- och dokumenthantering. 

• Minskat vårt klimatavtryck genom att köra på mer höginblandade och hållbart rena biodrivmedel. 

• Åstadkommit nästan 1 400 utbildningstimmar för att vidareutveckla våra transportörer. 

• Implementerat en renodlad visselblåsarfunktion. 

• Genomfört ett större projekt helt enligt BEAst Supply Nec vilket förutsätter 100% digitalt standardiserat 

informationsflöde. 

Under kommande år ska vi bedriva vårt hållbarhets-, miljö- och kvalitetsarbete med mycket fokus på interna 

processer och hur vi vill att Märsta Förenade ska se ut och verka för att stärka vår position på marknaden.  

Exempel på aktiviteter vi kommer arbeta med under 2022:  

• Fortsatt strategiarbete för framtida strategier, 

mål och handlingsplaner.  

• Arbete för uppdaterad värdegrund och 

grundläggande värderingar i bolaget. 

• Fortsätta vårt arbete för att ännu tydligare 

vinkla våra mål och aktiviteter mot de globala 

målen för hållbar utveckling. 

• Tydliggöra och kommunicera hur vi 

tillsammans med kund kan öka graden av 

hållbara lösningar. 

• Implementera ett extranät för att förbättra 

kommunikationen inte bara inom bolaget 

utan även ut till alla våra transportörer. 

• Genomföra en större kundmätning. 

• Genomföra en större genomgång av bolagets 

processer för att genomlysa verksamhetens 

möjligheter till digitalisering och 

effektivisering.  

• Byte av applikation för order- och dokument-

hantering. 

• Kontraktera ny part av företagshälsovård för 

att få bättre stöd gällande psykisk ohälsa. 

• Vidareutveckla och automatisera fler 

processer med hjälp av robotteknik. 



Ekonomisk hållbarhet 
 
 

   
  14 

Kunder och marknader  
 

För att hitta hållbara direktiv vill vi arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med våra kunder. Då kan vi gemensamt 

skapa bättre förutsättningar för hela leverantörskedjan genom att öka resursutnyttjande och återvinning, minska 

antalet transporter, sänka hastigheterna och därmed minska stress hos chaufförer och maskinister. Vårt viktigaste 

            ”           ”                                                                   etar tillsammans med både 

åkerier och kunder så kan vi se till att hitta de mest hållbara och samtidigt effektiva lösningarna med bibehållen hög 

säkerhet för respektive projekt.  
 

För att vara avtals- och ramavtalskund kräver våra kunder och samarbetsparters att vi ska vara bland de större och 

ledande bolagen i branschen. Att bolaget växt kraftigt under de senaste åren gör att vi nu får större förfrågningar och 

fler invitationer till samarbeten. Det rimmar bra med vår värdegrund att vara professionella, engagerade, kundnära och 

tillsammans med både våra kunder och våra samarbetspartners. 
 

Kraven från kunderna har ändrats något under de senaste åren. Vi kopplar ihop detta med de megatrenderna vi ser och 

preciserat tidigare i denna rapport, speciellt trenderna kring digitalisering och fokus på minskad klimatpåverkan. Detta 

sammantaget visar sig i främst ökade rapporteringskrav. En annan generell utmaning framåt är att fortsätta arbeta nära 

våra kunder, att lägga tid och resurser på att hålla en hög närvaro på arbetsplatserna. Vi upplever att det är viktigt. Vi 

vet att Märsta Förenade har ett gott rykte hos kunderna, de stannar och vill arbeta ännu mera med oss. Vi har en bred 

kundbas att stå på och försöker därigenom eliminera risken att någon av bolagets större kunder ska gå i konkurs eller 

välja att avsluta samarbetet med oss.  

 

 

  

Märsta Förenade är en stor och godkänd aktör inne på 

Arlanda flygplats. Det är ett av våra äldsta samarbeten 

då Märsta Förenade var en viktig leverantör redan när 

flygplatsen byggdes under 50-talet. Än idag är vi 

delaktiga i vissa byggnationer samt sköter snöröjningen 

inne på området. Under 2021 har vi haft flera 

pågående projekt, bl.a. byggnation av ny bagagekulvert 

samt breddning av kurvor så även de största flygplanen 

kommer fram. Idag är kraven betydligt mer 

omfattande inom både säkerhet, kvalitet och miljö 

med tillstånd och utbildningar i flera led för att få 

tillstånd att köra inne på airside.   
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Affärsetik  
 

Märsta Förenade strävar alltid efter långsiktiga relationer som ger trygga och utvecklande arbetsplatser och miljöer.  

I detta arbete ligger en affärsetik och moral som främjar närvarande relationer och med det ett pålitligt arbetssätt. 
 

Den primära arbetsinsatsen Märsta Förenade utför ligger inom ramen för offentlig upphandling. I vårt arbete jobbar vi 

hårt för att stärka de goda strategierna som främjar sund konkurrens på lika villkor. Vi utnyttjar inte relationer till 

affärspartners för personlig vinning, överträder inga lagar om givande eller tagande av muta och undviker situationer 

som kan ge intryck av att skapa intressekonflikter.  
 

I stället samarbetar vi gärna med andra lastbilscentraler och åkerier för att gemensamt bygga en grund för kommande 

upphandlingskriterier och vi arbetar själva med strävan att påvisa vilka krav som bör finnas inom genren transport för 

att säkerställa att lagar och regler har en möjlighet att efterlevas. I detta arbete finns antikorruption med som en 

hörnsten. Utmaningen för Märsta Förenade ligger i att framföra det arbetssätt som främjar kvalitet gentemot våra 

beställare. 

 

Som stöd för detta arbete ligger vår uppförandekod som samtliga medarbetare inom organisationen har delgivits och är 

skyldig att agera inom ramen för. Vid överträdelse eller misstanke om överträdelse uppmanas alla att direkt rapportera 

till sin närmsta chef eller till VD. Om någon av dessa parter av någon anledning inte skulle vara lämplig, kan man vända 

sig till vår visselblåsarfunktion som gör en bedömning om hur ärendet ska gå vidare. Vid årsskiftet 20/21 tillsattes en 

renodlad visselblåsarfunktion i bolaget. Till denna funktion kan alla våra intressenter vända sig (även anonymt) vid 

misstanke om oegentligheter. Inga frågor som kan klassificerats som visselblåsarärenden har inkommit under året. 

 

Om en medarbetare eller en partner till Märsta Förenade inte agerar enligt våra värderingar, uppförandekod eller 

någon policy kan korrigerande åtgärd komma att tillämpas. 
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Verksamhetsåret 2021 i siffror 
   

 
  

Se koncernens årsredovisning 2021 för fler finansiella siffror. Notera att redovisningsåret 2019 bestod av åtta månader. 

Skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde (Msek) 

Märsta 
Förenade 

Gladö 
Grus 

Skapat ekonomiskt värde     

Intäkter  995 20 

Distribuerat ekonomiskt värde     

Leverantörer -941 -15 

Anställda -29 -1 

Långivare -1 0 

Staten (skatt, sociala avgifter) -11 0 

Aktieägare * 0 0 

Behållet ekonomiskt värde 13 3 

Efter avslutad revision kan bolaget redovisa följande 

siffror för skapat och levererat ekonomiskt värde för 

verksamhetsåret. 
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Medarbetaren i fokus  
 

Hälsa och säkerhet innefattar såväl trygga och säkra arbetsplatser för koncernens medarbetare och under-

entreprenörer som goda arbetsvillkor och en bra balans mellan arbete och fritid. Märsta Förenade ska vara ett företag 

där medarbetarna trivs och känner engagemang och stimulans. Flera av de anställda har verkat länge under varumärket 

i olika roller, likaså många av våra åkare och transportörer.  

 

Vid verksamhetsårets slut var 

antalet anställda i koncernen 36 

stycken, 34 tjänstemän och två 

yrkesarbetare. Samtliga är 

tillsvidareanställda, en person 

arbetar reducerad arbetstid 

50%, i övrigt tjänstgör alla 

heltid. 

Köns- och ålders-

fördelningen inom 

organisationen är 

tämligen jämn fördelad 

på tjänstenivå, men 

det finns potential att 

bli bättre främst på 

chefs- och lednings-

nivå.  

Antal anställda per 
åldersgrupp 

Under 35 35-50 Över 50 

Styrelse 1 13% 4 50% 3 38% 

Koncernledning 0 0% 3 60% 2 40% 

Chefer 0 0% 4 67% 2 33% 

Anställda tjänstemän 6 18% 14 41% 14 41% 

Anställda yrkesarbetare 0 0% 2 100% 0 0% 

Under sommaren 2021 genomfördes en större omorganisation i bolaget vilket resulterade i att tre heltidstjänster togs 

bort och en tillkom. Sammantaget över året anställdes nio personer, varav två anställningar avslutades innan 

provanställningens slut. Utöver de två som avslutades innan provanställningens upphörande har 15 personer lämnat sin 

anställning. Det ger en personalomsättning på 44,2%. Här nedan redovisas rekryteringen som gjordes under året 

fördelat på kön och åldersgrupp.   

 

Samtliga anställda är anslutna med kollektivavtal hos Svenskt Näringsliv, Biltrafikens Arbetsgivarförbund samt 

Maskinentreprenörerna.  
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Rekrytering under 2021: Antal samt personalomsättning (%) 
fördelat per åldersgrupp och kön

Män Kvinnor

Antal anställda per kön Män Kvinnor Totalt 

Styrelse 5 63% 3 38% 8 

Koncernledning 4 80% 1 20% 5 

Chefer 4 67% 2 33% 6 

Anställda Märsta Förenade 18 53% 16 48% 34 

Anställda Gladö Grus  2 100% 0 0% 2 
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Kompetensutveckling med egen utbildningsverksamhet  

 

Till begreppet utbildning räknar vi in kurser och vissa seminarier, där vi tar del av kunskaper som vi har behov eller nytta 

av i vår tjänst. Medarbetarna utbildas löpande under året och det kan handla om både interna och externa 

utbildningar. Under 2021 har samtliga fått grundkunskap i vårt nya verktyg för intranät, några individer har fått 

grundutbildning i Power BI, ledningen har fördjupat sina kunskaper för att göra ett omfattande strategiarbete samt att 

åtta har uppgraderat sina behörigheter på Swedavia. Totalt för koncernen har vi under 2021 uppnått i genomsnitt 39,3 

timmar per anställd i kompetensutveckling. Merparten av alla utbildningar har skett digitalt. 

Kompetensutveckling genomsnitt timmar/anställd 

Bolag 
Män Kvinnor Totalt  

2021 
Totalt  
2020 tjm ya tjm ya 

Totalt för koncernen 45,2 20,0 43,4 - 39,3 46,2 

Märsta Förenade 45,2 - 46,1 - 40,3 48,2 

Gladö Grus - 20,0 0,0 - 20,0 28,0 
 

Sedan flera år driver vi flertalet egna transportutbildningar i våra lokaler  

med egen personal. Åkeriservice fyller en viktig funktion i att anordna, 

administrera och genomföra utbildningar för våra medarbetare och 

underentreprenörer, såsom exempelvis Yrkeskompetensbevis (YKB),  

Arbete på Väg och behörighetsutbildningar för Swedavia. Under 2021 har 

merparten av alla utbildningar varit inställda pga pandemin. Under 

verksamhetsåret kom vi upp till 1 390 utbildningstimmar för våra anslutna 

åkerier och maskinägare samt dess personal (motsvarande siffra för 2020 

var över 3 000 timmar).  

Märsta Förenade sitter med i det regionala utbildningsrådet i Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA). 

Detta för att främja att regionens samtliga nyutbildade förare ska få rätt förutsättningar för att vara välutbildade och 

anställningsbara efter avslutad utbildning i ett yrke med stort ansvar. Vi är även verksamma i Arlandagymnasiets 

programråd för att granska och påverka att skolan genomför en kvalitativ utbildning. Vi brukar hjälpa till att ordna 

praktikplatser för att elever ska få möjligheten att åka med och tillbringa några dagar/veckor tillsammans med någon 

chaufför eller maskinist inom vår verksamhet. I år har dessa praktikplatser varit begränsade på grund av pandemin, 

men vi hoppas att 2022 kan blir ett bättre år ur det perspektivet då vi tror att detta kan bidra till att attrahera nya 

förare till oss i framtiden.  
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Mätning av trivsel och nöjda medarbetare  
 

En grundsten i vårt arbete kring hållbarhet och sociala frågor är att våra medarbetares trivs och mår bra. Den 

medarbetarenkät som gjordes under 2020 påvisade att trivseln och måendet hos personalen har gått ner från tidigare 

mätningar. Enkäten påvisade även att bolaget har flera problem med oönskat beteende, både vad gäller mobbing och 

aggression. Vi har under 2021 haft uppföljande undersökningar och fördjupande samtal med medarbetarna för att 

försöka konkretisera den problematik som finns. Upplevelsen var att vi hade problem både inom det egna bolaget men 

även gentemot åkare. Direkta åtgärder i form av generella och riktade samtal sattes in för att stävja problemen i 

organisationen. Det är ett arbete som aldrig får avstanna eller försummas. Att våra anställda trivs och känner sig 

korrekt bemötta på sin arbetsplats samt håller en god ton mot samtliga medarbetare, kunder och leverantörer är av 

största vikt för oss. Allt annat är oacceptabelt. 

Ledningen initierade under hösten ett arbete för samtliga i organisationen gällande värdegrund och hur vi ska bemöta 

varandra i våra olika roller. Det arbetet kommer fortsätta under 2022 och omfattar både tjänstemän, yrkesarbetare, 

delägare, åkare och dess förare. 

 

Det har bokstavligen varit två påfrestande år som inte bara kantats av en pandemi utan även en omfattande turbulens 

med sjuk arbetslokal vilket föranlett fyra flyttar av huvudkontoret under en period av ett och ett halvt år. Drygt 60% av 

medarbetarna upplevde svårare fysiska problem av att vistas i våra arbetslokaler på huvudkontoret vilket var en 

ohållbar situation som föranledde att Märsta Förenade till sist kände sig tvungna att häva kontraktet med hyresvärden. 

Genomförd renovering visade sig inte fått bukt med grundorsaken till problemen. Arbetslokalerna har därmed fått stort 

fokus under 2021 och någon ny mer omfattande medarbetarmätning genomfördes inte då vi ville landa i våra nya 

lokaler först.  

 

Under 2022 kommer vi börja mäta medarbetarnas trivsel och prestation veckovis med hjälp av ett nytt verktyg. Detta 

kommer förhoppningsvis att bidra till ökad kommunikation och ett mer öppet klimat där hälsa och välmående är ett 

mer naturligt inslag på agendan. På så vis kommer vi kunna få in temperatur i realtid på hur alla mår och trivs, vilket 

underlättar arbetet med att agera i tid om vi ser att någon individ eller grupp i bolaget börjar må sämre. 
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Jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter  
 

Märsta Förenade Åkeriföretag är ett företag som värnar om de mänskliga rättigheterna och ställer sig bakom den 

allmänna förklaringen. Vi följer sedermera de konventioner som Sverige undertecknat. Ett par utdrag ur den allmänna 

förklaringen blir extra tillämpbara på Märsta Förenade Åkeriföretag däribland alla människors lika värde, mänskliga 

rättigheter och rätt att bestämma över eget liv för tro och kärlek etc. 
 

                                                                                          ”           ”        

fingret på vår helhetssyn. I andemeningen att vara tillsammans har vi noll tolerans mot diskriminering, trakasserier eller 

annan särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Som vi 

redovisat så framkom det i 2020 års medarbetarenkät att vi som bolag har problem inom detta område. Det tar vi på 

stort allvar och kommer fortsätta göra under kommande år.  

 

Det är en förutsättning för vårt företag att vårt arbete värderas likartat och att det också är arbetets kvalitet och 

framfart som är styrande. Våra relationer baseras på vår gemensamma grund och alla ska omfattas av samma 

rättigheter och möjligheter. I en vardag och verklighet som traditionellt sätt är mansdominerad för vi en ständig dialog 

om hur vi kan påverka samhället i stort att få en jämnare fördelning av arbetstagarna i branschen. Det är en utmaning 

som kräver fler dimensionerat arbete, dels i genre men också i generation. I organisationen Märsta Förenade ser vi 

jämställdheten som oerhört viktig och arbetar aktivt med lönekartläggning för att säkerställa vår egen struktur. 

 

Märsta Förenade håller en neutral position i alla politiska frågor och alla våra medarbetare ska känna frihet att ansluta 

sig till föreningar, organisationer och fackliga sammanslutningar.  

 

Fackklubb  
 

Märsta Förenade följer Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter för psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Självklart 

följer vi också vår egen verksamhetspolicy och uppförandekod. 

 
Vi har sedan flera år en fackklubb som är utsedd för att hantera och utreda organisatoriska förändringar och 

arbetsmiljörelaterade frågor. Under året har i snitt 20 personer varit involverade i klubben som har en egen styrelse, 

med representanter även i Märsta Förenades styrelse. Fackklubbens syfte är att öka medarbetarnas inflytande i 

verksamheten. De arbetar främst för att göra de anställdas röster hörda i organisatoriska beslut, men verkar även i 

enskilda ärenden där anställda eller ledningsgrupp önskar särskilt stöd i vissa enskilda ärenden. 

 
Under året har klubben främst arbetat med frågeställningar rörande vår problematik med ogynnsam inomhusmiljö på 

vårt f.d. huvudkontor, en omfattande organisationsförändring samt vissa enskilda personal- och rekryteringsfrågor. 
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Hälsa  
 

Bolaget värnar om medarbetarnas hälsa och välbefinnande och uppmuntrar till motion och rörelse. Möjlighet ges till 

generösa friskvårdsbidrag för att befrämja hälsa och välmående både på arbetsplatsen och privat. Bolaget erbjuder 

även alla anställda möjlighet till personligt utformade och anpassade arbetsstationer tillsammans med en ergonom. 

Under 2021 deltog över hälften av alla medarbetare i en stegtävling. Uppdraget var att under 30 dagar gå en sträcka på 

232 km runt Sverige för att virtuellt besöka några av landets populära turistmål. En trevlig våraktivitet som stärker både 

hälsan och gemenskapen i bolaget. 

Alla nyanställda erbjuds en hälsoundersökning genom företagshälsovården och därefter kallas samtliga anställda för 

uppföljning vart tredje år, då en grundläggande psykisk och fysisk hälsoprofil tas fram. Utifrån resultat ges 

rekommendationer kring hur man kan förbättra eller bibehålla sin hälsa. Personer inom krossverksamheten som 

befinner sig i dammiga miljöer kontrollerar lungfunktionen årligen, för att i tidigt skede se tecken på silikos. Anställdas 

privata sjukvård samt alla förares företagshälsa innefattas inte i Märsta Förenades avtal om företagshälsovård utan vi 

uppmanar åkarna att ha egna avtal.  

Sjukfrånvaro i relation till 
ordinarie arbetstid 

Män Kvinnor Totalt 

Märsta Förenade  0,3% 1,2% 0,7% 

Gladö Grus 1,3% 3,0% 2,2% 

Totalt 0,4% 1,4% 0,8% 

 

 

Två anställda har under 2021 varit långtids-

sjukskriven på Gladö Grus, dock ej arbets-

relaterade sjukskrivningar. 

 

Vi tar arbetsmiljö och säkerhet på största allvar. Vi har under lång tid tillämpat och arbetat utifrån arbetsmiljöverkets 

riktlinjer för ett systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Märsta Förenade har ett certifierat ledningssystem i 

enlighet med ISO 9001 och 14001, där även arbetsmiljö är integrerat i samma ledningssystem. För oss är det en 

självklarhet att arbeta på samma sätt med mål, risker och incidenter inom arbetsmiljö som vi gör inom miljö och 

kvalitet. Hittills har inte behovet funnits att tredjepartcertifieras inom ISO 45001. 
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Säkerhet  

 

För oss är säkerhet av högsta vikt. Ingen medarbetare eller annan person som jobbar under varumärket Märsta 

Förenade ska drabbas av olycksfall eller ohälsa i sitt arbete. Tragiskt nog hade vi vår första dödsolycka under 2021, en 

yrkeschaufför klämdes till döds i samband med en lastning av grävmaskin på en av våra anläggningar. Föraren var 

anställd hos en av Märsta Förenades delägare. Vi var på plats direkt efter olyckan och vi lyfte behovet av stöd och 

samtal i hela organisationen. Vid dessa tillfällen är det skönt att ha rutiner klara i verksamheten att agera efter. 

 

Vi verkar inom en riskfylld bransch. Alla som kör åt Märsta Förenade behöver följa våra interna säkerhetskrav. Vi har 

utifrån våra risker samt branschens standard satt en hög lägsta nivå som samtliga förare behöver leva upp till. Att våra 

medarbetare och medlemmar har rätt kompetents och är ansvarstagande är mycket viktigt. Det är de som driver 

verksamheten framåt och brister vi i vårt engagemang kan det föranleda en arbetsplatsolycka. Vi lägger stort fokus på 

arbetsmiljö i den introduktionsutbildning alla våra nya förare måste genomföra innan de får börja att köra hos oss. Allt 

för att förebygga och för att vara förberedda om det som inte får hända ändå inträffar. Tyvärr har vi under pandemin 

inte kunnat genomföra dessa utbildningar, men kommer att dra i gång så snart förutsättningarna ändras och 

restriktioner försvinner.  

 

Vi arbetar på daglig basis med att identifiera och förebygga risker, själva och tillsammans med våra kunder och 

underleverantörer. Skulle något hända är det viktigt att det rapporteras och hanteras. Om en osäker situation uppstår 

med en överhängande säkerhetsrisk på arbetsplats har arbetstagaren alltid rätt att avstå vidare åtgärder och i stället 

omedelbart kontakta aktuell arbetsledare eller ansvarig hos kund för utomstående bedömning. Genom det bygger vi 

förhoppningsvis en kultur av kunskap, medvetenhet och ansvar. 

 

Vi verkar i en bransch där våra medarbetare och transportörer utsätts för fysiska risker i sitt dagliga arbete. Förutom 

riskerna i trafiken, förekommer stora tunga fordon/maskiner vilket innebär risk för framför allt fall- och klämskador. 

Sprängning, stendamm och kemikaliehantering är andra betydande risker vi arbetar med löpande. Att alla använder 

varsel- och skyddskläder är mycket viktigt för oss i vår dagliga verksamhet och vi genomför löpande skyddsronder både 

på våra kontor samt våra materialanläggningar enligt en rullande 3-års internrevisionsplan. Inom vår organisation har vi 

två utbildade internrevisorer samt två skyddsombud som löpande hanterar den typen av frågor inom alla våra 

verksamheter.  
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Olyckor, händelser och skadefrekvens  

 

Alla incidenter, avvikelser och tillbud ska rapporteras i koncernens digitala system för ärende- och avvikelsehantering. 

Detta verktyg hjälper oss att förenkla såväl rapportering som utredning och uppföljning av ärenden samt konsekvens- 

och orsaksanalys. Samtliga anställda har tillgång samt har fått utbildning i verktyget, men tyvärr ser vi en vikande trend 

att färre ärenden rapporteras nu än vad det gjorts tidigare år. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under året rapporterades och hanterades totalt 72 stycken avvikelser. Av dessa kategoriseras elva stycken som 

allvarliga och tre resulterade i personskada. Inget ärende hanterades rättsligt. I vårt flöde för kreditärenden har vi 

hanterat 1 057 stycken ärenden under året. 

 

Vi har under de sista två åren börjat beräkna skadefrekvens vilket vi inte gjort tidigare. Förutom alla anställda innefattas 

även våra underentreprenörer i denna hantering. Under 2021 hade vi en incident som genererade personskada med en 

längre sjukskrivning till följd av oaktsamhet ute hos kund. Vi drabbades även av en dödsolycka där en yrkeschaufför i 

samband med lastning av en grävmaskin klämdes till döds på vår anläggning i Uppsala. Vi har tidigare varit tämliga 

förskonade över svårare olyckor, men detta kommer troligen med att bolaget växer. Det är av yttersta vikt att 

säkerhetsarbetet hänger med i utvecklingen. Vi har vid båda dessa incidenteter agerat på ett korrekt sätt utifrån gängse 

rutiner. Inget av ärendena har fått rättsligt efterspel för Märsta Förenade.  

Beräknad skadefrekvens är beräknad på totalt antal inrapporterade arbetsskador som leder till frånvaro i en eller  

flera dagar / totalt arbetade timmar per år x 200 000. 

 

 

 

 

 

 

Ärendekategori Antal 

Förare missförstått/handlat felaktigt   23 

Olycka/påkörning/vältning 12 

Bristande rutin hos åkeri 11 

Avsaknad av tillstånd/utbildning hos åkeri/maskinägare/förare  5 

Bristande rutin och arbetssätt på HK  4 

Påkörningar och materialskador hos kund/allmänhet  3 

Bristande rutin och arbetssätt hos kund/på arbetsplats 3 

Hastighetsöverträdelser, trafikbrott, överlass 3 

Spill/läckage/förorenat material 2 

Övrigt  2 

Avsaknad/felaktig utrustning på fordon/förare  1 

Kommunikationsförbistring 1 

Stöld/inbrott 1 

Personrelaterat (stress, bemötande, sjukdom, alkohol/droger etc) 1 

Skadefrekvens Skador med 
kortare 

sjukskrivning 

Skador med 
>5 dagars 

sjukskrivning 

Skadefrekvens 
Arbetsrelaterade 

skador / totala 
antalet 

arbetstimmar x 
200 000 

Arbetsrelaterade 
dödsolyckor 

Anställda - - - - 

Underentreprenörer - 1 0,28 1 

Totalt 0 1 0,26 1 
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Trafiksäkerhet  
 

För Märsta Förenade är trafiksäkerheten en mycket viktig fråga, något som absolut inte får tummas på. Vi arbetar aktivt 

med att försöka nå Trafikverkets nollvision. Därför har Märsta Förenade valt att kravställa alkolås i fordon och maskiner 

nyare än årsmodell 2016. Det gäller alltså för samtliga av våra anslutna transportörer.  

 

Vi genomför slumpvis hastighetskontroller på våra anslutna fordon samt kontrollerar våra chaufförers och tjänstebils-

förares körkortsbehörigheter varje dygn via tjänsten BKY för att säkerställa rätt behörighet och rätt kompetens. Vi 

lägger även mycket resurser på kontroll av vågkvitton för att säkerställa att vi inte kör med överlass. 

 

Uträkningen av andelen fordon och maskiner med alkolås gäller samtliga anslutna enheter som är årsmodell 2016 eller 

senare och som kört aktivt under senaste året (inkörd omsättning över 100 tkr). Vad gäller maskiner så införde vi kravet 

om alkolås först under 2019, därav saknas mätdata för tidigare år.  

 

Buller och damm  
 

Vår verksamhet föranleder en del buller och damm. Buller genereras av lastbilar och arbetsmaskiner, men de högsta 

nivåerna uppmäts på våra tippanläggningar när verksamhet med krossanläggningar och stenspräckning pågår. På dessa 

anläggningar bildas även en del damm, speciellt vid torrt väder. Det yr upp damm ifrån vägar och från  

kross-/sorteringsverkens transportband när det produceras krossmaterial. Stendamm är skadligt att andas in då det kan 

utveckla sjukdomar på lång sikt. För att minska dammspridning använder vi vattenbegjutning samt sprider ut dustex, 

som är en biprodukt ifrån jästtillverkning. All personal som utsätts för buller och damm måste använda erforderlig 

skyddsutrustning i form av hörselskydd och mask. Efterlevnaden har blivit bättre men kontrolleras löpande genom 

bland annat skyddsronder. För att få arbeta i denna typ av miljö krävs att personen går på löpande hälsokontroller och 

får tjänstbarhetsintyg. Dessa anläggningar där vi bedriver denna typ av verksamhet är lokaliserade långt ifrån bostäder, 

men vi genomför regelbundna mätningar och tillser att vi håller oss inom reglerade gränsvärden. Under 2021 har det 

inte inkommit några anmärkningar vad gäller buller och damm från allmänheten. 
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Engagemang och medlemskap  

 Vi engagerar oss i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, 

ekonomi, miljö och hållbar utveckling. 
 

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG  

Åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av branschen. Organisationen driver 

transport- och samhällspolitiska frågor i syfte att stärka svensk åkerinäring och förbättra förutsättningarna att kunna 

driva ett åkeriföretag.  

 

FAIR TRANSPORT  

Fair Transport är Sveriges Åkeriföretags särskilda upprop för att lyfta fram och uppmärksamma hållbara transporter 

utförda av ansvarsfulla åkerier. Synliggör åkerier som arbetar med trafiksäkerhet, tänker klimatsmart och erbjuder goda 

arbetsförhållanden.   

 

SVERIGES BYGGMATERIALINDUSTRI  

Bergmaterialindustrins branschorganisation ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i branschrelaterade 

och näringspolitiska frågor. De arbetar för att stärka och utveckla branschen, framför allt genom att öka kunskapen om 

bergmaterialindustrin och dess betydelse för samhället.  

 

TRANSPORTUTMANINGEN 

Fossilfritt Sveriges utmaning med syfte att driva på omställningen mot fossilfria transporter så att koldioxidutsläppen 

från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. 

 

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE 

Arbetar för medlemsföretagens räkning med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor samt bedriver en omfattande 

nätverks- och mötesverksamhet. De skapar opinion, väcker debatt och påverkar beslutsfattare i frågor som är 

avgörande för Stockholms konkurrenskraft och tillväxt. 

 

BEAst  

Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard som är en portal för branschens elektroniska handel, 

webblösningar och elektronisk kommunikation.  

 

VÄSBY PROMOTION   

Väsby Promotion är en fristående ideell förening som ägs och finansieras av sina medlemmar, stora och små företag, 

föreningar och offentlig verksamhet. De arbetar för att skapa bättre förutsättningar för företagande och 

entreprenörskap i Väsby. Det gör de genom att erbjuda en mötesplats och ett nätverk för idé- och affärsutbyte, 

kunskap och påverkan, men också genom att arbeta med näringslivs- och utvecklingsfrågor i Upplands Väsby. 
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Socialt engagemang  
 

Märsta Förenade har valt att stötta de aktiviteter som gör skillnad inom integration, utveckling och socialt 

ansvarstagande. Ett uttalat fokus ligger på att föreningen ska vara lokal samt ha en utvecklad barn- och 

ungdomsverksamhet. Stöd utgår därför inte till rena elitföreningar. I dagsläget sponsrar Märsta Förenade följande: 

 

SKÅNELA HANDBOLL 

Skånela har en av Sveriges största handbollsklubbar, med mycket fokus på att få barn och ungdomar i rörelse. De har 

även ett utvecklat integrationsarbete i ett område som har stor andel nyanlända. Skånela handboll har 50/50-

fördelning på dam och herr och har elitlag inom båda könen. 

 

WINGS HOCKEY  

Wings har sedan starten haft fokus på ungdomshockey. Märsta Förenade stöttade under 2017/18 med extra pengar till 

klubben för att ungdomslagen skulle kunna ha likadana tränings- och matchtröjor som seniorlaget. Under 2018 startade 

Wings träning för tjejer. Detta var en satsning för de mammor som skjutsat till och från träningar och som nu fick 

möjlighet att spela själva och bilda ett eget lag. Wings har även skridskoskola för alla som aldrig tidigare testat 

skridskor, en aktivitet som är direkt ämnad för nyanlända till Sverige.  

 

VASSUNDA IF HANDBOLL 

Vassunda IF är en bred förening som bedriver flera olika idrotter för barn, ungdomar och vuxna i Knivsta kommun. Vi 

har valt att sponsra framför allt handbollssektionen.  

 

GIVING PEOPLE 

Hjälporganisation med fokus på barn i Sverige som lever i barnfattigdom. Förser behövande barn med mat, kläder och 

möjlighet till trygg barndom. Extra insatser kring jul för att ge tusentals ekonomiskt utsatta familjer möjlighet till julmat 

och julklappar.  

 

AKTIV SKOLA 

Stiftelsen arbetar med socialt entreprenörskap för att bidra till att skapa en bättre skola i Sverige. Fokuserar på 

områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbing. Förmedlar relevant material kostnadsfritt till alla skolor.  

 

NATTVANDRARNA SVERIGE 

Organisationens syfte är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd, social närvaro och trygghet bland 

ungdomar som rör sig ute under dygnets mörkare timmar. Nattvandrarna Sverige har funnits i över 30 år och är en 

ideell, demokratiskt uppbyggd organisation med lokala grupper och föreningar med tusentals vandrare. 

 

NOLL TOLERANS MOT MOBBING 

Grundades 2004 för att motverka mobbning och kränkande behandling inom skolvärlden. Med hjälp av föreläsningar 

och kostnadsfritt undervisningsmaterial har de utbildat tusentals lärare och har även skapat två filmer som har blivit 

prisbelönta.  

 
TEAM RYNKEBY  

Ett uppdrag med socialt ansvar, lagarbete och hälsa i fokus. Cyklar för att samla in pengar till kritiskt sjuka barn. Team 

Rynkeby består av 2400 motionscyklister och 550 servicedeltagare fördelade på 65 lokala lag i 9 länder. Under 2021 

donerades 99 miljoner svenska kronor till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden.  

 

BRÖSTCANCERFONDEN  

Samarbetspartner med förbundet för att stödja forskning och drabbade kvinnor.  

Märsta Förenade har bistått med gåvor samt försäljning av produkter.  
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Transporter  
 

Tunga transporter står för stora utsläpp av växthusgaser och klimatfrågan är därför viktig för Märsta Förenade. Vi skall 

genom förebyggande av föroreningar och annan miljöpåverkan fortlöpande minska den dagliga verksamhetens 

inverkan på miljön. Det handlar inte enbart om fossilfria bränslen utan även om att logistiskt hitta bästa resurs för 

uppdraget med minsta möjliga miljöpåverkan och att kontinuerligt arbeta för att förnya fordonsparken och därmed 

nyttja miljöanpassade maskiner och bilar med bästa möjliga teknik. Nedan ser vi utvecklingen av andelen miljöklassade 

anslutna lastbilar och maskiner under åren 2016 – 2021. 
 

 

 

Genom vår mobildatalösning kan vi följa samtliga fordon och maskiner i realtid, vi ser vart de befinner sig och när de är 

tillgängliga för uppdrag, vilket hjälper vår transportledning att optimera verksamheten och minska antalet tomma lass. 

Vår kärnverksamhet bygger ändock på framförande av till största delen fossildrivna fordon, men med en effektiv 

transportplanering och resursoptimering för vår moderna fordonsflotta med de nyaste motorerna, tillsammans med 

utbildad och kompetent personal sänker vi våra klimatpåverkande utsläpp. 
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* X-Ray Fluoresence Spectrometers  
** Vid räkneexemplet användes en medelförbrukning på 0,7 liter/mil och emissionsfaktor för bränsle på 2,3. 28 

Cirkulära flöden av material  
 

Tack vare att vi 2018 upptäckte att det fanns förhöjda halter av arsenik i vårt berg på Västerbytorp fick vi ändra vårt sätt 

att producera material. Arsenik är ett naturligt förekommande ämne i berggrunden men det är av flera anledningar inte 

önskvärt med gränsöverstigande värden. Nu utvinner vi inte längre vårt eget berg utan allt material som vi framställer 

består till 100% av återvunnet material som tippas in från andra arbetsplatser. Intippat schaktmaterial (sten och 

fyllnadsmassor) återvinns genom att krossas och sorteras upp i nya fraktioner och blir till nya krossprodukter som säljs 

tillbaka ut på marknaden. På samma sätt blir återvunnen betong till förstärknings- och bärlager samt att jord-och 

trädgårdsavfall blir till ny jord. 

 

Märsta Förenade äger två anläggningar där vi har denna typ av 

verksamhet. I Västerbytorp, Rosersberg samt genom vårt 

dotterbolag i Gladö Kvarn, Huddinge. Totalt har knappt 233 

tusen ton material framställts på dessa anläggningar som under 

2021 sålts tillbaka in på marknaden. 

 
 

Miljöfokuset idag ligger inte bara på transporter, utan även på materialsidan. Under de senaste åren har det blivit 

alltmer viktigt att kunna redovisa vad materialet innehåller för ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. 

Märsta Förenade har investerat i egen utrustning med röntgenfluorescensteknik (XRF*) för att löpande kunna provta 

materialet själva och redovisa halter som vårt egenproducerade material innehåller. Under hela framtagningsprocessen 

utför vi regelbundna prover och laktester för att säkerställa att den produkt som säljs till kund är godkänd och håller sig 

inom satta gränsvärden.  

 

Kemikalier, bränslen och CO2-reduktion  
 

Vi vidtar försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Vid utsläpp av miljöfarligt ämne, spill eller läckage av 

drivmedel och oljor vidtar vi omedelbart åtgärder för omhändertagande och skadebegränsning. Spillberedskap skall 

finnas tillgängligt i alla bilar och maskiner samt vid våra anläggningar i Västerbytorp och Gladö Kvarn. 

 

Valet av bränsle handlar för oss inte enbart om reducerat CO2. Vi är måna om att en övergång till förnybara råvaror ska 

vara en hållbar övergång. Av den anledningen har vi valt att inte ställa om och köra alla våra transporter på HVO då det 

är svårt att garantera att det bränslet är fritt från PFAD eller palmolja. Vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett 

annat. För att HVO ska vara ett hållbart och ett bra miljövänligt alternativ till fossila drivmedel krävs att det produceras 

av hållbara råvaror.  
 

Märsta Förenade har idag samarbete med såväl Preem som Circle K och IDS/ST1 med ramavtal för våra anslutna 

åkerier. Cirka 80% av Märsta Förenades anslutna fordon tankade under 2021 Preem Evolution diesel som genom ett 

massbalansavtal är ett gott exempel på ett hållbart och förnybart alternativ till bränsle baserad på endast svensk HVO 

från främst tallolja, helt fri från PFAD och palmolja. Största delen av inköpet bestod av avtal på Premium 1 vilket 

garanterar en CO2-reduktion på 40% och en förnybar andel på ca 45%. Under året köptes även en volym på 1 000 000 

liter av Premium 3 vilket garanterar en CO2-reduktion på 90% och en förnybar andel på ca 97%. Denna volym täcker 

hela vår tjänstebilsflotta samt utvalda projekt där kunden kräver höginblandade drivmedel. 

 

Genom dessa båda massbalansavtal så har vi under 2021 

lyckats nå vårt mål på 45% förnybart bränsle och reducerat 

vårt totala klimatavtryck med 14 918 ton CO2e WTW. Det 

motsvarar lika mycket utsläpp som en personbil släpper ut vid 

körning 2 316 varv runt jordklotet.**  

Produkt Ton Andel återvunnet 

Bergkross 219 001 100% 

Asfaltskross 5 827 100% 

Betongkross 8 001 100% 

                              

                             2  

                                 



Miljömässig hållbarhet 
 
 

* Tjänsteresor innefattar bil och flyg. Bil uträknat utifrån faktisk mil och respektive fordons förbrukning.  

Flyg uträknat utifrån utslappsratt.se till 1,3 ton CO2                  ”                ”  

** För beräkning av scope 2 används marknadsbaserad allokeringsmetod. På våra kontor beräknas energiförbrukningen utifrån 

kvadratmeter. Nordisk residualmix (https://ei.se/) har använts för fördelning samt beräkning av CO2e. Övrig energiförbrukning är 

baserad på faktisk förbrukning från fakturor samt respektive energileverantörens ursprungsmärkning. Emissionsfaktorer hämtade 

från energihandbok.se. Om beräkningarna i stället beräknas utifrån lokal allokeringsmetod är resultatet 234 ton CO2e. 

*** Total utsläpp uträknat utifrån bränslebolagens försålda bränslevolymer samt emissionsfaktorer.  29 

Verksamhetens totala utsläpp till luft  
 

Märsta Förenades direkta utsläpp består av tjänsteresor samt ägda maskiner och krossars drift i verksamheten.  

 

Vad gäller tjänsteresor så har bolaget under 2021 bytt ut majoriteten av alla tjänste- och förmånsbilar mot fordon som 

helt eller delvis drivs med elkraft. Tjänstemil med dieseldrivna fordon har körts på Premium 3-avtal med förnybar andel 

på ca 97%. Förutom tjänstemil i våra fordon har vi under 2021 genomfört ett fåtal tjänsteresor genom flyg, då vi har en 

anställd som under perioder av 2021 var positionerad i Skåne. Under 2021 har vi reducerat bolagets flygresor med över 

70% från föregående år.  

 

I egenskap av lastbilscentral äger inte Märsta Förenade som bolag några lastbilar och maskiner, men genom förvärvet 

av Gladö Grus äger vi fyra stycken maskiner, fyra stycken krossverk och två stycken sorteringsanläggningar som sköter 

produktionen på en av våra anläggningar. Dessa enheters klimatpåverkan kategoriseras som direkta utsläpp och 

redovisas i scope 1. 
 

Vi har beräknat våra direkta utsläpp genom att utifrån förbrukad diesel beräkna total mängd CO2-ekvivalenter som 

dessa förorsakar. Vi redovisar well-to-wheel (WTW), alltså hela bränslets livscykel från tillverkning till förbränning.  

 

Indirekta utsläpp innefattar inköpt el och värme för 

kontor och anläggningar. Nedan framgår 

fördelningen av all inköpt el per energislag.  

 

Utsläppen från vår fordonspark med anslutna underentreprenörer kategoriseras som övriga indirekta utsläpp i scope 3 

eftersom vi inte äger dessa lastbilar och maskiner själva. Samtidigt är dessa tunga lastbilar och maskiner vår 

huvudverksamhet så det utsläpp de skapar till luft identifieras som en av våra mest betydande negativa miljöaspekter. 

Den delen av verksamheten genererar knappt 26 850 ton CO2-ekvivalenter under verksamhetsåret. 

 

Utöver detta utsläpp så ligger även produktionen av förnybar el samt diesel under scope 3. 

Koncernens utsläpp enligt GHG-protokollet 
CO2e 
WTW 
(ton) 

Direkta koldioxidutsläpp (Scope 1)   

Tjänsteresor* 19 

Drift egna maskiner och krossar 412 

Indirekta koldioxidutsläpp (Scope 2)   

El och värme** 115 

Övriga indirekta koldioxidutsläpp (Scope 3)   

Produktion av inköpt förnybar el  4 

Produktion av inköpt bränsle  82 

UE transport- och maskintjänster*** 26 848 

Totala utsläpp 27 480 

Utsläpp per Mkr omsättning 27 

12,1%

44,8%

43,1%

Ursprungsmärkning av inköpt el

Förnybart Kärnkraft Fossilt



GRI-index 
 
 

  
  30 

GRI Standarder   Sidnr Kommentar 

GRI 102: Generella upplysningar - 2016     

Organisationsprofil     

102-1 Organisationens fullständiga namn 1   

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 3   

102-3 Lokalisering av huvudkontor 2   

102-4 Lokalisering av organisationens verksamheter 2-3   

102-5 Ägarstruktur och bolagsform 2-3   

102-6 Marknader som organisationen är verksam på 3, 8   

102-7 Organisationens storlek 3, 16-17   

102-8 Information om anställda och annan arbetskraft 3, 17   

102-9 Organisationens leverantörskedja 3   

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess 
leverantörskedja under redovisningsperioden. 

13  Under 2021 har bolaget genomgått en större 
omorganisation. 

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 12   

102-12 Externa regelverk, standarder och principer som 
organisationens efterlever 

12, 18,  
21, 25   

102-13 Aktiva medlemskap i organisationer 25   

Strategi   
    

102-14 Uttalande från VD 4   

Etik och integritet 
    

102-16 Organisationens värderingar, principer och uppförandekod 5-6   

Bolagsstyrning 
    

102-18 Bolagsstyrning 2, 6-7, 
11-12 

 

Intressentdialog 
    

102-40 Förteckning över intressentgrupper 8   

102-41 Antal anställda som omfattas av kollektivavtal 17   

102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter 8   

102-43 Dialog och aktiviteter med intressenter 9-10   

102-44 Väsentliga frågor som lyfts genom intressentdialog 10-11   

Tillvägagångssätt för redovisning 
    

102-45 Enheter som ingår i redovisningen 1-2   

102-46 Redovisningens innehåll och avgränsningar 1-3, 9-11   

102-47 Identifierade väsentliga frågor 10-11   

102-48 Effekt av och orsak till eventuella revideringar av information 
som ingår i tidigare redovisningar 

  Inga revideringar 

102-49 Väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder 
vad gäller omfattning och frågornas avgränsningar 

  2019 års redovisningsperiod bestod av 8 
månader p.g.a. byte av finansiellt 
redovisningsår.  

102-50 Redovisningsperiod 1 1 jan 2021 - 31 dec 2021 

  



GRI-index 
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102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen   2021-06-04 

102-52 Redovisningscykel 1 Årlig 

102-53 Kontaktperson för rapporten 
  Hållbarhetschef Lisette Alfthan, 

lisette.alfthan@marstaforenade.se 

102-54 Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards 1 
I enlighet med GRI Standarder, kärnnivå  
(Core option) 

102-55 GRI-index 30-31   

102-56 Externt bestyrkande   
Externt bestyrkt av Grant Thornton Sweden 
AB 

Frågespecifika upplysningar     

Ekonomisk standard - GRI 201: Ekonomiskt resultat - 2016     
103-1,2,3 Upplysningar och uppföljning av hållbarhetsstyrning samt 

avgränsningar 
6, 11   

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 16 Se även finansiella årsredovisningen 

Miljömässig standard - GRI 301: Material - 2016     
103-1,2,3 Upplysningar och uppföljning av hållbarhetsstyrning samt 

avgränsningar 
6, 11   

301-1 Materialanvändning i vikt eller volym 28   

Miljömässig standard - GRI 305: Utsläpp till luft - 2016     
103-1,2,3 Upplysningar och uppföljning av hållbarhetsstyrning samt 

avgränsningar 
6, 11   

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 29   

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2) 29   

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 29 
 

Social standard - GRI 401: Anställning - 2016     
103-1,2,3 Upplysningar och uppföljning av hållbarhetsstyrning samt 

avgränsningar 
6, 11   

401-1 Nyanställning och personalomsättning 17   

Social standard - GRI 403: Arbetsrelaterad hälsa och säkerhet - 2018    
103-1,2,3 Upplysningar och uppföljning av hållbarhetsstyrning samt 

avgränsningar 
6, 11   

403-1,2,3, 
4,5,6,7 

Styrningsupplysningar om hälsa och säkerhet 6-11,  
21-24 

  

403-9 Arbetsrelaterade skador 23   

Social standard - GRI 404: Utbildning och kompetensutveckling - 2016   
103-1,2,3 Upplysningar och uppföljning av hållbarhetsstyrning samt 

avgränsningar 
6, 11   

404-1 Genomsnittlig tid för utbildning per anställd och år 18   
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