
HÅLLBARA TRANSPORTER UTFÖRDA

AV ANSVARSTAGANDE ÅKERIFÖRETAG 

P R O G R A M F Ö R K L A R I N G

80 procent av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra 

ord har åkerinäringen en samhällsbärande roll. Därmed har vi också ett stort an-

svar – för våra företag och våra medarbetare, för miljön och för trafiksäkerheten. 

Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter. Fair Transport 

är grunden för en hållbar affär.

FA I R  T R A N S P O RT  syftar till 
att ersätta priskonkurrens med  
kvalitetskonkurrens. Vi anser näm-
ligen att det  är ett moraliskt ansvar 
för alla parter – såväl för köpare som 
säljare av transporter – att skapa en 
sund transportkedja. 

För att  uppnå målet är det viktigt 
att inte enbart stirra sig blind på 
priset. Det finns många andra viktiga 
aspekter att inkludera för att skapa 
ett  helhetsperspektiv med hållbarhet 
i fokus. Vi vill se att de transporter  
vi gemensamt står för inte bidrar  
till negativ påverkan på miljö eller 
människors hälsa. 

Det finns ett lagstadgat beställar-
ansvar, där den som köper transpor-
ter är skyldig att säkerställa att åke-
riet som anlitas har de tillstånd som 
krävs för att utföra transporten. 
Men vår satsning på Fair Transport 
bygger på  en idé som sträcker sig 
mycket  längre än så.  

FA I R  T R A N S P O RT  är åkeri-
näringens sätt att lyfta lägstanivån 

och aktivt ta ansvar för  hållbara 
transporter –  hela vägen. Det innebär 
att vi utöver lagstadgade tillstånd 
tar ansvar för våra företag och våra 
medarbetare, för miljön och för trafik-
säkerheten. 

FA I R  T R A N S P O RT  ska stärka
seriösa åkerier och transportföretag 
i en hård konkurrens och göra det 
lättare för ansvarstagande transport-
köpare att välja rätt transportör. 

Den som köper en Fair Transport
köper inte bara en transport från
ett åkeriföretag som lever upp till
lagenliga krav vad gäller arbetsmiljö, 
utsläpp och trafiksäkerhet. Den
köper också en transport från ett
åkeriföretag som mäter, öppet redo-
visar och tar ansvar för en ständig 
förbättring. 

För den viktiga resan mot hållbara 
affärer i samhällets alla delar utgör 
Fair Transport en viktig grundsten. 
Plattformen skapar goda förutsätt-
ningar till långsiktiga nyttor utöver 
själva värdet med transporten i sig.

FA I R  T R A N S P O RT  grundades på 
initiativ av åkerier och transportföre-
tag. Sedan 2019 har vår satsning på 
en sund och  hållbara transportkedja 
stärks och förädlats ytterligare.

Vi har skapat en öppen digital platt-
form som  visar vilka transportföretag 
som kan erbjuda hållbara frakter i 
enlighet med Fair Transports upp-
stälda krav. 

Alla medlemsföretag anslutna till 
Fair Transport har gjort ett åtag-
ande som innebär att man ansvarar 
för att mäta, redovisa och löpande 
följa upp sitt sätt att arbete inom 
områden ansvarsfullt företagande, 
goda arbetsvillkor, klimat/miljö och 
trafiksäkerhet.

FA I R  T R A N S P O RT  synliggör  
hållbara transporter, ger transport-
köparen rätt och tillförlitlig informa-
tion, och stöttar åkerierna i utveck-
lingsarbetet. 

Tillsammans bygger vi en sund och 
hållbar transportaffär.

V I  TA R  A N S VA R V I  KÖ R  K L I M AT S M A RT V I  KÖ R  T R A F I K S Ä K E RT

Webbplatsen är plattformen  
för försäljning tillika mötes-
platsen för hållbara affärer.


