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DB Schenker Sverige sammanställer varje år en hållbarhetsredovisning. I årets redovisning 
beskrivs vårt hållbarhetsarbete för 2021. Redovisningen följer GRI-standard G4, nivå Core. GRI 
(Global Reporting Initiative) är en internationell standard med syfte att bidra till harmonisering, 
tydlighet och trovärdighet för hållbarhetsredovisningar.

Vi bryr oss om både människor och miljön. Det betyder att vi kollegor stöttar 
och hjälper varandra för att skapa så bra lösningar som möjligt för dig som 

kund. Det är en företagskultur vi är mycket stolta över, och det är detta vår 
hållbarhetslogotyp symboliserar.
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Omställningen till ett hållbart samhälle pågår för fullt runt om i 
världen. Medvetenheten om hållbarhetsområdet ökar, samhällen 
byggs om och näringslivet ställer om. 

I detta avsnitt kan du läsa om viktiga förändringar som skett 
under året, DB Schenkers hållbarhetsstrategi och hur vi navigerar  
tillsammans med våra intressenter.

Om oss 
och omvärlden
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Precis som föregående år har 2021 till stor del 
präglats av covid-19. Läget har förbättrats avsevärt, 
men vi kommer sannolikt att känna av effekterna av 
pandemin under en lång period framöver. 

Under året har det varit glädjande att se att håll-
barhetsfrågorna vandrar allt högre upp på agendan 
runt om i världen. USA är tillbaka i FN:s klimatavtal 
och flera viktiga steg togs under klimatavtalet 
COP26. Sverige som land utmärker sig till exempel 
tack vare stora satsningar på grönt stål och batteri-
produktion. Det var roligt att se flera stora svenska 
bolag på klimatmötet, särskilt eftersom flera av dem 
är viktiga spelare i projektet E-Charge där vi arbetar 
tillsammans för att elektrifiera tunga transporter i 
Schenker Åkeris dagliga flöde. 

Vi på DB Schenker har under året flyttat fram 
positionerna inom många olika områden och vi har 
uppdaterat vårt globala klimatmål. Koncernens 
mål är nu att vara helt klimatneutral till år 2040 
(scope 1–3) och det finns ett starkt engagemang för 
hållbarhetsfrågorna i både koncernledningen och de 
olika nationella ledningsgrupperna. 

Här i Sverige arbetar vi intensivt med hållbar-
hetsarbetet och i årets hållbarhetsredovisning, den 
26:e i ordningen, kan du läsa om vårt arbete och följa 
hur långt vi nått hittills. 

Hanna Melander, Kvalitet & Miljöchef
Inger Uhrdin, Head of Cross Divisional Services 

Välkommen till årets 
hållbarhetsredovisning
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Precis som tidigare år präglades 2021 av corona-
pandemin, men förhoppningsvis kan vi lägga den 
bakom oss snart. 

Det gångna året var ett speciellt år för oss på 
många sätt. Trots utmaningarna med pandemin och 
turbulensen på den globala sjö- och flygmarknaden så 
har vi lyckats leverera en hög kvalitet och vi ser att 
våra kunder är nöjda med vårt arbete.

Det händer mycket inom transportsektorn och 
vi förväntar oss flera nya politiska styrmedel för att 
hantera klimatkrisen. Inom de närmsta åren kommer 
hela transportsektorn vara kopplad till handeln med 
utsläppsrätter och vi ser att nya energiskatter planeras 
för att premiera klimatsmarta energikällor. Det behövs 
kraftfulla styrmedel för att samhället ska klara krisen, 
men vi behöver vara beredda på att det kommer att 
resultera i högre priser på energi och bränsle – och 
således transporter.

DB Schenkers viktigaste hållbarhetsfråga är klimat-
omställningen och vårt globala mål är att vara helt 
klimatneutrala till 2040. 

På DB Schenker har vi ett genuint engagemang i 
hållbarhetsfrågorna som genomsyrar hela vår verksam-
het. Tillsammans med våra kunder, leverantörer och 
andra intressenter har vi under det gångna året haft 
fin framdrift i vårt arbete. Vi har ständigt ökat antalet 
fossilfria fordon i vår flotta och nu ska vi, i projektet 
E-Charge, även testa en eldriven tung lastbil med släp 
en längre sträcka i daglig trafik.

I 2021 års hållbarhetsredovisning kan du läsa om 
vårt arbete och våra framgångar inom hållbarhetsom-
rådet. 

Trevlig läsning! 

Magnus Strand
CEO, DB Schenker, kluster Sverige, Danmark & Island

Magnus har ordet

Klimatomställningen är DB Schenkers
viktigaste hållbarhetsfråga

Start

Om oss och
omvärlden

Miljö och
hållbarhet

Social
hållbarhet

GRI
index

Innehåll

6



Om DB Schenker
DB Schenker är ett globalt bolag med lång erfarenhet inom logistik
branschen. Vi är idag en av de största aktörerna på den svenska 
marknaden och våra logistiklösningar hjälper våra kunder att utveckla 
och förbättra sina verksamheter genom effektiv logistikhantering. Vi 
sätter stort värde på vår höga kvalitet som bidrar till att stärka våra 
kunders konkurrenskraft, både nationellt och internationellt.

Vårt erbjudande
  Vi erbjuder många olika typer av 
logistiktjänster, men vår huvud-
sakliga verksamhet är transporter 
av gods via bil, båt, tåg eller flyg. 
Arbete bedrivs i bolagen Schenker 
AB och Schenker Åkeri AB, vårt eget 
åkeri.

  Via vårt bolag Schenker Logistics 
AB erbjuder vi kompletta tredje-
partslogistiklösningar, vilket innebär 
att vi tar hand om hela kedjan åt 
våra kunder. Allt från inleverans till 
sortering, lagring, orderplockning 
och leverans till återförsäljare och 
slutkund.

  Genom vårt fastighetsbolag, Schen-
ker Property Sweden AB, äger och 
förvaltar vi ett stort antal fastigheter 
och terminaler i Sverige.

  Vår långa erfarenhet av att arbeta 
med logistikutveckling och ”supply 
chain management” har gett oss 
bra förutsättningar att hjälpa våra 
kunder med deras logistiklösningar. 
Via vårt konsultbolag, Schenker 
Consulting AB, erbjuder vi våra 
kunder professionell logistik analys, 
logistikoptimering med mera. 

  För övrig ekonomisk redovisning se 
DB Schenkers årsredovisningar för 
respektive bolag.

DB Schenker i Sverige 2021
  Antal sändningar (paket och 
gods): 34 072 039
  Omsättning: 15 341 838 TSEK
  Resultat: -502 445 TSEK

Antal fordon:

3 349

Antal anställda (FTE):

3 184
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Land Transport

Ocean Freight Air Freight

Contract Logistics

Våra produkterStart
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DB Schenker kluster Sverige, Danmark och Island består av DB Schenker-

koncernens företag i Sverige, Danmark, Island och verkställande direktör 

(CEO) är Magnus Strand. 

DB Schenker i Sverige, som har sitt huvudkontor i Göteborg, är benäm-

ningen för samtliga DB Schenkerbolag i Sverige, det vill säga Schenker AB, 

Schenker Logistics AB, Schenker Åkeri AB, Schenker Consulting AB och 

Schenker Property Sweden AB. 

I den svenska företagsledningen ingår ansvariga för de största verksam-

heterna, samt stabschefer och verkställande direktör enligt organisations-

schema. Ledningsgrupper finns för samtliga divisioner, staber och bolag.

Schenker AB består av centrala staber, samt de tre divisionerna Land, 

Air och Ocean. Schenker AB har en styrelse som fattar beslut av övergri-

pande strategisk betydelse. 

Bolagsstämma hålls inte i Sverige då företaget ingår i DB Schenkerkon-

cernen som ägs av Deutsche Bahn (DB).

Styrelse

Ordförande Helmut Schweighofer

Ordinarie ledamot, vd Magnus Strand

Ordinarie ledamot Karsten Keller

Ordinarie ledamot Maria Sjölin Bergman*

Ordinarie ledamot Vesna Frostlin*

Styrelsesuppleant Daniel Hedman*

Styrelsesuppleant Vakant*

Företagsledning

CEO, DB Schenker Sweden Magnus Strand

Head of Air Freight Gustaf Sundqvist

Head of Land Transport Viktor Strömblad

Head of Ocean Freight Mathias Tilander

Head of Contract Logistics/SCM Håkan Nydén

CIO DB Schenker Sweden Fredrik Nordin

CFO DB Schenker Sweden Göran Mayner

CCO DB Schenker Sweden Stefan Isacson

CPO DB Schenker Sweden Michael Ängbacken* arbetstagarrepresentant

CEO
Magnus Strand

Land Transport
Viktor Strömblad

Air Freight
Gustaf Sundqvist

Ocean Freight
Mathias Tilander

Finance
Göran Mayner

IT
Fredrik Nordin

Sales & Marketing
Stefan Isacson

HR
Michael Ängbacken

Schenker Consulting AB
Emelie Wramsby

Schenker Property Group
Bengt-Arne Björk

Schenker Åkeri AB
Tomas Johansson

Schenker Logistics AB
Håkan Nydén

OrganisationStart
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Vi skapar framtidens hållbara transportlösningar

Vårt långsiktiga mål är att göra transportbranschen 
mer hållbar och hela vår globala koncern arbetar mot 
målet att bli klimatneutrala till 2040.

Dialogen med våra intressenter är otroligt viktig 
och den ger oss värdefull kunskap om hur vi ska 
prioritera i vårt utvecklingsarbete. Denna hållbarhets-
redovisning är framtagen för att beskriva för våra 
intressenter hur utvecklingen går. Informationen i 
redovisningen visar vår progress under 2021. 

All data som beskrivs i denna rapport rör svenska 
bolag inom DB Schenkerkoncernen, med undantag av 
data som rör fordon, bränsle och utsläpp, för vilka vi 
inkluderar våra samarbetsåkeriers fordonsparker.

Vårt ansvar
Vi vet att vårt agerande påverkar ekonomiska, 
miljömässiga och sociala faktorer både lokalt och 
globalt. Vi vet också att de transporter vi utför 
har en stor påverkan på jordens klimat. Vi tar vårt 
ansvar att minska miljöpåverkan genom att driva vårt 
hållbarhetsarbete, följa vår miljö strategi och investera 
i innovation för framtiden. Vi ser att investeringar 
inom hållbarhet är värdeskapande för vårt bolag och 
vi ser fram emot fortsatt utveckling under 2022.

Denna hållbarhetsredovisning beskriver hur vi arbetar för att utveckla 
transportbranschen till att bli mer hållbar. 

Styrelsens kommentarStart
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Värderingarna som styr DB Schenker

Take Customers Further
Vi sätter våra kunder i fokus och levererar hög-
sta kvalitet. Genom att se kundens utmaningar 
idag arbetar vi proaktivt för att hitta lösningar 
till imorgon.

Win Together
Vi skapar ”win-win-situations” mellan DB 
Schenkers avdelningar och enheter, men också 
gentemot våra kunder och andra externa 
intressenter.

Push Limits
Vi tänker utanför boxen och ställer oss frågan 
”Finns det ett bättre eller snabbare sätt?”. 
Genom detta lägger vi grunden till innovativt 
tänkande som gynnar våra kunder.

Play Fair, Be Honest
Vi visar respekt och är ärliga gentemot 
varandra. Vi visar förståelse för andras åsikter 
och tror på framgång genom mångfald.

Walk the Talk
Vi leder vår omgivning genom att vara goda 
föredömen. Vi kopplar våra handlingar till 
företagets vision och värderingar och hjälper 
andra att göra detsamma.

Be One Team with One Goal
Vi presterar bäst när vi jobbar som ett lag. Vi 
utmanar oss själva och varandra till att varje 
dag söka förbättringar och högre målsätt-
ningar. Vi firar framgångar tillsammans som ett 
lag och vi stöttar varandra vid nederlag.

Proud to deliver excellence. 
Every time. Everywhere.

På DB Schenker arbetar vi med sex värdegrunder.

VärdegrundStart
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Klimatambitionerna höjs, 
men är det tillräckligt?
I oktober 2021 hölls ett av de viktigaste 
mötena för att lösa klimatkrisen, FN:s 
klimatmöte COP26 i Glasgow. 

Det finns många åsikter om huruvida det var ett 
lyckat möte eller inte, men vi kan tydligt se att 
ambitionerna höjts jämfört med klimatmötet i Paris 
2015. De positiva signalerna visar kraftigt höjda 
ambitioner för att minska avskogningen, metan- 
utsläppen, samt användningen av kol och vi kan 
också se höjda ambitioner att hjälpa till med finan-
siering av utvecklingsländernas klimat omställning. 
Det var också glädjande att se att diskussionen om 

hur vi kan prissätta koldioxid på den internationella 
marknaden tog viktiga steg framåt. 

Vi ser positiva steg, men ambitionerna måste 
höjas ytterligare. Vetskapen om vad som behöver 
göras är god, men nu måste teknikskiftet ske på 
riktigt, så fort det bara går. Forskarvärldens budskap 
är tydlig i IPCC-rapporten. Det krävs ”oöverträffad 
och akut handling” för att nå 1,5-gradersmålet. 

Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, Stefan Löfven, Sveriges 
statsminister och António Guterres, FN:s general sekreterare.
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EU arbetar för att Europa ska bli värl-
dens första klimatneutrala kontinent 
och under årets klimatmöte COP26 
blev det tydligt att de europeiska 
länderna ligger i framkant när det 
gäller klimatomställningen.

Den europeiska gröna given (The 
EU Green Deal) är ramverket som 
beskriver hur omställningen ska ske 
och under året har arbetet försträrkts 
på flera plan. Inom ramen för den 
gröna given antog den europeiska 
kommissionen, den 14 juli 2021, 
paketet ”Fit for 55” i enlighet med 
den nya europeiska klimatlagen. Syftet 
med paketet är att anpassa befintlig 
klimat- och energilagstiftning till det 
nya EU-målet om minst 55 procents 
minskning av utsläpp av växthusgaser 
till 2030. 

Paketet ”Fit for 55” inkluderar 
flera nya regelverk som kommer att 
förändra förutsättningarna för den 
europeiska transportsektorn. En viktig 
förändring är omarbetning av energi-
effektivitetsdirektivet (EED) som 
innebär att medlems staterna nästan 
fördubblar sina årliga åtaganden om 
energibesparingar. En annan viktig 
förändring är utvecklingen av systemet 
för handel med utsläppsrätter, ETS, 
som successivt kommer att inkludera 
allt fler transportsätt. Först ut var 

flygsektorn, därefter inkluderas 
sjösektorn och slutligen kommer ett 
separat ETS-system införas för land-
baserade transporter. Prissättningen 
av koldioxid utsläpp kommer att vara 
avgörande för klimatomställningen och 
intäkterna spelar en viktig roll för att 
omfördela resurser så att alla länder, 
oavsett ekonomiska förutsättningar, 
kan ställa om. För att motverka 
läckage införs parallellt en importskatt 
på produkter som importeras till EU.

Sverige tar steg i rätt riktning
Det har skett flera viktiga framsteg 
i Sverige under 2021. Regeringen 
har till exempel inrättat en elektri-
fieringskommission för att påskynda 
arbetet med elektrifiering av 
transportsektorn. Tillsammans med 
regioner, länsstyrelser och näringsliv 
presenterade regeringen under året 
17 elektrifieringslöften med konkreta 
åtaganden för att påskynda elektrifie-
ringen av regionala godstransporter. 
Energimyndigheten har också tagit 
fram ett förslag till en svensk nationell 
strategi för vätgas, elektrobränslen 
och ammoniak. För transportsektorn 
finns det fortsatt möjlighet att söka 
investeringsstöd via Klimatklivet och 
Klimatpremien.

Europa leder utvecklingenStart
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Hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle som håller för framtida 
generationer och FN:s globala hållbarhetsmål används som en grund för 
DB Schenkers hållbarhets arbete. Vi arbetar med flera av målen och ökar 
ständigt våra ambitioner för att målen ska uppnås.

Ett samhälle för framtiden

FN:s hållbarhetsmålStart

Om oss och
omvärlden

Miljö och
hållbarhet

Social
hållbarhet

GRI
index

Innehåll

14

https://www.globalgoals.org/


DB Schenkers globala håll
barhetsstrategi beskriver 
hur vi arbetar med de 
globala hållbarhets målen. 

Vår globala strategi handlar om 
tre huvudområden:
•  Clean Logistics 

– Hur vi gör vår verksamhet 
fri från utsläpp.

•  Thriving Communities 
– Hur vi förbättrar livskvali-
teten för våra medarbetare 
och samhället.

•  Shared Value 
– Hur vi skapar värde för 
våra kunder och uthållighet i 
våra leverantörskedjor.

Vår
hållbarhets-
strategi

We
advance

businesses and
lives by shaping

the way our world
connects. 

Providing fair work
opportunities

Protecting our employee
wellbeing

Driving gender equality
at work

Creating inclusive
workplaces

Thriving
Communities

Improving the
lives of our

people and their
communities

Clean
Logistics
Reducing the
environmental
impact of our
products and
operations

Driving climate action

Transitioning towards
renewable energy

Managing resources
effectively

Shared
Value

Creating sustained
customer value
and supply chain
resiliency

Developing sustainable
solutions

Pioneering urban logistics

Developing our people
for the future

Partnering for the
goalsG lobal Par tnersh ips

FN:s hållbarhetsmål Sustainability Leader
Strategic Framework
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5. Jämställdhet mellan män och kvinnor
•  Vi arbetar med vårt likabehandlings-

program
•  Vi arbetar systematiskt för likabehandling
•  Löpande lönekartläggning
•  Vi utbildar vår personal

8.  Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt

•  Vi har kollektivavtal
•  Vi har noll-tolerans mot trakasserier
•  Vi har en främjande miljö för föräldrar
• Vi har föräldralön
•  Vi ställer krav och samarbetar med våra 

samarbets åkerier

3. God hälsa och välbefinnande
•  Vi har friskvårdsbidrag
•  Vi tillhandahåller träningskläder till alla 

medarbetare
•  Vi genomför flera friskvårdsinitiativ

10. Minskad ojämlikhet – ökad mångfald
•  Vi arbetar med vårt likabehandlings-

program
•  Vi arbetar systematiskt för likabehandling
•  Vi spelar LIKA-spelet – vårt spel för 

att väcka diskussion om fördomar och 
diskriminering

Thriving Communities

13. Bekämpa klimatförändringarna
•  Vi minskar vårt beroende av fossila 

drivmedel
•  Vi ställer om till ny utsläppsfri teknik
•  Vi skapar medvetenhet och engagemang 

för klimatomställningen

7. Hållbar energi för alla 
•  Vi köper 100 procent vattenkraft 
•  Vi ökar kontinuerligt antalet solcellsparker
•  Vi minskar systematiskt vårt energibehov

12. Hållbar konsumtion och produktion
•  Vi ökar andelen förnybara bränslen 
•  Vi väljer produkter av förnybart eller 

återvunnet material
•  Vi återvinner de resurser vi använt
•  Vi minimerar användning av kemiska 

produkter

Clean Logistics

11. Hållbara städer och samhällen
•  Vi utvecklar nya transportlösningar i 

stadsmiljö
•  Vi transporterar gods med elfordon
•  Vi ställer om till biobränsle

9.  Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur  

•  Vi driver innovationsprojekt för att hitta 
nya hållbara lösningar 

•  Vi förbättrar vår infrastruktur för att 
stödja den hållbara affären

4. God utbildning för alla
•  Vi driver innovationsprojekt för att hitta 

nya hållbara lösningar 
•  Vi förbättrar vår infrastruktur för att 

stödja den hållbara affären

Shared Value

17.  Genomförande och globalt 
partnerskap 

•  Vi samarbetar med kunder, leveran-
törer och andra viktiga intressenter

•  Vi träffar myndigheter och andra 
beslutsfattare för att diskutera den 
bästa vägen framåt

Övrigt
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Dialogen med våra intressenter och samarbets partners är 
avgörande för att vi ska lyckas med vårt hållbarhetsarbete. 
Det leder till att våra kunder, medarbetare och samarbets
partners blir nöjda, att vi når de mål som våra ägare satt 
upp samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av det hållbara 
samhället.

Kunder 
DB Schenkers dialog med kunder sker genom kundmöten, kund event, 
kundtjänst, nyhetsbrev och via vår webbplats. Vartannat år bedömer våra 
kunder oss i en global kundundersökning. Resultatet 2021 visar att våra 
kunder är nöjda med vår prestation och ger oss bra input till hur vi kan 
förbättra oss framöver.

Medarbetare 
Våra medarbetare tillhör självklart våra absolut viktigaste intressenter. 
Motiverade och engagerade medarbetare driver utvecklingen och skapar 
de förutsättningar som krävs för att vi ska lyckas. Vartannat år genomförs 
en global medarbetarundersökning som ger oss bra feedback kring hur vi 
kan bli en ännu bättre arbetsgivare.

Ägare och DB Schenkers koncern 
DB Schenker är en stor global koncern som verkar över hela världen. Den 
svenska organisationen ingår i region Europa där vi har ett tätt samarbete 
kring hållbarhetsfrågorna. Vi arbetar efter en global hållbarhetsstrategi 
och hållbarhetsfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamhets-
utvecklingen. Strategi arbetet leds och följs upp av globala, regionala 
respektive nationella hållbarhets- och miljöstyrgrupper.
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Transportörer och leverantörer 
Den största och viktigaste kategorin av leverantörer för 
DB Schenker i Sverige är våra inrikesåkerier. De flesta åkerier 
vi anlitar är medlemmar i BTF (Bilspeditions Transportör-
förening) som därmed är en viktig kommunikationskanal till 
våra transportörer. Läs mer om dialogen med våra leverantö-
rer på » sid 40–45.

Samhälle och myndigheter 
Politiska beslut och styrmedel är avgörande för framdriften 
av hållbarhetsarbetet. Beslut som rör bränsle, fordon, 
infra struktur, miljöteknik, subventioner och skatter har 
stor påverkan. I möten med representanter från regering, 
myndigheter och andra samhällsaktörer bidrar vi med vår 
kunskap för att främja en hållbar utveckling.

Intresseorganisationer 
Utvecklingen av transportsektorn sker som bäst när näringsliv 
samarbetar med samhälle och akademi. Därför deltar vi i en 
rad olika samarbeten och forum som beskrivs närmare på 
» sid 20.
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Det finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna, särskilt när det 
gäller frågor kopplade till hur vi gemensamt ska lösa klimatkrisen. 

Arbetet att motverka klimatförändringarna ligger högst upp på agendan för de flesta 
hållbara bolag och det ställer nya krav på samverkan och samarbete. För att vi ska 
kunna jobba effektivt behöver vi god kunskap om hur andra aktörer, såsom fordons- och 
bränsleleverantörerna, resonerar och vi behöver jobba tillsammans för att allt ska falla 
på plats. Därför är vi på DB Schenker med i en rad olika samarbeten där vi samverkar 
med olika aktörer så som myndigheter, akademi, samhälls aktörer och andra företag inom 
näringslivet. 

Gränsöverskridande samarbeten
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Transportföretagen
Transportindustriförbundet är ett branschförbund 
inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. 
Förbundet arbetar för att förbättra branschens 
förutsättningar genom remissinstanser, påverkan på 
beslutsfattare, samt genom att förmedla kunskap. I 
Transportindustriförbundets miljökommitté arbetar 
branschen tillsammans för att främja miljöarbetet 
och klimatomställningen.

KNEG 
(Klimatneutrala godstransporter på väg) 
KNEG är ett initiativ med flera stora aktörer från 
näringslivet som samverkar för att påskynda omställ-
ningen av de vägburna gods transporterna i Sverige.

CLOSER
CLOSER är en neutral, nationell samverkans arena för 
forskning, utveckling och innovation inom trans-
porteffektivitet. DB Schenker är en aktiv partner 
i CLOSER:s olika temaområden och sitter med i 
CLOSER:s styrelse.

Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige är ett initiativ som startades av 
regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet 
att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en plattform 
för dialog och samverkan mellan företag, kommuner 
och andra typer av aktörer som vill göra Sverige 
fossilfritt.

NTM 
NTM är en organisation som arbetar för att främja 
och utveckla transportsektorns miljöarbete och bidra 
till kvalitativ mätning av transporters miljöpåverkan. 

CLECAT
Europeisk samarbetsorganisation för transport, 
logistik och tulltjänster vars mål är att förstärka och 
förbättra branschens närvaro på Europanivå.

NMC
NMC är ett nätverk för organisationer som vill dela 
kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart 
näringsliv.

Sveriges handelskamrar
DB Schenker är medlem i flera av Sveriges inrikes 
och utrikes handelskamrar. Ett exempel är den 
Tysk-Svenska Handelskammaren som arbetar för att 
stärka samarbetet mellan näringslivet i Tyskland och 
Sverige. 

CCWG – Clean Cargo Working Group 
Sjöfartens branschorganisation för minskade utsläpp 
av växthusgaser.

Air Cargo Sweden
Air Cargo Sweden är ett nätverk i flygfraktsbranschen 
som bland annat arbetar för minskade utsläpp i 
logistikkedjan.

 ” Logistikbranschen står inför 
otroligt stora  förändringar 
som måste genomföras 
på kort tid. Vi ser att sam
arbete med andra aktörer  
är  nyckeln för att hitta 
fram tidens teknik så att  
vi kan nå våra mål.” 
 
Emelie Wramsby, 
Managing Director, DB Schenker Consulting 
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Hållbarhetsarbetet genomsyrar 
hela DB Schenker
Vi arbetar intensivt för att skapa ett brett och genuint engagemang 
för hållbarhetsfrågorna bland våra medarbetare.

De senaste tre åren har över 60 workshops hållits för att på djupet diskutera 
hållbarhets frågorna, hur viktiga de är och hur vi behöver anpassa oss efter nya 
förutsättningar. Våra många ledningsgrupper har tagit fram handlingsplaner 
anpassade till deras verksamheter. Innehållet i de olika handlingsplanerna berör 
allt från utbyggnad av laddinfrastruktur till utfasning av engångsprodukter.

Distrikt Malmö vann Årets Hållbarhetsinitiativ 2021
Under 2021 förstärktes vår interna hållbarhetskommunikation med en ny hållbarhetsplatt-
form på vårt intranät. I samband med det lanserades en tävling med syfte att identifiera 
årets bästa hållbarhetsinitiativ. Vinnaren av årets tävling var Distrikt Malmö som med 
ledarskap och stort engagemang visade hur det lokala hållbarhetsarbetet kan tas till nästa 
nivå. Distriktet hade tagit fram en omfattande plan för att förstärka hållbarhetsarbetet 
genom att införa ett lokalt hållbarhetsforum samt en rad andra initiativ.

Håll Sverige Rent
Under året har vi runt 
om i Sverige samlat skräp 
tillsammans med Håll 
Sverige Rent. I Göteborg, 
Stockholm, Helsingborg, 
Växjö, Umeå och på Vinga 
slöt våra medarbetare upp 
för att tillsammans plocka 
skräp och göra Sverige lite 
renare.

Malmös lokala hållbar-
hetsgrupp. Fr v Maria 
Skoog, Johnny Larsson, 
Anders Carlsson, Peter 
Ellström, Christoffer 
Thell, Mattias Otfors 
och Marko Nummela.

Fr v Christian Fabricius, Roger Nell, 
Pernilla Rosengren och Rickard Sohl 
från vårt distrikt i Stockholm.

Ny tjänstebilspolicy för el och elhybrider
Tidigt 2021 infördes en ny tjänstebilspolicy på DB Schenker som enbart tillåter el och 
elhybrider. Här arbetade våra HR- och inköpsavdelningar tillsammans för att ro initiativet 
i hamn och fossila drivmedel fasas nu systematiskt ut bland våra tjänste- och förmånsbilar. 
Under året har inköpsavdelningen också gjort det enklare för tjänstebilsförarna att tanka 
100 procent HVO genom att informera om var bränslet kan tankas. 

Under året har vår fordonsflotta utökats med 21 elbilar och 23 plug-in-fordon. Dess-
utom har vi fyra bilar som kör på biogas. 
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Förstudie om elektri fiering 
av gods transporter på väg 
I detta projekt studerar vi de logistiska konse-
kvenser olika teknikval för elektrifiering av det 
svenska godstransportsystemet för långväga 
vägtransporter innebär för produktionssystemet 
av transporttjänster ur speditörer, åkerier och 
varuägares perspektiv. Resultatet från denna 
förstudie sammanställs i en rapport som beräknas 
vara färdig kvartal 1 år 2022.

Utöver projekten beskrivna här drivs till exempel 
Gothenburg Green City Zone » sid 36, E-Charge 
» sid 37, High Capacity Transport » sid 39 och 
Smarta urbana trafikzoner » sid 39.

Elektrifierade godstransporter 
Stockholm Syd
Projektet ser på elektrifieringen i området 
Almnäs/Mörby mellan Södertälje och Nykvarn 
kommun, med mål att reducera effekterna av den 
tillkommande vägtrafiken. Projektet leds av Sweco 
och genomförs i bred branschsamverkan mellan 
både offentlig och privat sektor, där aktörer från 
näringslivet som Scania och Volkswagen finns 
representerade tillsammans med DB Schenker. 
De lokala kommunerna och regionen medverkar 
också, tillsammans med KTH från akademin. För 
DB Schenker är projektet av extra stort intresse 
då vår nya gods- och paketterminal blir första 
logistikverksamhet att etablera sig på Almnäs-
sidan, vid öppning i februari 2022.

DB Schenker Consulting håller 
ihop vårt innovationsarbete

Innovation är viktigt för att hitta framtidens hållbara transport
lösningar. Vårt konsultbolag DB  Schenker Consulting projekt
leder en rad intressanta inno vations projekt kopplade till vårt 
hållbarhets arbete.

DB Schenker Consulting stöttar både DB Schenkers 
bolag och externa kunder i hållbarhetsarbetet. Två 
särskilt omfattande projekt under 2021 var byggnation 
av två nya terminaler, en i Södertälje och en i Taulov i 
Danmark.

Eric Börjeskog, Helene Giaina 
och Viktor Åkesson är alla konsulter 
på DB Schenker Consulting.
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Vårt viktigaste hållbarhetsområde är klimatet och klimat-
omställningen. Vi måste så fort som möjligt bli oberoende av 
fossila bränslen så att utsläppen av växthusgaser minimeras. 

I detta avsnitt kan du läsa om DB Schenkers miljöarbete, 
vår strategi för att bli klimatneutrala, vårt arbete med att 
minska vår energiförbrukning och våra viktiga samarbeten 
med transportörer och kunder. 

Miljö & Hållbarhet
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DB Schenkers globala mål är att vara helt klimat eutralt 
till år 2040 (Scope 1–3*).

Vårt arbete med att minska utsläppen av växthus
gaser har pågått i flera decennier och resultatet i 
Sverige 2021 visar att vi har minskat utsläppen med 
57 % sedan vårt basår 2006. 

* Scope 1: Direkta utsläpp från verksamheten. Scope 2: Indirekta 
utsläpp som är kopplade till förbrukning av el, värme och kyla. Scope 
3: Utsläpp från åkerier, rederier och flygbolag och andra inköpta 
tjänster.

Clean Logistics – vår strategi 
för att nå klimatmålen 
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Förbättra & Förnya
Teknikutvecklingen går allt snabbare och 
vi vet att ny teknik som är oberoende av 
fossila bränslen är framtiden. Det är också 
avgörande att vi ständigt förbättrar vår 
transporteffektivitet. Därför arbetar vi för 
att förbättra och förnya.

Detta gör vi 
  Vi minskar vår klimatpåverkan genom att 
investera i fordon, drivmedel och teknik 
som är oberoende av fossila bränslen.
  Vi höjer transporteffektiviteten genom att 
fortsätta att optimera våra transporter.
  Vi driver innovationsprojekt för att hitta 
framtidens lösningar.

Samarbeta & Påverka 
Utan samarbete står utvecklingen still. 
Därför samarbetar vi med våra kunder, 
åkerier och leverantörer, samt myndigheter, 
akademi, samhällsaktörer och andra företag 
inom näringslivet.

Detta gör vi
  Tillsammans med våra kunder hittar 
vi nya vägar, bland annat genom olika 
innovationsprojekt, för att minska vår 
klimatpåverkan.
  Vi samarbetar med viktiga beslutsfattare 
och bidrar med kunskap så att nya 
styrmedel blir träffsäkra. Dialogen gör att 
vi snabbt kan anpassa oss till nya regler.
  Vi samarbetar med våra åkerier för att 
så snabbt som möjligt byta bränsle och 
fordonstekniker för att nå fossilfrihet.
  Vi samverkar med NGO:er* för kunskaps-
utbyte och för att komma framåt i 
gemensamma frågor.

* Non-governemental organizations

Kommunicera
Kunskap och medvetenhet om klimatutma-
ningen är nödvändigt för att vi ska nå vårt 
mål, klimatneutralitet. Kunskap leder till 
engagemang och motivation att göra mer. 
Kunskap gör att vi ifrågasätter gamla möns-
ter och gör det lilla extra för att nå längre. 

Detta gör vi
   Vi utbildar våra medarbetare och skapar 
engagemang för att öka takten i klimatar-
betet.
   Vi pratar om klimatarbetet med våra kun-
der, leverantörer och samarbetspartners 
för att öka medvetenheten och motivatio-
nen att göra mer.

Våra tre fokusområden
Vår strategi för att nå målet fokuserar främst på tre områden – Förbättra & Förnya, 
Samarbeta & Påverka och Kommunicera. 
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Vi ser utsläppsminskningar inom samtliga 
sektorer men minskningstakten varierar. 
Utsläppen som sker i samband med de 
globala sjötransporterna har minskat med 68 
procent mot basåret 2006. Detta beror till 
stor del på svaveldirektivet och regelverket 
IMO2020, men också på att fartygen blivit 
större och att man sänkt farten ute på 
världshaven. Inom flygtransporterna går 
utvecklingen tyvärr inte lika snabbt. Där är 
minskningen endast 16 procent. Däremot 

går det bättre inom landtransporter där 
resultatet visar en minskning med 25 procent 
mot basåret 2006. 

Sveriges resultat 
Utsläppsminskningen från landtransporterna 
i Sverige utmärker sig jämfört med andra län-
der. Under 2021 nådde DB Schenker Sverige 
en minskning av utsläppen av växthusgaser 
från landtransporter med 57 procent mot 
basåret 2006.

Utsläppen minskar 
Vårt absolut viktigaste miljömål är att minska utsläppen av växthusgaser. 
Transportsektorn står för drygt en fjärdedel av världens utsläpp och eftersom 
DB Schenker är ett globalt företag har vi ett stort ansvar att driva omställ
ningen. Vi förbättrar oss ständigt, men takten måste öka ytterligare.

DB Schenkers emissionsberäkningar 
följer standarderna ISO 14064 och EN 
16258 och våra uträkningar följer stan-
darden Greenhouse Gas Protocol (GHG) 
som är utvecklad av World Resources 
Institute (WRI) och World Business 
Council on Sustainable Development 
(WBCSD). Dessa standarder reglerar för 
hur man mäter, hanterar och rapporterar 
utsläpp av växthusgaser, men det är 
viktigt att känna till att emissionsberäk-
ningar är komplexa och bygger på många 
olika nyckeltal som kan definieras och 
tas fram på olika sätt. Resultatet baseras 
på en rad olika antaganden och det går 

därför inte att jämföra resultatet från en 
viss emissionsberäkning med en annan. 

Varje år uppdateringar och förfinar 
vi vår data för att förbättra kvaliteten i 
våra rapporter. Det gör att rapporterna 
tyvärr inte alltid är helt jämförbara år 
från år, men vi är angelägna om att 
ständigt höja kvaliteten. Vi arbetar 
också tillsammans med branschen för 
att utveckla standarder som ger en 
ökad samsyn av hur data genereras och 
avgränsas. Från år 2020 använder vi oss, 
i större omfattning, av data som tagits 
fram utifrån EcoTransits metodologi.

Våra emissionsberäkningar

Cajsa Kanth, chaufför, Schenker Åkeri.

Start

Om oss och
omvärlden

Social
hållbarhet

GRI
index

Innehåll

26

Miljö och
hållbarhet

https://www.ecotransit.org/en/


Växthusgaser inrikes 
landtransporter (ton)

2021

Växthusgaser CO2 WTW landtransport 125 642

Växthusgaser CO2e WTW landtransport 180 340

NOx 984

SOx 134

NMHC 52

PM 34

Landtransport

Basår
2006

2021

-57%

Mål 2030
-70%

Utsläpp av växthusgaser

CO2e = koldioxidekvivalenter
WTW = ”Well to Wheels”, dvs det totala utsläppet från 
produktion till förbränning, inklusive transport av bränsle.

Växthusgaser sjö respektive 

flygtransport (ton CO2e WTW)
2021

Sjötransport (import + export) 35 532

Flygtransport (import + export) 97 724
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Bättre fordon ger lägre utsläpp
Allt eftersom fordonen byts ut så minskar såklart 
utsläppen. Fordonsbranschen är mitt uppe i omfattande 
förändring och omställningen till fossilfria drivmedel 
kräver att vi ställer om till ny fordonsteknik. Inom 
lastbilssegmentet ligger fokus främst på att producera 
el- och vätgasdrivna fordon, men för att klara de nya 
EU-kraven måste också satsningar göras på fordon som 
drivs av biodrivmedel som till exempel flytande biogas. 

I vårt globala nätverk utförs en stor del av trans-
porterna av underleverantörer, vilket innebär att 
utvecklingen av fordonsflottan framför allt sker genom 
samarbete, kravställande och val av samarbetspartners. 
Här i Sverige har vi, tack vare vårt unika upplägg och 
långa samarbete med åkerierna i BTF, skapat goda 
förutsättningar för att driva utvecklingen tillsammans 
med våra åkerier. Läs mer om vårt samarbete: » sid 40.

Fordonsflotta Sverige 2019 2020 2021

Antal lätta fordon < 3 500 kg 439 415 439

Antal tunga fordon 3 501–7 500 kg 123 104 76

Antal tunga fordon 7 501–12 000 kg 355 281 314

Antal tunga fordon > 12 000 kg 2454 2364 2520

Totalt 3371 3164 3349

Motorklass fordonsflotta 
Sverige

2019 2020 2021

Tunga fordon > 3 501 kg

Euroklass 3 6% 3% 2%

Euroklass 4 6% 4% 4%

Euroklass 5 35% 28% 23%

Euroklass 6 52% 64% 71%

EEV, EEU etc 1% 0% 0%

Lätta fordon < 3 500 kg

Euroklass 3 1% 0% 0%

Euroklass 4 3% 2% 1%

Euroklass 5 34% 28% 21%

Euroklass 6 61% 70% 78%

EEV, EEU etc 1% 0% 0%

Allie Mahra är chaufför på 
Schenker Åkeri i Lunda.
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Schenker Åkeri
Schenker Åkeri arbetar aktivt för att minska 
klimatpåverkan genom att investera i fordon, 
drivmedel och teknik som är oberoende av 
fossila bränslen.

Schenker Åkeri tar idag hand om ett 40 tal av 
DB Schenkers linjer och hela 160 avgångar per 
dag. Åkeriet har cirka 1 000 fordon och körde 
under 2021 3 274 325 mil, det vill säga 819 varv 
runt jorden.

Fordonsflottan består av olika typer av 
fordon. För distribution används traditionella 
paketbilar med en totalvikt på 3,5 ton, samt 
lastbilar med totalvikter mellan 16 och 26 ton. 
I fjärrtrafiken går 26 tons bilar med tillhörande 
släp.

” Vi minskar 
vår klimat
påverkan 
genom att 
investera i 
fordon, driv
medel och 
teknik som 
är oberoen
de av fossila bränslen.”

Jonas Jävert, Head of Innovation & Purchasing

Fordonsflotta Schenker Åkeri 2019 2020 2021

Antal lätta fordon < 3 500 kg 97 91 118

Antal tunga fordon 3 501–7 500 kg 0 0 0

Antal tunga fordon 7 501–12 000 kg 3 0 0

Antal tunga fordon > 12 000 kg 497 507 644

Totalt 597 598 762

Motorklass fordonsflotta 
Schenker Åkeri

2019 2020 2021

Euroklass 3 2% 0% 0%

Euroklass 4 3% 0% 0%

Euroklass 5 28% 27% 12%

Euroklass 6 67% 73% 88%

Johan Stjernkvist, chaufför 
på Schenker Åkeri AB i 
Önnestad, Kristianstad.
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Kopplingen mellan den globala uppvärmningen och 
förbränningen av fossila bränslen är tydlig och arbetet 
med att byta ut fossila bränslen pågår för fullt.

Vi på DB Schenker påbörjade arbetet att bli helt utsläppsfria för 
många år sedan och utsläppen har mer än halverats det senaste 
decenniet, men än är vi inte i mål. Vi bedömer hela tiden alla 
tillgängliga alternativ utifrån risk, kostnad och potential och 
förbättrar oss ständigt.

Vi ser att omställningen sker i två etapper. Först och främst 
handlar det om att vi behöver nå fossilfrihet så fort som möjligt, 
men slutmålet är att vi ska bli helt utsläppsfria. 

Fossilfrihet kan vi nå med hjälp av biobränsle som HVO, RME 
och flytande biogas (LBG eller bio-LNG), men för att nå målet 
att bli utsläppsfria behöver vi ställa om till el, grön vätgas eller 
andra elektrobränslen. Mognadsgraden för de olika fossilfria och 
utsläppsfria alternativen varierar. Förutsättningar, som infra-
struktur och fordon, är olika långt framme och därför kommer 
biodrivmedlen att spela en viktig roll under många år framöver. 

Under 2021 använde vi 36 procent biobränsle i vårt svenska 
nätverk. Trots att vi ökade mängden HVO100 med 64 procent 
jämfört med året före har vårt totala resultat försämrats något 
beroende på att vi inte längre kan få tag på den bränslekvalitet 
med 50 procent HVO som vi satsade stort på året tidigare. Det 
händer generellt sett väldigt mycket på drivmedelsmarknaden. 
Bränslebolagen förändrar sina utbud för att kunna uppfylla 
reduktionsplikten » sid 32, den globala efterfrågan på biodrivme-
del ökar markant samtidigt som nya produktionsanläggningar och 
infrastruktur byggs med stöd av Klimatklivet*. Tyvärr gör det att 
priset på biodrivmedel tidvis är väldigt volatilt, men vi ser också 
hur den totala mängden förnybart bränsle ständigt ökar.

*Statligt bidrag till klimatinvesteringar, med syftet att minska 
växthusgasutsläppen.

Framtidens bränsleJaj Persson, chaufför 
på Schenker Åkeri.

Vi ser att omställningen sker i två etapper. 
Först och främst handlar det om att vi behöver 
nå fossilfrihet så fort som möjligt, men slut
målet är att vi ska bli helt utsläppsfria.
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Typ av bränsle 
2021

Drivmedel (l) 2019 2020 2021

MK 1, 7% RME 36 557 901 18 835 190 24 951 390

RME, 100% biobränsle 3 533 572 3 661 691 1 829 387

HVO-Diesel, 20% biobränsle 0 1 117 003

HVO-Diesel, 25% biobränsle 3 582 977 19 374 392 0

HVO-Diesel, 35% biobränsle 0 0 17 445 096

HVO-Diesel, 40% biobränsle 8 313 458 18 972 005 27 503 211

HVO-Diesel, 50% biobränsle 20 326 220 7 909 504 0

HVO 100 6 977 044 4 878 187 7 997 738

ED95 2 507 19 000

Bensin, 5% etanol 279 161 104 938 0

Bensin E10 0 0 2 337

Etanol, E85 775 931 542 695 0

Gas, LNG – flytande naturgas (kg) 11 542 0 0

Gas, LBG – flytande biogas (kg) 10 876 79 453 166 547

Gas, CNG – komprimerad gas (m³) 955 0 0

Gas, CBG – komprimerad gas (m³) 0 0 39 906

Totalt 80 369 637 74 360 562 81 031 709

Utveckling
andel 
biobränsle

2018 2019 2020 2021

37%
35%

37%
36%

0,2% LBG

4,4% 
RME

64,5%
Diesel

30,9%
HVO
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För att fasa ut fossila drivmedel och främja hållbara 
förnybara drivmedel införs en rad styrmedel på 
både nationell och EUnivå. Två särskilt viktiga 
styrmedel är Reduktionsplikten, som syftar till att 
öka andelen biobränsle och Förnybardirektivet, 
som syftar till att säkerställa att de biobränsle som 
används är hållbara. 

Reduktionsplikt för ökad användning av biobränsle
Reduktionsplikten är ett svenskt styrmedel som innebär att 
alla drivmedelsleverantörer varje år måste reducera växt-
husgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procent 
genom att tillsätta en mängd förnybart innehåll. År 2021 var 
reduktionsnivåerna 6 procent för bensin och 26 procent för 
diesel. Nivåerna kommer att öka fram till 2030 då kraven 
på reduktion kommer att vara 28 procent för bensin och 66 
procent för diesel.

Förnybardirektivet för hållbara biobränslen 
Förnybardirektivet eller ”The Renewable Energy Directive 
(RED I, RED II, REDIII)”, som direktivet heter inom EU, 
fastställer gemensamma regler och mål för utvecklingen av 
förnybar energi inom alla sektorer av EU:s ekonomi. Direk-
tivet fastställer gemensamma regler för att avlägsna hinder, 
stimulera investeringar och driva kostnadsminskningar inom 
förnybar energiteknik.

Förnybardirektivet innehåller bland annat hållbarhets-
kriterier för bioenergi som varit särskilt viktiga eftersom 
användandet av fel råvaror kan ställa till mer skada än nytta 
för klimatet. Hållbarhetskriterierna syftar till att täppa till ett 
antal kryphål som kan strida mot EU:s strategi för biologisk 

mångfald och lagstiftningen förstärks kontinuerligt. Till exem-
pel är det förbjudet att använda biomassa från primärskogar, 
skogar med stor biologisk mångfald och användning av stubbar 
och rötter.

PFAD måste vara spårbart
Ett stort problem har tidigare varit att användningen av 
palmolja och PFAD (en biprodukt från raffineringen av 
palmoljan) bidragit till att regnskog i till exempel Indonesien 
och Malaysia, skövlats för att ge plats år palmplantager. 
Därför infördes för några år sedan nya regler kring PFAD som 
innebär att PFAD klassas om för att omfattas av samma krav 
på spårbarhet som råvaror. På så sätt vill man säkerställa att 
råvarorna inte kommer från mark med hög biologisk mångfald.

Nya krav på biodrivmedelsleverantörer
Från den 1 juli 2021 gäller nya hållbarhetskriterier enligt 
hållbarhetslagen och hållbarhetsförordningen. Alla biodrivme-
delsleverantörer måste kunna bevisa att hållbarhetskriterierna 
är uppfyllda och verksamheten måste införa ett kontrollsystem 
för att säkerställa att råvarorna är hållbara. För vissa kategorier 
måste leverantören dessutom bevisa att biobränslena har 
lägre klimatpåverkan än sina fossila motsvarigheter. Det ställs 
även krav på vissa aktörer att varje år lämna uppgifter till 
Energimyndigheten om vilka biobränslen de hanterat under 
föregående år.

Förstärkt lagstiftning för 
hållbara biobränslen
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Att ställa om till fossilfrihet går olika snabbt 
inom olika transportsektorer. Flygets 
klimatomställning är särskilt komplex och 
vi på DB Schenker är därför extra glada att 
tillsammans med Lufthansa Cargo kunna 
erbjuda biobränsle, SAF, som alternativ för 
flygfrakt mellan Frankfurt och Shanghai.

DB Schenker köper den mängd bio-
bränsle som krävs för att driva flyget med 

biobränsle, det vill säga bränsle producerat 
från förnybara råvaror som biomassa och 
vegetabiliska oljor. Bränslet, som är helt 
fossilfritt, genererar cirka 80 % lägre utsläpp 
av växthusgaser. Vi klimatkompenserar för 
de resterande 20 % som uppstår i samband 
med produktion, bearbetning och transport 
av SAF.

Internationell samverkan
DB Schenker är medlem i det internationella 
samarbetet ”The Clean Skies for Tomorrow 
Coalition” där vi arbetar tillsammans med 
branschen för att underlätta och skynda på 
övergången till hållbara flygbränslen. 

Gruppen arbetar för att främja utveck-
lingen, till exempel genom att verka för en 
ökad produktion av fossilfritt flygbränsle.

» Läs mer här.

Biobränsle för flygetStart
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Elektrifierade transporter

Schenker Åkeris tankar om elektrifiering
När det gäller paketbilarna ser Schenker Åkeri att samtliga 
fordon kan komma att bytas ut till elfordon inom 2–5 år. 
Tekniken finns där, de är kommersiellt gångbara och till-
gången på el är i stort sett tillgodosedd. En utbyggnad av 
laddinfrastruktur är dock nödvändig och den är påbörjad.

Elektrifieringen av distributionslastbilar kommer att 
ta lite längre tid. Fordonen är i princip tekniskt gångbara, 
men kommersiellt sett är vi inte riktigt i mål. Dessutom 
är tillgången på el kritisk då dessa bilar behöver betydligt 
högre effektuttag än vad som finns på våra anläggningar 
idag. Schenker Åkeri bedömer att ett utbyte kommer att 
ske på bred front inom 3–7 år.

För de riktigt tunga transporterna är utmaningarna flera 
och det finns idag inte något fordon med den tekniska 
prestanda som kan ersätta dagens 26-tons lastbil med 
släp i fjärrtrafik. Dessa fordon kräver mycket energi och 
behöver kunna vara i produktion 18–20 timmar per dygn, 
6 dagar i veckan. Allt sammantaget gör det att vi tror att 
det kommer att ta 6–12 år innan fordonen helt kan bytas 
ut. Förmodligen kommer då också bränslecellstekniken att 
vara konkurrenskraftig i detta segment.

Teoretiska forskningsprojekt
Elektrifieringen innebär en hel del utmaningar och vi är 
därför med i två forskningsprojekt som tittar på elektri-
fieringen från ett teoretiskt perspektiv. De två projekten 
finansieras av Triple-F. Det ena, ”Förstudie om logistiska 
konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg”, 
tittar på logistiska konsekvenser av olika teknikval för 
elektrifiering och det andra projektet ”Elektrifierade trans-
porter Stockholm Syd”, undersöker hur man kan elektrifiera 
ett område – Almnäs/Mörby.  » Läs mer: sid 22.

Vi vill att alla våra transporter, så fort som 
möjligt, ska bli helt utsläppsfria och därför är 
elektrifiering av transportsektorn särskilt viktig 
för oss.

Elektrifieringen av transportsektorn sker på flera olika 
sätt. Till exempel batteridrivna fordon som elcyklar, 
paketbilar och lastbilar, men också elektrobränslen, 
bränsleceller och vätgas för land-, sjö- och flygtransporter. 

När vi ställer om till el behöver vi lösa flera olika 
utmaningar. Förutom teknikskiftet av fordon och 
farkoster behöver vi också utreda frågor kopplade 

till laddning. Var är det optimalt att ladda? Var finns 
tillgängliga laddstationer? När ska vi ladda? Ska vi ladda 
snabbt eller långsamt? Hur påverkas produktionen och 
kör- och vilotiderna av laddningen? Vi inventerar också 
kapacitet i elnätet, kartlägger hur många fordon vi kan 
ladda och ser över nätbolagens investeringsplaner. I det 
längre perspektivet ser vi att vätgasen kommer att spela 
en viktig roll och därför följer vi också utbyggnaden av 
produktion och tankinfrastruktur för grön vätgas. 

Utvecklingen går fort framåt, vår elektrifierade 
fordonsflotta växer snabbt och vi arbetar hårt för att 
skapa förutsättningarna för en ökad omställningstakt.
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Göteborg

Helsingborg

Skara

Borås 

Växjö

Västerås 

Mjölby

Linköping 

Nybro

Gotland

Karlstad

Borlänge

Umeå

Borås 
Borlänge
Göteborg
Gotland
Helsingborg
Karlstad
Linköping
Mjölby
Nybro
Skara
Umeå
Västerås 
Växjö

Eldriven paketbil

Eldriven lastbil

Elhybrid-lastbil

Biogas-lastbil

Biogashybrid-lastbil

El- och biogasfordon i bruk 2021

Borås 
Borlänge
Göteborg
Gotland
Helsingborg
Karlstad
Linköping
Mjölby
Nybro
Skara
Umeå
Västerås 
Växjö

E Parcel Van

E Truck

E Hybrid Truck

Biogas Truck

Biogas Hybrid Truck

» Mer om utsläppsfria transporter: sid 36.
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Vårt Göteborgsdistrikt har kommit långt i omställ-
ningen till elektrifierade, utsläppsfria transporter. 
Tillsammans med våra två samarbetsåkerier, TGM 
och Bäckebols Åkeri, kör vi nu fem elektriska 
fordon i Göteborg – en 16 ton tung ellastbil från 
Volvo Trucks och fyra 3,5-tons Mercedes e-Sprinter. 

Satsningen på elfordon har gjort att vi kan köra 
helt utsläppsfritt i över 14 postnummerområden, 
bland annat i The Gothenburg Green City Zone. 

The Gothenburg Green City Zone är ett 
initiativ som startats av Business Region 

Göteborg tillsammans med en rad företag, 
samhällsaktörer och forskare för att utveckla, testa 
och skala upp ny teknik för fordon och infrastruk-
tur. Projektet går ut på att analysera och lära från 
skarp trafik, förstå flöden och behov, hur och var 
laddstationer behöver placeras för att kunna skala 
fordonsflottan ytterligare. Studiens syfte är att 
utveckla en generell metodik som kan bistå i 

omställningen till helelektriska fordon. Målsätt-
ningen är att alla transporter i delar av Göteborg 
ska vara helt utsläppsfria 2030. 

Projektet påbörjades under 2021 och avslutas i 
juni 2022. DB Schenkers deltagande projekt leds  
av DB Schenker Consulting.

» Läs mer här.

Utsläppsfria transporter i Göteborg

”De här bilarna är klockrena för 
stadsleveranser. Utmaningen är 
infrastrukturen. Det kommer ta 
tid, även om tekniken för det 
finns redan idag.”

Roger Nilsson, vd, TGM

Roger Nilsson (t v) med Malin van Manen 
(miljöansvarig Distrikt Göteborg), Erika 
Rydén (Miljöansvarig TGM), Tony Ekvall 
(distriktschef Distrikt Göteborg) och Joni 
Lindqvist (CoDi ansvarig Distrikt Göteborg).
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När det gäller den tunga trafiken har 
det enda fossilfria alternativet under 
en lång tid varit förnybara biobränslen 
som HVO och biogas. Elfordon har inte 
haft den kapacitet som krävs för den 
typen av trafik men nu blir det, som 
för bara några år sen ansågs nästan 
omöjligt, verklighet.

I projektet E-Charge satsar vi, tillsammans 
med en rad andra ledande industriföretag 
och staten, stort på elektrifiering av tunga 
vägtransporter. 

Tillsammans med flera tongivande aktörer* 
testar och utvecklar vi lösningar inom flera 
olika områden som; laddteknik, fordonsutveck-
ling, infrastruktur med mera. Målsättningen 
är gränsöverskridande samarbeten och att 
skapa skalbara lösningar som tar transport och 
logistik till en hållbar framtid.

I projektet, med en budget på över 200 
miljoner kronor, utvecklas eldrivna lastbilar 
som klarar dagliga körsträckor längre än 50 
mil. Schenker Åkeri kommer att testa fordon 
från Scania i den ordinarie fjärrtrafiken.

Laddningen kommer i första hand att 
ske med högeffektsladdning i samband med 

förarens vilotider, men viss stödladdning 
kommer också att ske vid lastning och lossning 
av ekipaget.

* Utöver DB Schenker och Scania deltar Volvo-
koncernen, ABB, Circle K, OKQ8, ICA Sverige AB, 
Tommy Nordbergh Åkeri samt Vattenfall och andra 
energibolag och elnätsägare. Swedish Electromobility 
Centre (SEC) är extern forskarpart och Lindholmen 
Science Park koordinerar projektet. Fordonsstrategisk 
forskning och innovation (FFI) finansierar med 102 
miljoner kronor, medan projektparterna bidrar med 
113 miljoner kronor. De statliga myndigheterna 
Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova bidrar 
med finansiering, expertis, systemperspektiv samt 
synkronisering av FoI-stöd och infrastrukturåtgärder.

Elektrifierade tunga och långväga transporter med E-Charge ”Det är revolutione
rande att kunna köra 
ett 24 meter långt 
 ekipage i fjärr trafik 
på el i mer än fyra 
timmar utan stopp.”

Tomas Johansson, 
vd, Schenker Åkeri
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Elektrifieringen i Europa har verkligen tagit fart. 2021 hade vi totalt 166 elek
triska fordon i 59 europeiska städer i 14 länder och antalet växer stadigt.

På europeisk nivå görs flera större satsningar. Under 2020 gjordes en stor 
satsning på FUSO eCanters paketbilar och under 2021 har DB Schenker satsat 
stort på Volta Trucks.

Elektrifieringen i Europa

Elektriska fordon 
i Europa:
 eVans:  46
 eTrucks:  53
 Cargo eBikes:  61
 Hybrid Trucks:  7

Under året inledde DB Schenker ett part-
nerskap med Volta Trucks. I februari 2022 
gjordes den största förbeställningen av 
ellastbilar i Europa hittills, en beställning 
på 1 500 helelektriska Volta Zero-fordon. 
Fordonen designade för stadsmiljöer.

Som en del av partnerskapet kommer 
DB Schenker använda den första prototypen 
av Volta Zero Trucks i verkliga distributions-
förhållanden under våren och sommaren 
2022. Testresultaten kommer sedan att 
införlivas i serieproduktionen av de beställda 
fordonen. 

Den helelektriska Volta Zero kommer 
att användas för att transportera varor till 
stadskärnor och stadsområden. De största 
fördelarna är den säkerhetsanpassade hytten 
som skyddar utsatta trafikanter och att 
lastbilen ger noll utsläpp.

Tillsammans kommer DB Schenker och 
Volta Trucks att utforska och optimera 
användningen av tekniken för att förhopp-
ningsvis utöka utbudet. Lanseringen kommer 

initialt att ske på tio platser i fem länder.
– Det här tillåter oss att avsevärt öka 

takten i elektrifieringen av vår flotta och 
investera i grönare transportlösningar. Det för 
oss återigen närmare vårt mål om koldiox-
idneutral logistik, förklarar Cyrille Bonjean,  
ansvarig för landtransporter för DB Schenker 
i Europa.

Stor satsning på Volta Trucks

Cyrille Bonjean, Head of Land Transport Europe, och Christian 
Drenthen, styrelseledamot i DB Schenker och ansvarig för Land 
Transport.
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Att använda så lite energi som möjligt är 
minst lika viktigt som att använda rätt 
energikälla och därför lägger vi stort fokus 
på ökad transporteffektivitet och smart 
logistik. 

High Capacity Transport
Genom High Capacity Transport (HCT) höjer vi 
transporteffektiviteten med hjälp av nya lastbils-
storlekar och fordonskombinationer. Projektet 
drivs tillsammans med Volvo, Trafikverket, CLOSER 
(via Lindholmen Science Park), Wabco med flera 
och syftar till att undersöka hur vi kan öka trans-
porteffektiviteten och minska antalet tunga fordon 
på vägarna med hjälp av fordonskombinationer 
med högre kapacitet än vad som är tillåtet idag. 
Fältprover utförs i dagliga operationer med två 
32-meters fordon av Schenker Åkeri med tillstånd 
av Transportstyrelsen på sträckan Göteborg–Hel-
singborg–Malmö. » Läs mer här.

Smarta urbana trafikzoner
DB Schenker deltar också i referensgruppen i 
projektet Smarta urbana trafikzoner med fokus på 
den framtida flexibla staden där fordon rör sig på 
människors villkor. Målet för projektet är att skapa 
ett verktyg, baserat på geofencing, för att bidra till 
hälsosammare och säkrare miljöer att leva och bo i. 

Projektet innefattar fysiska tester som utförs i 
Göteborg och Stockholm. Testerna lägger grunden 
för utveckling av en digital infrastruktur och de 
effektberäkningar, regelverk och affärsmodeller 

Transporteffektivitet 
och smart logistik

som krävs för vidare etablering. Projektet 
springer ur Forsknings- och Innovations- 
programmet (FoI) för geofencing. Geofen-
cing definierar en digitaliserad geografisk 
zon där egenskaper hos uppkopplade 
fordon kan villkoras, till exempel hastighet 
eller om det kan gå på bränsle eller el.

Med ”smarta” menar man att fordonets 
egenskaper anpassas i förhållande till 

närmiljön i enlighet med villkoren för olika 
zoner. Sedan återkopplar fordonet att det 
följt de uppmaningar det fått. Testerna 
innefattar att byta drivlina, anpassa 
hastigheten efter antalet oskyddade trafi-
kanter som rör sig i området och reglera 
hastigheten för att fordonet ska få tillåtelse 
att röra sig i vissa områden, samt skicka 
varningssignal till fordon och oskyddade 

trafikanter kring byggplatsutfarter för att 
förhindra olyckor. Projektet, som har hela 
25 deltagande företag/organisationer, leds 
gemensamt av CLOSER och Trafikverket, 
samt finansieras av Vinnova. DB Schenkers 
deltagande projektleds av DB Schenker 
Consulting.
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Leverantörsutvärdering 
av nya åkerier
Innan ett åkeri får köra för 
oss görs en grundlig kontroll 
där vi säkerställer att all viktig 
dokumentation (Säkerhets-
deklaration AEO, F-skattebevis, 
försäkring, registreringsbevis, 
trafiktillstånd samt ansvarsbe-
kräftelsen) är på plats. Utöver 
detta görs också en kontroll mot 
FN:s sanktionslista. 

Löpande leverantörs
utvärdering 
Dialogen med våra samarbets-
åkerier är mycket tät och det 
hålls flera olika möten för att 
diskutera operativa, taktiska 
och strategiska frågor. Varje 
år genomför vi också följande 
löpande kontroller: 
  Kontroll av F-skattebevis
  Kontroll av trafiktillstånd
  Central leverantörsbedömning

Bedömning görs av svar som 
åkerierna lämnar till oss i två 
frågeformulär som skickas ut i 
början av året.

 Hastighetsmätning
Hastighetsmätningarna 
genomförs årligen. Resultatet 
dokumenteras och kommuni-
ceras till berörda åkerier och 
handlingsplaner begärs in och 
följs upp. Läs mer: » sid 63.

Lokala uppföljningsmöten
Lokala möten genomförs på 
distrikten där vår personal 
tillsammans med åkerierna 
diskuterar kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö med mera.

Revision 
Leverantörsrevisioner genom-
förs enligt en femårsplan. Under 
revisionen kontrolleras efter-
levnaden av transportöravtalet, 
samt ett antal punkter i en 
specifik checklista. Diskussioner 
förs med åkeriet om status och 
förbättringsmöjligheter. 

Viktigt att tänka på 
när man köper transporter
Som transportköpare är det 
viktigt att känna till att det 
finns en lag i Sverige som 
innebär ett särskilt ansvar 
för alla företag som köper 
vägtransporttjänst. I praktiken 
betyder det att den som köper 
en transport måste kontrollera 
att den som utför transporten 
har godkänt trafiktillstånd. På 
DB Schenker säkerställer vi att 
alla våra åkerier har ett godkänt 
trafiktillstånd, genom att varje 
månad göra en kontroll mot 
vägtrafikregistret.

Åkerierna är vår största och viktigaste leverantörs grupp. I över 60 
år har vi haft ett väldigt nära sam arbete med åkerierna, ett samar
bete som koordineras via BTF, Bilspeditions Transportörförening. 
Idag arbetar vi med cirka 130 åkerier inom inrikesverksamheten 
och cirka 50 åkerier inom utrikesverk samheten.

Våra viktigaste samarbetspartners
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 ” Vi har under en längre tid pratat om omställ
ning tillsammans med våra samarbetsåkerier. 
Vi ser att de, trots osäkerhet om teknisk ut
veckling och utbyggnad av infrastruktur och 

tillgång på alternativa drivmedel, tar 
väldigt många bra initiativ. Jag 

är otroligt imponerad av deras 
satsningar. Vi har tillsammans 
startat en snöbollseffekt som 
kommer ta ytterligare fart 
under 2022.”
Anna Hagberg, Head of Network & Linehaul 
management

 ” Mänskligheten står inför en utmaning, kan
ske den största någonsin, som blir helt av
görande för hur livet ska bli för kommande 
generationer. Det vi gör nu bestämmer hur 
framtiden kommer att te sig för våra barn 
och barnbarn. Att vi lyckas med 
”Resan mot noll” blir helt av
görande.”  
Tomas Johansson, vd, Schenker Åkeri
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Schenker Åkeri deltar 
i en rad projekt för 
att driva utvecklingen 
framåt:

  E-Charge. Elektrifierade 
fjärrtransporter. 
Läs mer: » sid 37.
  Duo-Truck. HCT-fordon 
– längre fordonskombi-
nationer (Malmö–Göte-
borg). Läs mer: » sid 39.
  Cargo Bike. Cykeldistri-
bution testas i stads-
miljö (Linköping).

  E-Parcel. Eldrivna 
paketbilar i stadsdistri-
bution.
  Laddinfrastruktur 
terminal. Mappning av 
elektricitetskapacitet 
(Sverige).

Resan mot noll
Schenker Åkeri är DB Schenkers eget svenska 
åkeri som ansvarar för ett 40tal linjer i nät
verket. Idag finns Schenker Åkeri på 17 orter i 
Sverige och under 2021 utökades verksamheten 
i Värnamo. 

Projekt som driver 
utvecklingen

Schenker Åkeri arbetar aktivt för att minska klimat-
påverkan genom att investera i fordon, drivmedel och 
teknik som är oberoende av fossila bränslen och de har 
ett tätt samarbete med såväl fordons leverantörer som 
bränsletillverkare för att skapa de förutsättningar som 
krävs. Omställningen är dock komplex. Schenker Åkeri 
beskriver hur man som åkeri slits mellan olika tekniker 
och olika idéer om vad som är det rätta, samtidigt som 
man har ett stort ansvar. 

Det gäller att våga vara nyfiken, öppen för nya idéer 
och tillvägagångsätt. Samtidigt som man måste vara 
kritisk till vad som kommer att fungera på riktigt, i stor 
skala. Både den tekniska prestandan som den ekono-
miska hållbarheten måste vara där innan ett skifte kan 
ske på bred front. Schenker Åkeris uppfattning är att det 
på sikt inte råder någon tvekan om att samtliga fordon, 
även 26-tons lastbilar, kommer att elektrifieras. Det 
kommer att ske antingen via batteri eller indirekt, såsom 
bränslecellsteknik. Här kan du läsa mer om Schenker 
Åkeris tankar om el: » sid 34.

Att ha kunskap om utvecklingen, och att investera i 
teknik som är såväl teknisk som kommersiellt hållbar, 
blir kritiskt under de kommande tio åren. För att 
säkerställa kompetensen inom utvecklingsområdet har 
Schenker Åkeri skapat en projektportfölj som uppdate-
ras två gånger per år, där man planerar hur vi ska agera 
för att nå bästa resultat.

”Att vara ett av Sveriges största åkerier medför ett stort ansvar, vilket vi tar 
genom att skapa fördjupade relationer med fordonstillverkare, energibolag och 
universitet där vi gemensamt deltar aktivt i forskningsprojekt med ny teknik.”

Jonas Jävert, Head of Innovation & Purchasing och Tomas Johansson, vd, Schenker Åkeri.
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Intresset för att mäta de utsläpp 
som sker i samband med transpor
terna ökar ständigt. Våra kunder 
arbetar för att minska sin miljö
påverkan och vill ha hjälp att analy
sera utsläppen av växthusgaser från 
deras respektive transporter. 

Vi vill så klart hjälpa till och erbjuder 
därför två verktyg som våra kunder kan 
använda för att analysera sitt koldioxid-
avtryck; » EcoTransIT som används för 
att bedöma framtida transporter och 
utvärdering av olika transportsätt och 
» emissionsrapporterna i eSchenker som 
visar ett ungefärligt kol dioxidavtryck 
utifrån de transporter som vi utfört.

DB Schenkers emissionsrapporter följer 
Greenhouse Gas Protocol (GHG) som är 
utvecklat av World Resources Institute 
(WRI) och World Business Council on 
Sustainable Development (WBCSD) och 
våra beräkningar bygger också på de 
standarder som är mest använda och 
vedertagna, nämligen ISO 14064 och EN 
16258. 

Viktigt att känna till
Det är viktigt att känna till att emissions-
beräkningar är komplexa och att de bygger 
på nyckeltal som kan definieras och tas 
fram på olika sätt. Resultatet bygger 
på olika antaganden och det går därför 

inte att jämföra resultatet från en viss 
emissionsberäkning med en annan. De 
befintliga standarderna reglerar hur man 
mäter och rapporterar utsläpp av växt-
husgaser, men standarden reglerar inte 
avgränsningen av data. För att förbättra 
situationen är vi på DB Schenker med och 
utvecklar den nya ISO-standarden, ISO 
14083, som vi hoppas ska göra det lättare 
att jämföra resultat från olika rapporter.

DB Schenker Consulting gör avancerade 
emissionsrapporter
Som ett komplement till DB Schenkers 
standardrapport, erbjuder vi också, via DB 
Schenker Consulting, en avancerad emis-
sionsrapport med en högre detaljgrad. 

DB Schenker Consultings rapport är en 
mer detaljerad och kund anpassad version 
än den standardrapport som DB Schenker 
erbjuder via eSchenker. I DB Schenker 
Consultings emissionsrapport bestäms 
detaljnivån, rörande till exempel bränsle 
och fordonstyp, i samråd med kunden. DB 
Schenker Consulting gör en omfattande 
analys och resultatet kan presenteras på 
olika sätt beroende på kundens önskemål 
och syfte. Med emissionerna presenteras 
även en handlingsplan med konkreta 
åtgärder som kan bidra till minskad 
klimatpåverkan, som till exempel byte av 
bränsle, ökad konsolidering eller alterna-
tiva transportsätt.

Att mäta sina utsläppStart

Om oss och
omvärlden

Social
hållbarhet

GRI
index

Innehåll

43

Miljö och
hållbarhet

https://www.ecotransit.org/en/
https://www.dbschenker.com/se-sv/connect/eschenker


Vi jobbar stenhårt för att ställa 
om så fort som möjligt, men 
tyvärr finns inte alla förutsätt
ningar på plats för att fullt ställa 
om alla transportsätt idag. För 
att kompensera för den negativa 
klimat påverkan som våra trans
porter genererar väljer vi därför 
att, utöver omställningsarbetet, 
arbeta med klimatkompensation 
som ett komplement. 

Hur funkar det?
Idén bakom klimatkompensation är att 
den som orsakar utsläpp betalar för 
att motsvarande utsläppsmängd ska 
minskas någon annanstans. Begreppet 
klimatkompensation eller ”climate 
offsetting” kommer från FN:s Kyoto- 
protokoll från december 1997. Avtalet, 
som undertecknades av 192 nationer, 
innehåller ett åtagande att minska 
utsläppen av växthusgaser genom 
att bland annat använda klimatkom-
pensation. Målet var att skapa en 
mekanism som bidrar till att mildra 
klimatförändringarna genom att hjälpa 
de rika länderna att betala för de fattiga 
ländernas klimatomställning.

Spårbarhet och ”The Clean 
 Development Mechanism”
För att klimatkompensationen ska 
fungera måste den leda till en verklig 
minskning, inte bara initiativ som 
tillfälligt ser bra ut. Därför införde FN 
2016 ”The Clean Development Mecha-
nism” (CDM). Ett CDM-projekt regleras 
av särskilda krav gällande spårbarhet, 
transparens, revision och uppföljning. 
DB Schenker arbetar tillsammans med » 
Atmosfair, en global partner som hjälper 
oss att investera i CDM-certifierade 
projekt. Vår högsta prioritet är att 
investera i projekt för fossilfri energipro-
duktion där vi ser en tydlig minskning 
av utsläppen av växthus gaser. 

Under 2021 investerade vi i två 
CDM-certifierade projekt med Gold 
Standard. Ett projekt i Tonk i Indien, 
som möjliggör förnybar elproduktion 
från restprodukter från senapsgrödor, 
och ett projekt i Nepal som möjliggör 
produktion av biogas. Båda projekten 
möjliggör att fossila energikällor inte 
längre behöver användas.

Totalt kompenserade vi under 2021 
för 21 480 ton CO₂e. Läs mer här:

»  Klimatkompensation – ett sätt att 
köpa sig fri?

» Projekt i Indien.
» Projekt i Nepal.

Klimatkompensation – ett
komplement i omställningen2020 2021

3 119 21 480

Klimatkompensation 
i antal ton CO2e
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När vi håller en hög kvalitet innebär det 
också att vi maximerar vår transportef-
fektivitet, vilket i förlängningen bidrar 
till vårt hållbarhetsarbete. DB Schenker 
är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001, vilket innebär att vi arbetar 
med ständiga förbättringar och att vi 
systematiskt arbetar för att höja kvali-
teten och minska vår miljöpåverkan. 

Intern och extern granskning
Under 2021 genomfördes 92 revisioner 
hos oss – 23 externa och 69 interna. 
Det är något färre än ett normalt år på 
grund av den pågående pandemin men 
antalet revisioner har ändå gett oss bra 
insyn i hur vi kan förbättra oss. 

Omfattande kvalitetsarbete 
Vi arbetar systematiskt med att för-
bättra kvaliteten inom samtliga affärs-
områden; Ocean Freight, Air Freight, 
Contract Logistics och Land Transport. 
Arbetet drivs av våra medarbetare inom 
”Operational Excellence” (OE) som 
arbetar systematiskt för att identifiera 
och driva förbättrings arbetet.

Kvalitetsarbetet inom Land Trans-
port är särskilt omfattande. Trots 
pandemin har vi kunnat lägga stort 
fokus på kvalitet och genom ett fantas-
tiskt lagarbete lyckats höja kvaliteten 
markant.

Vår OE-organisation inom Land 
Transport består av 31 kvalitetsexper-
ter som arbetar systematiskt för att 
förbättra vår kvalitet. Arbetet leds av 
vår centrala OE-avdelning som stöttar 
och följer upp arbetet genom en stor 
mängd revisioner och uppföljnings-
möten. Varje vecka skickas en detalje-
rad analys ut som ligger till grund för 
det lokala förbättringsarbetet. 

Det finns en tydlig checklista 
framtagen som styr vad alla OE ska 
göra dagligen, vecko vis och månatligen. 
Checklistan i punktform refererar till 
rutiner och/eller instruktioner kring vad 
som exakt ska göras på varje punkt. 
Punkterna kan handla om allt från 
placering av gods och rutin efterlevnad 
till kontroll av dörrpassager.

Genomförda revisioner 2021

Interna revisioner 69 Externa revisioner 23

varav ISO 45 varav ISO 10

varav farligt gods 1 varav myndigheter 5

varav läkemedel 23 varav leverantör 4

varav säkerhet 0 varav kund 4

Kvalitet = Hållbarhet
Kvalitet handlar om att utföra en uppgift på bästa sätt och att göra 
rätt från början. När vi gör rätt från början blir våra kunder nöjda 
samtidigt som vi minimerar onödigt arbete, onödig energiåtgång och 
olika typer av risker.
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Förbättrad kvalitet med 
X-site goes Freight

Programmet, som har sitt ursprung hos DB 
Schenker i Polen, höjer kvaliteten rejält 
genom ökad kommunikation och lägger 
särskilt fokus på att sätta relevanta mål för 
varje arbetsgrupp. Programmet fokuserar 
bland annat på att höja leveranskvaliteten 
dörr-dörr, göra fler stopp per bil, leverera 
fler hanterade sändningar och färre 
återtag. Programmet jobbar för att bryta 
ner mål så att de känns relevanta för 
den enskilda personen. Det betyder till 
exempel att vårt mål att nå 98 procent i 
kvalitet på våra Premiumsändningar bryts 
ner så att det blir relevant för medarbetare 
som arbetar som truckförare och chauffö-
rer. I programmet formuleras delmål som 
anpassas till olika personalkategorier så 
alla känner sig delaktiga och har möjlighet 
att påverka utvecklingen.

Malmö först ut
I Sverige var det Malmö som var först ut. 
Programmet, som infördes i början av året, 
genererade snabbt kvalitetshöjningar som 
till exempel minskade återtag. Tack vare 
den ökade kommunikationen upptäcker 
vi också avvikelser mycket tidigare, vilket 
förbättrade möjligheterna att agera 
snabbt. Ytterligare två siter, Jönköping 
och Värnamo, har rullat ut programmet 
under året. Alla inblandade distrikt har 
varit väldigt positiva till utvecklingsarbetet 
och de förbättringar det bidragit till på 
terminalerna. Under nästa år ser vi fram 
emot att fortsätta utrullningen.

Under året påbörjades utrullningen 
av ett nytt kvalitetsprogram, XSite 
goes Freight, ett program som kom
mer. att rullas ut på samtliga 400 
sajter runt om i Europa. Målet är att 
öka kvaliteten, höja produktiviteten 
och standardisera kommunikationen 
både vertikalt och horisontellt för 
att på så sätt öka kundnöjdheten 
samtidigt som vi minimera slöseri i 
hela vårt globala nätverk.

 ” Nu tar vi nästa steg för 
att öka kvaliteten 
ytterligare. 
Vi ska bli 
ännu bättre.” 
 
Viktor Strömblad, 
Head of Land Transport, 
Cluster SE/DK/IS 
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Samarbetet med och möjligheten att påverka våra 
leverantörer är helt avgörande för att vi ska lyckas 
med vårt hållbarhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid 
att välja rätt samarbetspartners och kontrollerar 
regelbundet att de följer de riktlinjer som vi 
kommit överens om. Det viktigaste för oss är att 
vi arbetar med engagerade partners som delar vår 
målbild.

Krav på våra samarbetspartners
Grundläggande krav på alla våra leverantörer
Vi på DB Schenker är medlemmar i FN:s Global Compact vars 
» tio principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga 
rättigheter i arbetslivet, samt FN:s konvention mot korruption. 

De tio principerna ligger till grund för » DB Schenkers 
uppförandekod (Code of Conduct) som är bindande och ska 
följas av alla våra samarbetspartners.

Internationella transportörer
Våra internationella transportörer, framför allt inom sjö- och 
flygsektorn, verkar på den globala marknaden och utvärderas 
därför av den centrala inköpsavdelningen på vårt globala 
huvudkontor i Essen, Tyskland. Varje år tar våra befintliga 
och potentiella leverantörer del i en omfattande utvärdering 
utifrån vilken vi väljer ut ett antal nyckelleverantörer, så 
kallade Preferred Carriers. Samarbeten pågår löpande med de 
utvalda leverantörerna för att tillsammans öka prestationerna 
och bidra till att vi når våra miljömål. 

Grundkrav för alla
nyckelleverantörer: 
  Signering av DB Schenkers 
uppförandekod. 
  Engagemang och vilja att 
skapa strategiskt långsiktiga 
relationer.
  Väletablerade kontaktpunkter 
för medarbetare på alla nivåer i 
organisationerna. 
  Låg risk för kapacitetsproblem. 
  Garanterad platskapacitet. 
   Framgångsrika resultat inom 
miljöområdet. 
  God kommunikation, snabbt 
beslutsfattande och korta 
beslutsvägar.
   Global täckning för att till-
godo se alla våra kunders behov.
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Vi arbetar för att så fort som möjligt minska 
vår energiförbrukning och all den energi vi 
använder kommer från förnybara källor. Vi 
producerar el i våra egna solcellsanläggningar, 
vi köper 100 procent vattenkraft och den 
värmeenergi vi förbrukar kommer huvudsakli-
gen från fjärrvärme. 

Under ledning av vårt fastig hetsbolag, 
Schenker Property Sweden AB, minskar vi 
systematiskt vår energiförbrukning. Varje år 
identifierar vi nya områden och genomför olika 
energibesparingsprojekt.

Under 2021 har vi gjort en rad förbätt-
ringar, särskilt i våra fastigheter i Halmstad, 
Skara, Värnamo och Hultsfred. Förbättringarna 
har skett inom följande områden:
   Ökad styrning av värme och 
ventilation
   Temperaturstyrda luftvärmare
   Vädertätning av portar
   Elektronisk övervakning av 
terminalportar
   Rörelsedetektorer
   Isolering av tak
    LED-belysning

Energifrågor i fokus

Inom energiområdet fokuserar vi fram
förallt på två frågor; förbrukning av energi 
och val av energikälla. 

DB Schenkers energigrupp
Vid ett par tillfällen per år träffas DB Schenkers energi-
grupp för att diskutera olika möjligheter till ytterligare 
energibesparingar. I gruppen deltar representanter från 
DB Schenker tillsammans med energibesparingsexperter 
från vår samarbetspartner Systeminstallation.

Energimyndighetens granskning
Vårt arbete med att minska energiförbrukningen väg-
leds av lagen om energikartläggning (EKL). Under året 
fick vi besök av Energimyndig heten som ville granska 
vårt arbete. Granskningen visade att vi arbetar enligt 
EKL och myndigheten var nöjd med vårt arbete.
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Energianvändning per källa (MWh) 2019 2020 2021

Förnybar el (sol- och vattenkraft) 29 849 27 698 25 937

Elpanna, värmepump 1 018 1 093 921

Fjärrvärme 12 296 11 182 14 685

Biogas 267 295 261

Energianvändning per källa Energiförbrukning (MWh)

VärmeElektricitet

100%
Sol- och vattenkraft

2019 2020 2021

  El

  Värme

29 849
27 698

25 937

12 570
15 867

13 581

1,6%
Biogas

92,6%
Fjärrvärme

5,8% 
Elpanna,
värmepump
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Energiförbrukningen i våra fastigheter minskar för varje år. 
Även under 2021 har pandemin till viss del påverkat resultatet, 
men det systematiska arbetet för att minska el och värmeför
brukningen ger allt bättre resultat. 

DB Schenkers globala mål var att minska energiförbrukningen per kvadrat-
meter med 25,3 procent till år 2021. I Sverige nådde vi detta mål för 
länge sedan och presenterar årets resultat som visar en minskning av 
energiförbrukningen med 31,5 procent jämfört med vårt basår 2013. Tyvärr 
har värmeförbrukningen gått upp något jämfört med 2020, på grund av det 
kalla vädret.

2019 2020 2021

   Terminalen 
i Umeå

   Terminalen 
i Jönköping

   Terminalen 
i Skara

Energiförbrukningen minskar

Våra solceller genererar förnybar el
DB Schenker i Sverige har tre solcellsanläggningar som under 2021 totalt 
producerade 233 098 kWh el. Vi använder så mycket av denna energi som 
möjligt och det eventuella överskott som inte går att lagra säljer vi så det 
gör nytta någon annanstans. 

22 103

171 057

Produktion av solenergi (kWh)

22 190

156 470

23 825

21 904

95 394

115 800
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Återvinna avfall
Vi arbetar för att återvinna så mycket avfall 
som möjligt och under 2021 återvann 
vi hela 79 procent av vårt avfall. Detta 
innefattar både materialåtervinning* och 
energiåtervinning av trä**. Under det 
gångna året har vi klättrat högre upp på 
avfallstrappan och vi är övertygade om 
att en ökad medvetenhet om varför det är 
viktigt att återvinna avfall är nyckeln till 
att lyckas även inom detta område. Under 
året har vi genomfört en rad möten och 
utbildningar för att skapa medvetenhet om 
hur vi ytterligare kan öka återvinningen.  
Vi har också genomfört så kallade plock-

analyser på ett flertal platser för att identi-
fiera hur vi kan förbättra oss ytterligare.

*Materialåtervinning inkluderar avfallsfraktioner 
som; wellpapp, plast, glas och metall som behand-
las och återvinns till nya produkter. 

**Energiåtervinning av trä innebär att träavfallet 
omvandlas till träflis som bland annat används 
som biobränsle. Energiåtervinning av brännbart 
avfall betyder att avfallet bränns i särskilda 
förbränningsanläggningar där energin omvandlas 
till fjärrvärme.

Hållbara inköp
Vår inköpsavdelning har tydliga riktlinjer 
för inköp av nya produkter. Vi väljer i första 
hand produkter som är gjorda av förnybara 
material och vi premierar produkter som är 
enkla att återvinna.

Cirkulär ekonomi och minskad miljöpåverkan
Begreppet cirkulär ekonomi handlar om att hushålla med jordens resurser och använda 
dem så många gånger som möjligt innan de blir avfall. För oss på DB Schenker handlar 
cirkulär ekonomi om att välja produkter av förnybara material och att återvinna och 
återanvända det material som vi inte längre behöver.

Värnamo minskar antalet
avfallstransporter
Under året har vi gjort en särskild satsning 
i Värnamo där man gjort en fördjupad 
analys av avfallshanteringen.

Genom att investera i komprimatorer 
har Värnamo lyckats minska transporterna 
av wellpapp, plast och brännbart avfall. Det 
som tidigare krävde 103 hämtningar per 
år kräver nu endast åtta hämtningar, vilket 
innebär att antalet körda kilometer minskat 
markant.

 ” Det behöver inte vara 
 komplicerat att främja 
 miljön. Om varje individ 
med små ansträngningar 
hjälps åt, så kommer 
utfallet bli enormt.” 
 
Alexander Suck, Miljösamordnare Värnamo

Återvinning
Energiutvinning

Deponering

Återanvändning
Avfallsminimering
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Avfallsmängder i 
Sverige (ton)

2019 2020 2021

Trä  2 502     2 530     2 721    

Wellpapp  2 089     2 482     3 090    

Finpapper  65     61     77    

Plast  139     141     180    

Metall  130     165     278    

Brännbart  1 221     1 344     1 283    

Deponi  10     14     7    

Ej återvunnet, övrigt  157     121     243    

Farligt avfall  125     92     120    

 

79%
återvunnet avfall

2021

2019 2020 2021

Mål Sverige 80%

Andel återvunnet avfall

Mål globalt 66% 78%
77% 78% 79%

Avfallsåtervinning 2021

45%
Material- 
 återvinning

34%
Energi-
återvinning
trä

19%
Energi-
återvinning
brännbart

2%
Ej åter- 
vunnet

Typ av återvunnet avfall
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Social hållbarhet handlar om att värna om våra, och våra 
underleverantörers, medarbetare. Vi lägger stort fokus på 
sociala frågor och utbildar kontinuerligt våra ledare för att 
höja kompetens och medvetenhet. 

I detta avsnitt kan du läsa om hur vi på DB Schenker arbetar 
för att förbättra vår arbetsmiljö, höja trafiksäkerheten samt 
öka medvetenheten om likabehandling och jämställdhet.

Social hållbarhet

Henrik Jörnahamn, chaufför, 
Schenker Åkeri.
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Att arbeta på DB Schenker
Ett företag byggs av sina medarbetare och vi vill att 
våra medarbetare ska trivas, känna sig trygga och 
få möjlighet att ta sig an spännande utmaningar. DB 
Schenker är ett världsledande globalt transport och 
logistikföretag med stora möjligheter till personlig 
utveckling och vi vill skapa de bästa förutsättning
arna för vår personal.

”We are Schenker”
Vi på DB Schenker sätter stort värde på våra värdegrunder 
» sid 11 och arbetar på olika sätt för att förankra dem och 
bygga en stark företagskultur. Vi strävar efter att bli den 
ledande transport- och logistikleverantören på alla plan och 
för att uppnå det måste vi förankra en kultur som främjar 
effektivitet och tillväxt. Vår globala organisation har därför 
tagit fram spelet ”We are Schenker” som ett verktyg som 
hjälper till i arbetet att förstärka vår företagskultur. Detta 
roliga spel gör det möjligt för deltagarna att utforska hur 
värderingarna kan relatera till deras roller. Syftet med spelet 
är också att förbereda medarbetarna på att vi arbetar i en 
alltmer föränderlig värld. 

Främst spelas ”We are Schenker” under våra introduk-
tionsdagar för nyanställda. Spelet blir en bra avslutning under 
dessa händelserika dagar. Att få möjlighet att diskutera och 
resonera kring våra värderingar anser vi är en grundläggande 
faktor i utvecklingen av vår gemensamma företagskultur.

Fackligt samarbete
Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal med 
Unionen, Transportarbetareförbundet eller Ledarna. På DB 
Schenker tycker vi det är viktigt med goda fackliga relationer 
och har flera forum för detta. En god samverkan bidrar till 
bättre förankrade beslut och ett positivt arbetsklimat.

Cajsa Kanth, chaufför, Schenker Åkeri.
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Bolagsstyrelse

Tjänstemän

Företagsledning

Kollektivanställda

40% 60%
100%

71%
män

29%
kvinnor

52%
kollektiv-
anställda

48%
tjänstemän

Personalsammansättning – totalt Personalsammansättning – befattning

50%50% 91%

9%

n Män     
n Kvinnor
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Kompetens och utveckling 

Att våra medarbetare har rätt kompetens och rätt utbild
ning är grundläggande för att vi ska vara ett hållbart 
företag. Under 2021 genomförde vi 922 utbildningsdagar 
och utbildade totalt 627 deltagare – 56% män och 44% 
kvinnor. Vårt interna kursutbud tillhandahålls bland annat 
av chefer och specialister från vår egen verksamhet.

Nyanställda får en bra start
Det är viktigt för oss att alla nyanställda känner sig välkomna när de 
kommer till oss på DB Schenker. Vi sätter stort värde på att ha en bra 
introduktion eftersom det lägger grunden till att medarbetaren känner 
tillhörighet med arbetsgruppen, chefen och organisationen. 

På huvudkontoret i Göteborg har vi sedan flera år tillbaka genom-
fört introduktionsdagar för alla nyanställda medarbetare. Syftet har 
varit att låta medarbetare från hela Sverige besöka huvudkontoret, 
samt att ge alla en chans att träffa vår vd och andra nyckelpersoner. 

Trots att vi under 2021 fortsatt drabbats av pandemin, har vi på DB 
Schenker Sverige rekryterat många nya medarbetare. Under pandemi-
tiden har vi fått tänka nytt för att skapa en värdeskapande och 
inne hållsrik introduktion, och precis som inom många andra områden 
har vi gått över till att använda digitala verktyg.

Vår utbildningsansvarige, Ulf Henriksson, har därför skapat digitala 
introduktionsdagar för alla nyanställda. Allt har gått bra, med vissa 
utmaningar. Det är exempelvis svårt att hålla lyssnarnas intresse vid 
liv efter lång tid framför skärmen. En annan utmaning var att visa 
upp våra verksamheter i Göteborgsområdet. Eftersom vi inte kunde 
göra fysiska besök på Contract Logistics i Landvetter och terminalen 
i Bäcke bol skapade Ulf istället filmer från verksamheten, filmer som 
gav alla deltagare en inblick i hur vardagen ser ut för deras kollegor. 
Responsen från deltagarna har varit positiv och deltagarna tyckte 
det var roligt och intressant att få se hur verksamheten fungerar i 
verkligheten.
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Droganvändandet kan se olika ut. 
Ibland sker det på fest, ibland i varda-
gen och ibland rör det sig om  förtäring 
av läkemedel och andra medicinska 
preparat. Eftersom användandet ökar 
behöver vi som arbetsgivare bedöma 
och agera utefter dessa risker.

Att ha en hög uppmärksamhet 
under sin arbetsdag är alltid viktigt, 
men det är särskilt viktigt inom 
transport- och logistikverksamhet 
eftersom vi ofta arbetar i en miljö 
där till exempel truckar och lastbilar 
används.

Användandet av droger och alkohol 
kan skada brukaren, men det kan även 

skada övriga medarbetare. DB Schenker 
arbetar aktivt för en trygg och säker 
arbetsmiljö och ett stort steg för oss i 
detta arbete är implementeringen av 
slumpvisa drogtester. 

Under hösten 2021 har verksam-
hetens chefer genomgått en utbildning 
i området kring slumpvisa drog- och 
alkoholtester. Syftet med utbildningen 
var att förbereda chefer och ledare 
på att dessa tester ska implementeras 
i verksamheten, samt att informera 
om alkohol- och droganvändning i 
arbetslivet. De som medverkade fick 
fakta kring hur användandet av droger 
ser ut i landet och vilka varningstecken 
de ska vara uppmärksamma på. 

Genom att belysa och prata om ett 
problem kan man även förebygga det 
och därför kändes utbildningen särskilt 
viktig.

Nolltolerans mot droger
I dagens samhälle har droganvändningen ökat markant och använd
ningen kryper längre och längre ner i åldrarna. I Sverige är det enligt 
lag alltid olagligt att inneha, använda, köpa eller sälja narkotika och 
vi vill arbeta aktivt för att säkerställa att det inte finns några droger 
på våra arbetsplatser.
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Jämställdhet och likabehandling är viktiga frågor för oss på DB Schenker. Vi vill att 
våra chefer ska ha en god kunskap i dessa frågor och att det ska kännas naturligt för 
våra medarbetare att ständigt förbättra sig inom området.

Jämställdhet och likabehandling

På DB Schenker är likabehandlingsarbetet en 
central del av det vardagliga arbetet. Det innebär 
att aktivt arbeta för att alla människor ska 
behandlas lika, med grund i de sju diskrimine-
ringsgrunderna.

Alla former av diskriminering eller kränkande 
särbehandling är förbjudet. Vi ser mycket allvar-
ligt på diskriminering och anser att det är såväl 
chefernas som medarbetarnas ansvar att se till att 
kränkande särbehandling inte uppstår. DB Schen-
ker i Sverige har en styrgrupp för likabehandling 
som har som uppdrag att aktivt arbeta med de sju 
diskrimineringsgrunderna och säkerställa att DB 
Schenker är en jämställd arbetsgivare.

Förstärkt lönekartläggning
Enligt svensk lag ska alla arbetsgivare varje år 
genomföra en lönekartläggning som innebär att 
man utvärderar löneskillnader mellan kvinnor och 
män som utför likvärdigt arbete. Kartläggningen 
har till syfte att se om kön på något sätt haft 
betydelse vid lönesättning. Lönekartläggningen 
har alltid varit ett viktigt verktyg för att främja 
jämställdhet i hela företaget, men under 2021 har 
vi, tillsammans med Unionen, utvecklat ett nytt 
analysverktyg i syfte att förstärka lönekartlägg-
ningsprocessen. Med hjälp av analysverktyget kan 
nu eventuella oskäliga skillnader upptäckas på ett 
effektivt sätt. Augusta Fornstedt, HR Manager, 

som är ordförande i likabehandlingsstyrgruppen 
har varit delaktig i framtagandet av verktyget och 
är väldigt positiv till användandet. 

Likabehandlingsstyrgruppen har under året 
även haft en kampanj för att lyfta fram och 
synliggöra jämställdhet. I kampanjen pratade 
Michael Ängbacken, CHRO, om vikten av att prata 
om hur vi arbetar med mångfald och en jämställd 
arbetsplats. Likabehandlingsstyrgruppen arbetar 
varje år efter en likabehandlingsplan som 
innefattar olika delaktiviteter. Dessa aktiviteter 
kan vara stora som små men har alla samma 
mål, att aktivt arbeta för att alla människor ska 
behandlas lika!

”Vi ser detta som 
en stor möjlighet 
att ytterligare 
spetsa till vårt 
likabehandlings-
arbete.”

Augusta Fornstedt,
HR Manager

Jaj Persson, chaufför, 
Schenker Åkeri.
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Vi sätter stort värde vid vårt systematiska arbets
miljöarbete som involverar hela vår verksamhet. 
Vi arbetar för att främja frisknärvaron på våra 
arbetsplatser samtidigt som vi arbetar för att minska 
riskerna för olyckor och förslitningsskador.

Ny, ergonomisk paketbana på plats
DB Schenker hanterar dagligen stora mängder paket. Det 
ökade intresset för e-handeln har gjort att antalet paket har 
ökat och våra terminaler anpassas för att matcha marknadens 
nya trend. Tempot på terminalerna har ökat och för att klara av 
de nya kraven har vi till exempel implementerat en ny typ av 
paketbana. 

Vänersborg, där paketvolymerna 2021 nästan fördubblats 
jämfört med 2019, var den första orten att implementera en ny 
och modern paketbana. Den nya paketbanan har till syfte att 
underlätta det ergonomiska arbetet samt höja effektiviteten.

De nya paketbanorna är intelligenta och sorterar och 
hanterar godset efter en given logik. Paketbanan skannar 
paketen och transporterar dem till den gallerbur som hör till 
rätt postnummer. Detta innebär att ett steg i den manuella 
hanteringen försvinner och att effektiviteten ökar. Mjukvaran 
kan anpassas efter varje kunds unika behov vilket gör att ter-
minalerna kan fungera olika ute i landet. Vi kan skapa speciella 
lösningar för specifika behov. Till exempel kan känsligare gods 
hanteras mer varsamt.

Den nya paketbanan har underlättat den manuella hante-
ringen av tunga paket. Till exempel är det tekniskt möjligt att 
selektera ut paket som väger mer än 25 kilo. Det innebär att vi 
kan styra så att de tunga paketen hanteras på ett mer kontrol-
lerat sätt och vi kan minska belastningen genom arbetsrotation 
för medarbetarna.

Ny teknik förbättrar 
vår arbetsmiljö

Framtidens nya paketbanor kommer 
underlätta den fysiska belastningen för 
medarbetarna men tyvärr kommer de inte 
ta bort lyften helt. Det kommer fortsatt 
finnas paket som behöver lyftas och därför 
behöver hantering av lyften utvecklas.

Därför satsar DB Schenker på innova-
tion inom området. Genom pilotprojektet 
Exoskelett förbättras belastningsergonomin 
vid tunga lyft. Ett särskilt hjälpmedel som 
fungerar som en sele runt kroppen gör att 
den fysiska belastningen minskar. Projektet 
genomförs på ett antal platser i Europa, 
bland annat på vår terminal i Stockholm, 
och har varit mycket lyckat. En deltagare 
berättade till exempel på hur hen inte 
längre får träningsvärk efter ett arbetspass.

Framtidens lyfthjälpmedel
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På många av DB Schenkers arbetsplat
ser används truckar, vilket är särskilt 
känsligt när det gäller arbetsmiljö. För 
att få köra en truck behöver föraren 
ha ett utfärdat truckkort för den 
specifika trucken. Dessutom kräver 
lagstiftningen att den anställde har 
ett körtillstånd för trucken i syfte att 
säkerställa att det är arbetsgivaren 
som bestämmer vilken eller vilka 
truckar den anställde får framföra 
under en arbetsdag.

Det är en utmaning att säkerställa att kraven 
efterlevs och tyvärr är det i logistikbranschen 
vanligt med säkerhetsbrister kopplat till 
truckar. Vi på DB Schenker har identifierat 
fall där anställda har kunnat få åtkomst till 
en truck trots att de saknar behörighet, vilket 
kan få förödande konsekvenser. 

Vi som arbetsgivare har ett stort ansvar 
att utreda och förebygga alla typer av 
olyckor. Under 2021 har vi startat upp flera 
olika pilotprojekt för att se till att arbetet 
kring trucksäkerhet utvecklas, förenklas och 
förbättras. För att motverka dessa olyckor 
krävs tydliga instruktioner för medarbetarna 
som arbetar med eller i närheten av en truck. 

Utöver det behöver vi även arbeta med teknik 
som gör det enkelt att göra rätt.

Vi har under året testat olika metoder. 
Dels att låta alla truckförare bära sitt 

truckkörkort på bröstet för att det ska vara 
enkelt att kontrollera behörigheten, dels har 
vi infört pinkoder, som regelbundet byts ut, 
på truckarna.

DB Schenkers mål är att ha en trygg och 
säker arbetsmiljö fortsätter vi att utmana och 
utveckla oss själva för att ständigt förbättra 
arbetsmiljöarbetet.

Flera pilotprojekt 
förbättrar
trucksäkerheten
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Tillbud och olyckor 
Under 2021 har vi ungefär samma mängd inrapporterade incidenter i våra verksamheter som 
2020, men antalet olyckor har ökat. En bidragande faktor till detta är att vi under 2021 har 
arbetat med att förstärka vår incident rapporteringsprocess samt genomfört utbildningar för 
att öka medvetenheten om vad som är en olycka och vad som räknas som tillbud. Detta kan 
ha bidragit till en ökning inom just olycksantalet, och det är något som vi nu utreder i detalj.

2020 20212019

279

865 851
921

275
413

Sjukfrånvaron påverkas 
fortsatt av pandemin
2021 års sjukfrånvarotal har fort-
satt påverkats av pandemin. Det 
syns särskilt under de månader 
som smittspridningen tog fart 
i landet. Då var sjukfrånvaron 
högre än normalt även hos oss. 

2020 20212019

3,2% 3,6% 3,8%

8,3%
7,0%

8,9%

Sjukfrånvaro

  Tjänstemän
  Kollektivanslutna

Rapporterade tillbud 
och olyckor

  Tillbud
  Olyckor
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På DB Schenker arbetar vi med säkerhet utifrån många olika perspektiv såsom trafik
säkerhet, säkerhet i vår verksamhet och säkerhet relaterat till våra kunders gods.

Säkerhet på DB Schenker

Systematiskt säkerhetsarbete
DB Schenker har ett systematiskt säkerhets arbete 
som hjälper oss att uppfylla alla högt ställda 
intressentkrav. Vi har en intern säkerhetsorga-
nisation som snabbt agerar när en incident har 
inträffat. Vi har en central säkerhetsavdelning 
som stödjer hela organisationen och säkerställer 
att krav och behov uppfylls på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Under 2021 har en ny säkerhetsstan-
dard implementerats som innebär att säkerheten 
höjts ytterligare.

Säker hantering av kundens gods
DB Schenker Sverige har ett AEO-tillstånd som 
ska säkerställa säkerheten vid hantering av 
våra kunders gods. AEO-tillståndet omfattar 
tullförenklingar (AEOC), samt säkerhet och skydd 
(AEOS). Kravet för säkerhet och skydd (AEOS) 
innebär att alla som vistas där godset hanteras 
inom våra verksamhetsområden, kontrolleras.

Säkra transporter av farligt gods
För oss på DB Schenker är det viktigt att samtliga 
lagar och regler kring transport av farligt gods 
följs och vi gör vårt yttersta för att förhindra 
olyckor och obehörigt förfarande med det farliga 
gods som transporteras med oss. Vi jobbar aktivt 
med frågor gällande farligt gods på alla nivåer 
inom koncernen och samtliga medarbetare som 
medverkar i transport av farligt gods är självklart 
utbildade. Identifierade nyckelpersoner har 
dessutom fått extra utbildning och fungerar som 
ett viktigt nätverk för att göra våra transporter 
av farligt gods både säkra och effektiva. I en 
transportkedja har alla led en viktig uppgift att 
fylla och vi har därför även ett nära samarbete 
med våra kunder och andra delaktiga.

» Läs mer här.

 ” Att göra våra transporter av farligt gods så 
säkra som möjligt ligger högst upp på min 
agenda. Detta möjliggörs genom ett nätverk 
av utbildade och engagerade medarbetare 
samt nära samarbete med våra kunder.” 
 
Åsa Ekendahl, Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
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Tillsammans med Trafikverket och många andra 
aktörer inom näringslivet deltar vi därför i uppro-
pet ”Hållbara Hastigheter” där vi arbetar tillsam-
mans för att ändra attityder och förutsättningar 
på våra vägar så att den skyltade hastigheten 
följs. Rent konkret innebär det att varje medlem 
i uppropet tagit fram sin färdplan för hållbara 
hastigheter.

Vi på DB Schenker har arbetat länge med 
att öka trafiksäkerheten. Tillsammans med våra 
samarbetsåkerier diskuterar vi regelbundet hur vi 
kan höja trafiksäkerheten, vi genomför löpande 
revisioner av våra samarbetsåkerier, vi verkar för 
att våra samarbetsåkerier använder hastighetsre-
gulatorer och två gånger per år utför vi hastighets-
kontroller med hjälp av en tredje part. Resultatet 
sammanställs och återrapporteras till respektive 
åkeri som får i uppgift att ta fram en handlingsplan 
för att förbättra sitt resultat.

Stickprover och revisioner har gjort oss bättre, 
men tillsammans med våra åkerier vill vi nu ta 
nästa steg. Tillsammans med vårt samarbetsåkeri 
ÖGS testar vi digitala lösningar för uppföljning av 
våra fordons hastigheter i realtid. Digitala verktyg 
kan göra oss bättre, men för oss är det väldigt 
viktigt att skynda långsamt och visa stor respekt 
för den personliga integriteten, samtidigt som vi 
tar hänsyn till aspekter som datakvalitet, data-
säkerhet och rutiner för uppföljning.

Alkolås i våra fordon
Successivt installeras fler alkolås (alternativt 
nyckelsäkerhetsskåp) i våra lastbilar. Idag har 51 
procent av våra fordon installerat alkolåsutrust-
ning. Vårt eget åkeri, Schenker Åkeri AB, installerar 
alkolås i alla nyköpta fordon och har nu alkolås i 
samtliga fordon.

När olyckan är framme
För att snabbt kunna agera när olyckan är framme 
har vi ett system, Infolarm, som gör att vi effektivt 
säkerställer att berörda parter får information 
om vad som inträffat. Systemet gör att vi kan 
agera snabbt oavsett tid på dygnet. Under 2021 
rapporterades 19 trafikolyckor. Samtliga incidenter 
analyseras och följs upp.

Hållbara Hastigheter
När vi följer hastighetsbegränsningarna bidrar vi till ökad trafiksäkerhet, lägre bränsle
förbrukning och minskade utsläpp. Vinsterna är många och ändå räknar Trafikverket 
med att över 70% av alla fordon som kör på våra svenska vägar faktiskt kör för fort. Det 
måste vi ändra på!

Fereidoun Araden, 
chaufför, Schenker Åkeri.

Andel fordon med alkolås

   Total 
fordonsflotta

   Schenker 
Åkeri

2019 2020 2021

100% 100%100%

48% 51% 51%
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Uppförandekod 
Uppförandekoden innehåller bindande 
principer och de förväntningar vi har på 
vårt dagliga uppförande för att upprätthålla 
en etisk hållning i företaget. Principerna är 
bindande för alla medarbetare världen över. 
Chefer har ett särskilt ansvar att agera som 
förebilder och säkerställer kommunikation och 
implementering av dessa riktlinjer.

Gåvopolicy 
Förmåner såsom gåvor och inbjudningar är 
en artighetsgest. De får aldrig ges i syfte att 
påverka affärsbeslut.

Riktlinjer vid intressekonflikter 
Anställda är skyldiga att fatta arbetsrelaterade 
beslut som ligger i företagets intresse, snarare 
än utifrån medarbetarens egenintresse. 

Förebyggande av korruption 
DB Schenker har som policy att hålla högsta 
tänkbara nivå av yrkesetiska normer som 
ärlighet och integritet i genomförandet av sina 
affärer.

Skyddande av tillgångar 
Syftet med denna riktlinje är att ge vägled-
ning för hanteringen av DB Schenkers och 
DB-koncernens tillgångar, samt affärs- och 
företagshemligheter.

Umgänge med konkurrenter 
Umgänge med konkurrenter är komplext och 
därför finns en särskild, mer omfattande guide 
för detta som vägleder medarbetaren i vad 
som är tillåtet och inte tillåtet inom områden 
som: prissättning, marknadsuppdelning och 
kundprotektionism, informationsutbyte, 
kontakter med konkurrenter och andra 
restriktioner.

Vi välkomnar och stödjer visselblåsare
Om någon av våra medarbetare upptäcker 
något som inte står rätt till vill vi underlätta 
för dem att rapportera detta. Via DB Schen-
kers whistleblowingsystem BKMS vill vi skapa 
förutsättningar för att lätt kunna rapportera 
allvarliga brott som begåtts av någon på DB 
Schenker.

» Läs mer här.

Affärsetik är viktigt
Det är otroligt viktigt för oss på DB Schenker att alla som arbetar här uppträder 
med integritet när vi är i kontakt med kunder, konkurrenter, myndigheter, 
anställda och andra vi möter i vår yrkesroll. Vi har ett tydligt regelverk som 
vägleder oss och våra medarbetare genomgår regelbundna utbildningar för att 
säkerställa att vi har god kunskap om vad som gäller.

Affärsetik för oss:
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Beskrivning Sida Kommentar/Reservation

Strategi och analys

G4-1 Kommentarer från vd och styrelse »6, »10

Organisationens profil

G4-3 Organisationens namn »7

G4-4 Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster »7–8

G4-5 Huvudkontorets lokalisering »9

G4-6 Länder där bolaget är verksamt »9

G4-7 Ägarstruktur och bolagsform »9

G4-8 Marknader där bolaget är verksamt »7

G4-9 Bolagets storlek »7

G4-10 Total personalstyrka »7

G4-11 Procent av arbetsstyrka med kollektivavtal »54

G4-12 Bolagets leverantörskedja »40–47

G4-13 Större förändringar under redovisningsperioden »7

G4-14 Försiktighetsprincip tillämplig »40, »45, »47, »64

G4-15 Externa stadgar, principer och initiativ
»13, »14, »17, »18, »20, 

»26, »32, »40, »67

G4-16 Medlemskap i olika organisationer »20

Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker

G4-17 Enheter som ingår alternativt exkluderas »7
Rapporten innefattar inte de svenska bolagen Schenker 
Dedicated Services AB och Schenker Equipment AB.

G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll »17

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter »17–18

G4-20 Respektive aspekts avgränsning inom organisationen »17–18

G4-21 Respektive aspekts avgränsning utanför organisationen »17–18

G4-22 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter Inga korrigeringar av tidigare resultat. 

GRI-Index 2021
Standardupplysningar  1/2
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GRI-Index 2021
Standardupplysningar  2/2

Beskrivning Sida Kommentar/Reservation

Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker, forts

G4-23
Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning,  
mätmetod jämfört med tidigare års redovisningar

Inga väsentliga förändringar jämfört med 
tidigare års redovisningar.

Intressentrelationer

G4-24 Intressentgrupper »17–18

G4-25 Identifiering och urval av intressenter »17–18

G4-26 Metoder för samarbete med intressenter »17–18

G4-27
Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter och vilka initiativ som 
tagits »17–18

Rapportprofil

G4-28 Redovisningsperiod »7

G4-29 Senaste redovisningen Senaste redovisningen 2020

G4-30 Redovisningscykel »7

G4-31 Kontaktperson för rapporten
Hanna Melander, Kvalitet & Miljöchef, 
hanna.melander@dbschenker.com

G4-32 Valt alternativ ”in accordance” »7

G4-33 Policy och praxis för extern granskning
DB Schenkers Hållbarhetsredovisning granskas av 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i samband 
med granskning av övriga årsredovisningar.

Styrning

G4-34 Styrningsstruktur »9

Etik och integritet

G4-56 Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policy »64
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GRI-Index 2021
Specifika standardupplysningar  1/3

Väsentlig aspekt Indikator Beskrivning Sidnr SDG
UN Global Compact 
(principle nr)

      Ekonomi

Ekonomiska resultat
G4-EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde »7, »45–46

    
G4-EC2

Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter  
för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimat-
förändringen

»12–44

Indirekt ekonomisk påverkan G4-EC7
Utveckling och påverkan av investering i infrastruktur och 
utveckling av tjänst »12–44

 
G4-EC8

Betydande indirekta ekonomiska förändringar,  
inkl omfattningen av förändringen »12–44

     Miljö

Material
G4-EN1 Förbrukat material i vikt eller volym »51–52

 G4-EN2 Andel använt material som gjorts av återvunnen råvara »51–52

Energi
G4-EN3 Direkt energianvändning »48–50

 
8

G4-EN4 Indirekt energianvändning »48–50

G4-EN5 Energiintensitet »48–50

G4-EN6 Minskad energianvändning inom verksamheten »48–50

G4-EN7 Minskning av energibehov av produkter och tjänster »48–50

Utsläpp
G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) »27

   
8

G4-EN16
Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser 
(scope 2) »27, »48–50

G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) »27

G4-EN18 Intensitet utsläpp av växthusgaser »27

G4-EN19 Minskade utsläpp av växthusgaser (GHG) »27

G4-EN21 NOx, SOx och andra väsentliga luftutsläpp »27
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GRI-Index 2021
Specifika standardupplysningar  2/3

Väsentlig aspekt Indikator Beskrivning Sidnr SDG
UN Global Compact 
(principle nr)

      Miljö forts

Avloppsvatten och avfall G4-EN23 Total mängd av avfall, kategori och hanteringsmetod »51–52 8

Produkter och tjänster G4-EN27
Åtgärder för att minska miljöpåverkan  
från produkter och tjänster »21–51 9

Transport G4-EN30
Väsentlig påverkan på miljön från  
verksamhetens transporter   »23–46

Allomfattande G4-EN31 Miljöskyddande kostnader och investeringar »23–46

Leverantörsutvärderingar  
med avseende på miljö

G4-EN32
Andel av nya leverantörer som utvärderats  
enligt miljökriterier »40–47

1, 2, 3, 4, 5, 6

G4-EN33
Betydande negativ miljöpåverkan, påverkan på  
underleverantörer och vidtagna åtgärder »40–47

     Socialt

Anställning G4-LA1
Totalt antal och andel av nyanställningar  
och personalomsättning »56

Arbetsmiljö, hälsa  
och säkerhet

G4-LA5
Andel av personalstyrkan som är representerade  
i formella och gemensamma lednings- och personal-, 
arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer

»55

G4 LA6
Omfattning och skador, arbetsrelaterade sjukdomar,  
förlorade dagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor »59–61

Kompetensutveckling
G4-LA9

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd 
fördelat på kön och personalkategori »56

G4-LA10
Program för vidareutveckling och livslångt lärande för att 
stödja fortsatt anställning samt bistå vid anställningens slut »56

G4-LA11
Andel anställda i procent som får regelbunden utvärdering 
och uppföljning av sin prestation och karriärsutveckling »56

Mångfald och jämställdhet G4-LA12
Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning 
av anställda efter kön, åldersgrupp, minoritetstillhörighet 
och andra mångfaldsindikatorer

»55
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GRI-Index 2021
Specifika standardupplysningar  3/3

Väsentlig aspekt Indikator Beskrivning Sidnr SDG
UN Global Compact 
(principle nr)

Mänskliga rättigheter

Investering G4-HR2 Personalutbildning om mänskliga rättigheter »58

Icke-diskriminering G4-HR3 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder »58 6

Föreningsfrihet och rätt till 
kollektivavtal G4-HR4

Verksamheter för vilka man uppmärksammat att 
föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara 
väsentligt hotade och åtgärder som vidtagits

»54

Leverantörsbedömning rörande 
mänskliga rättigheter

GR-HR11
I leverantörskedjan betydande faktiska och potentiella 
negativa händelser med avseende på mänskliga rättigheter 
och vidtagna åtgärder 

»40, »47

Samhälle

Antikorruption
G4-SO4

Kommunikation och utbildning om  
antikorruption, riktlinjer och rutiner

»64 10

G4-SO9
Andel nya leverantörer som bedömts  
ur ett socialt perspektiv

»40, »47

Produktansvar

Ansvar för produkt och tjänst G4-PR5
Kundnöjdhet, rutiner samt resultat  
från kundundersökningar

»17
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Schenker AB, org.nr 556250-3630

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg, det datum som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Johan Malmqvist
Auktoriserad revisor
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