
HÅLLBARHETS-
REDOVISNING
m4 gruppen AB
2020



Det här är m4
m4 har en viktig roll i arbetet med ett hållbart 
samhälle, där vår verksamhet framförallt inne-
fattar transport- och maskintjänster samt 
kombiterminal. 

Vår vision
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För att vardagen ska fungera krävs transporter 
med mat till skolor och äldreboenden, snöröjning 
av cykelbanor, transport- och maskintjänster för 
nybyggnation av fastigheter och att material och 
varor levereras till industrier och annan verksam-
het. 

m4 verkar inom många områden för att vardagen 
ska fungera, samtidigt som vi är medvetna om att 
våra tjänster är en belastning för miljön.
 
Vi bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete 
sedan många år tillbaka där vi bland annat 
arbetar aktivt med att göra klimatsmarta val av 
drivmedel och att utveckla transportplaneringen 
för våra kunder.



För m4 gruppen blev 2020 på många sätt ett bra år, trots 

den pandemi som sköljt över världen. Vi har på ett fram-

gångsrikt sätt jobbat aktivt för att anpassa oss till Folk-

hälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt 

regionernas lokala råd kring Covid-19 samtidigt som vi har 

haft en hög efterfrågan på många av våra tjänster. 

Förutom gynnsamma förutsättningar rent marknads-

mässigt, så är det alla medarbetares och åkeriers dagliga 

insats och tydliga fokus på att serva våra kunder som är 

anledningen till att m4 är en starkare och stabilare koncern 

än någonsin. 

Vi har under de senaste tre åren 
fokuserat på sex olika strategiska 
områden och givet den omvärld vi 
nu lever och verkar i är dessa mer 
relevanta än någonsin:

Ekonomi

Efter många ekonomiskt tunga år för m4 koncernen har 

starka resultat levererats och ekonomin stadigt förbättrats 

från 2018 och framåt. Arbetet med att avveckla olönsamma 

affärer, stärka ekonomiuppföljningen och fokusera på att 

förbättra marginalerna har skapat en stabilitet som möjlig-

gör ett tydligare fokus på framtiden med investeringar i till 

exempel försäljning, digitalisering och underhåll av våra 

fastigheter. 

Hållbart företag

Detta strategiska område är väldigt omfattande. Fokus för 

m4 är att jobba utifrån FN:s globala miljö- och klimatmål 

samt den strategiskt viktiga frågan om minskade utsläpp 

där målet för m4 är att vara fossilfria år 2024 och reducerat 

CO2-utsläppen med 70%. 

En annan aspekt av hållbart företagande är att det finns 

sunda konkurrensförutsättningar i branschen. Det mobili-

tetspaketet som under året antogs i EU och som nu ska 

etableras blir förhoppningsvis ett viktigt steg för sunda 

villkor för alla yrkesförare i EU. 

Medarbetare

Glada, friska och kompetenta medarbetare är det viktigaste

vi har inom m4. Fokus ligger på att vi ska ha ett sunt 

ledarskap, en god stämning och jobba med och för 

varandra utifrån vår värdegrund. Detta mäts och följs upp 

bland annat genom vår årliga medarbetarundersökning. 

För att ytterligare stärka detta har vi bland annat anslutit 

oss till Benify (en förmånsportal), köpt in balansplattor och 

höjt friskvårdsbidraget. Under året har vi även stärkt 

organisationen genom ett antal rekryteringar.

Kund/Försäljning

Den säljstyrning som vi införde under 2019 har vi vidare-

utvecklat under 2020. Idag är det tydligt att säljorganisa-

tionen är motorn när det gäller att bearbeta marknaden 

och vi vet att vi har en mycket aktiv marknadsbearbetning. 

I takt med att vi har vuxit in i säljstyrningen har också ett 

behov uppstått av att förtydliga m4:s säljstrategi. Arbetet 

med säljstrategin har inletts under slutet av 2020 och blir 

en naturlig del i den kompetenssatsning i säljledning som 

genomförs våren 2021.

Leverantörer

Alla våra leverantörer är vår främsta resurs i den dagliga 

kontakten med våra kunder. Precis som när det gäller våra 

medarbetare ligger fokus även här på att vi ska ha ett sunt 

ledarskap i åkerierna, en god stämning samt jobba med 

och för varandra utifrån vår värdegrund. Vi arbetar därför 

mycket med kommunikation med våra leverantörer. Både 

i form av att lyfta fram nyttorna som finns, men även att 

mötas, reda ut oklarheter snabbt och bygga upp ett starkare 

samarbete utifrån tanken om Team m4. Den årliga 

delägarenkäten ger oss också en värdefull helhetsbild över 

hur man som leverantör till och delägare i m4 ser på ett 

antal utvalda områden.

Digitalisering

Under 2020 var vårt huvudfokus inom detta strategiska 

område bytet av affärs- och ekonomisystem, för att skapa 

en effektivare arbetsplattform och möjliggöra ytterligare 

digitala tjänster av olika slag. Dock tar vi även andra digitala 

steg där vi bland annat tittar på att införa en lösning för 

digital signering av kundavtal, anställningsavtal etc. Därtill 

fortlöper arbetet med att öka andelen order som hanteras 

mobilt av alla våra förare. 

Under 2020 har vi även tagit fram vad vi kallar Team m4 

KPI, vilket ett paket med nyckeltal där vi på månadsbasis 

mäter framstegen inom ovan sex strategiska områden. 

Utfallet analyserar månadsvis och presenteras för både 

företagsledningen och styrelsen, för att få en gedigen 

förankring och fastslå beslut om åtgärder.

Jonas Lindblom

VD

VD har ordet

”Fokus för m4 är att jobba utifrån FN:s globala miljö- och klimatmål samt den 
strategiskt viktiga frågan om minskade utsläpp där målet för m4 är att vara 
fossilfria år 2024 och reducerat CO2-utsläppen med 70%.”
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Våra tjänster

Kopplat till anpassningen av organisationen orienterar vi 

oss inte längre inom ramen för affärsområden. Istället säljer 

och marknadsför vi våra olika tjänster tex miljötransporter, 

maskintjänster, kranbilstjänster, ballastmaterial, återvin-

ningstjänster och bulktransporter.  

Ernsts Express

Ernsts Express är en koncern som bedriver åkeriverksam-

het med fokus på hållbara transporter. Koncernen äger ett 

80-tal tunga fordon för industritransporter och sysselsätter 

även runt 40 inlejda fordon. Koncernen sysselsätter totalt ca 

170 personer och ca 40 inlejda åkares chaufförer. Ernsts 

Express publicerar en egen årsredovisning, där åkeriet 

redogör för sin verksamhet mer i detalj. 

Övriga bolag där vi har betydande ägarintressen, men som inte ingår i koncernen:

Allmänna Transport och LogistikAlliansen i Skandinavien AB (ATLAS)

Bolaget ägs till 20% av m4 gruppen AB. Övriga ägare är Foria, Fraktkedjan Väst, Lastbilscentralen i Tvåstad och Sundfrakt. 

Syftet med bolaget är att genom detta nätverk kunna hantera större förfrågningar från kunder. Bolaget har även använts 

som ett samarbete för att driva IT-utveckling med en gemensam systemleverantör.

Dotterbolag

m4 Logistik AB bedriver åkeriverksamhet med distribution av tvätt, transporter av livsmedel, ADR-transporter samt 

budverksamhet.

m4 Ballast AB bedriver verksamhet i bergtäkten Glysa och i berg- och grustäkten Fagermon. I berg- och grustäkterna 

är verksamheten i dagsläget begränsad i väntan på nya täkttillstånd.

m4 Kaptenen KB äger en fastighet i Köpings kommun. Fastigheten nyttjas huvudsakligen av bolag som har anknyt-

ning till m4 gruppen. m4 gruppen AB är komplementär i m4 Kaptenen KB.

m4 Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter i Västerås. Bolaget äger bland annat fastigheten där m4 gruppen har 

sitt huvudkontor.

Ernsts Express AB ägs till 90,03 % av m4 gruppen AB. Resterande 9,97% ägs av Christer Steingruber AB. Ernsts Express 

har sitt huvudkontor i Avesta och största kund är Outokumpu. Verksamheten bedrivs både med egna och inlejda for-

don. Ernsts Express koncernen omfattar förutom moderbolaget de tre helägda dotterbolagen Steingruber Transport AB, 

fastighetsbolaget Ernex Fastighets AB samt CEAB vars huvudsakliga verksamhet avser insamling av industriavfall.
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Vår verksamhet
m4 gruppen AB är en av Mellansveriges främsta leveran-

törer av transport- och maskintjänster. Vårt huvudsakliga 

verksamhetsområde är Mälardalen men vi arbetar utan 

geografiska begränsningar. Huvudkontoret finns i Västerås.

En stark lokal närvaro är i detta sammanhang en fram-

gångsfaktor. Verksamheten skall i första hand fokusera på 

att skapa arbete åt delägarnas resurser.

Vår organisation 
Hållbarhetsredovisning omfattar samtliga bolag och 

presenterar upplysningar för verksamhetsåret 2020. 

I koncernen ingår m4 Logistik AB, m4 Fastigheter AB, 

m4 Kaptenen KB, m4 Ballast AB och Ernsts Express AB.

Moderbolaget, m4 gruppen AB, består av sex stycken 

platskontor under ledning av tre platschefer. I moderbolaget 

finns även vår centrala stab med verksamhetsledning och 

transportadministration, ekonomiavdelning samt stöd-

funktioner så som marknad och kommunikation, kvalitet 

och miljö, HR, IT samt fastighet och inköp. Här finns också 

vår stödfunktion, delägarservice, som stödjer medlemsföre-

tagen. Ernsts Express har egna stöd- och supportfunktioner.

m4 gruppen Logistik är ett helägt dotterbolag som bedriver 

åkeriverksamhet inom främst specialtransporter. Ernsts 

Express är även det ett eget åkeri, vilket i stor utsträckning 

bedriver industritransporter och arbetar sedan många år 

aktivt med hållbarhetsfrågor. Åkeriet är nästintill fossilfritt 

och har ett 80-tal bilar som enbart tankar biobränsle. Både 

Ernsts Express och m4 Logistik arbetar aktivt med att göra 

klimatsmarta val exempelvis gällande val av drivmedel.

Koncernen har lokalkontor på sju orter runt om i Mellan-

sverige: Västerås, Eskilstuna, Fagersta, Katrineholm, Köping, 

Avesta och Strängnäs.

Ägarförhållanden  

m4 gruppen AB har 77 253 aktier fördelat på cirka 200 

ägare. Aktieägare i m4 gruppen AB har ingått avtal med 

övriga aktieägare att aktivt delta i bolagets verksamhet 

genom att ställa fordon och maskiner med förare till m4 

gruppens förfogande samt att samverka för att gemensamt 

främja och utveckla bolaget. Antalet bilar och maskiner 

uppgår till cirka 800 st. Aktieägarnas roll som leverantörer 

regleras i ett separat leverantörsavtal.

Ägarna inom m4 gruppen AB har ett långsiktigt engage-

mang i verksamheten. Vår definition av hållbart före-

tagande innebär att lönsamhet, miljöhänsyn och socialt 

engagemang sammanvägs vid ledningens beslutsfattande 

och annan styrning.



Som ytterligare en del av vårt hållbarhetsarbete har vi 

anslutit oss till Fair Transport 2.0. Åtagandet om hållbara 

transporter är ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag och 

dess medlemmar. m4 tredjepartsgranskas av SB Cert för att 

säkerställa att vi lever upp till det vi lovar i vårt åtagande. 

Fair Transport bidrar till sunda transporter på lika villkor 

från ansvarsfulla åkerier; åkerier som kör trafiksäkert, 

tänker hållbart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

m4 är redan ett klimatsmart företag och driver projekt för 

att bli än mer hållbart. I det arbetet tar vi stöd av vårt åkeri 

Ernsts Express, som arbetat med miljöfrågor under många 

år. Ernsts Express utvecklar arbetet kring hållbarhet både 

inom sin egen verksamhet och inom m4 Logistik AB, också 

det ett av våra egna åkerier. 

m4 arbetar även med digitalisering och automation. Målet 

är ett hållbart samhälle med lägre kostnader för både 

kunden och oss. Ett verktyg i strävan efter det är att vi, 

i stället för transportsedlar, arbetar med att digitalisera 

transportflöden med hjälp av en mobil applikation för att 

hantera kommunikationen mellan transportledning, 

utförare och kund.
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Vår omvärld och fokusområden  

I syfte att främja en långsiktigt hållbar värdetillväxt i m4 

integreras hållbart företagande i ägarstyrningen. Håll-

bart företagande innefattar områden som arbetsvillkor, 

miljö, antikorruption och affärsetik samt likabehandling 

och mångfald.  Vårt engagemang inom hållbart företa-

gande stärker vår konkurrenskraft och en integrering av 

hållbarhetsfrågor i verksamheten är därmed självklar. På 

styrelsemöten och strategidagar är frågor kring hållbarhet 

en stående punkt på dagordningen som diskuteras och 

styrelsen får kontinuerligt information och uppdatering om 

hur företagets arbete inom området fortlöper. Styrelsen tar 

även del av nyckeltalen, Team m4 KPI, som mäter och följer 

upp resultatet av de insatser som görs på området.

Fokusområden för m4 är miljö och klimat samt sociala 

aspekter. m4 har anslutit sig till Fossilfritt Sveriges Trans-

portutmaningen 2030, med målet att nå 70% reduktion 

av växthusgaser 2024. m4 har också fortsatt arbetet med 

implementationen av de 17 Globala målen och Agenda 

2030. Vi ser det som helt nödvändigt att koppla arbetet 

med hållbar verksamhetsutveckling till dessa områden. 

Vi arbetar förstås vidare med vårt värdegrundsarbete och 

förfinande av vår affärsidé, vilken även den genomsyras av 

vårt arbete med att bidra till ett hållbart samhälle. Idag är 

värdeorden en del av företaget och bland annat integrerade 

i kvalitets- och miljöpolicyn.

Affärsmodell
Verksamheten är organiserad enligt bilden nedan i platskontor och stödfunktioner. 

Stämman är delägarnas forum och företagets högsta beslutande organ. Styrelsen är underordnad stämman och har en 

viktig strategiskt styrande roll medan VD ansvarar för att driva den operativa verksamheten.

Ägarna av m4 gruppen AB är åkerier vilka är leverantörer 

till företaget och är de som utför företagets transporter och 

maskintjänster. I styrelsen för m4 gruppen AB och dess 

dotterbolag finns flertalet åkerier representerade. Upp-

draget är att organisationens säljstyrka ska arbeta för att 

sysselsätta de fordon och maskiner som åkerier valt att 

knyta till m4. Transport- och maskintjänster trafik-

planernas sedan av organisationens transportledare. Det är 

m4 gruppen AB som har avtal med kund och kundens upp-

drag utförs i första hand av delägares fordon och maskiner. 

Ägarna av m4 har undertecknat ett aktieägaravtal, men 

även ett leverantörsavtal vilket bygger på att de är 

leverantörer till m4 och ska utföra en tjänst. Leverantörs-

avtalet reglerar villkoren för att utföra tjänster och det 

innebär bland annat att delägare följer m4:s regler, policyer 

samt gällande lagar.

 

m4 arbetar ständigt med att skapa nya möjligheter för 

våra kunder och leverantörer. Vi eftersträvar nya tekniklös-

ningar, effektivare sätt att arbeta och att skapa mervärde i 

samarbetet med våra kunder.

Ernsts Express AB har egna kundavtal, men samarbetar 

med m4 gruppen AB.

Vår Affärsidé

m4 skall vara Mellansveriges främsta leverantör av 

logistik- transport- och maskintjänster med fokus på 

hållbara och kostnadseffektiva lösningar. 

Med det stora företagets resurser och det lilla företagets 

engagemang är vår bredd också vår styrka. 

Vi skall vara en naturlig samarbetspartner med stark 

lokal förankring samt med resurser att möta 

framtidens krav från kunder och omvärld.

Ernsts Express som åkeri arbetar även utifrån sin egen 

formulerade affärsidé att med fokus på service, tillgänglig-

het, trafiksäkerhet och med ett långsiktigt hållbarhets-

perspektiv, förse industrikunder i Mellansverige med 

vägtransportlösningar.

Om våra fokusområden

VD

KatrineholmEskilstunaFagersta SträngnäsVästerås

Styrelse

Stämma

Ekonomi, IT, Fastighet & Inköp Transportadministration, Marknad 
& kommunikation, HR, KMA

Avesta
Köping

+ Kombiterminal och 
logistik (Eskilstuna)

Produktionsresurser



Det viktigaste för oss är att våra kunder och samarbetspart-

ners ska känna sig trygga med oss som leverantör. Vi ska 

därför;

• uppfylla våra åtaganden med hög servicegrad och kvalitet.

• utföra våra uppdrag med kunnig och kompetent personal.

• ha bra dialoger med kunder, leverantörer och myndigheter.

• ständigt förbättra verksamheten ur kvalitetssynpunkt.

Ledningssystemet i m4 gruppen AB är kvalitetscerti-

fierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 

14001:2015. Certifierande organ är SB Cert och revisioner 

sker årligen.

Ernsts Express AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 

9001:2015, miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015, arbets-

miljöcertifierat enligt ISO 45001:2018 samt ISO 39001:2012 

för trafiksäkerhet. Certifieringen revideras av Sveriges 

Åkeriföretag.

Våra certifieringar innebär att verksamheten regelbundet 

kontrolleras vid interna och externa revisioner för att säker-

ställa en trygg och säker arbetsplats, och säkerställer att vi 

arbetar med ständig förbättring samt upprätthåller den 

service och kvalitet som våra intressenter förväntar sig av 

oss.
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Våra värderingar

Inom m4 har vi valt ut fyra värdeord för att beskriva våra värderingar, vilket för 
oss innebär vad vi står för och hur vi vill uppträda både mot kund, internt inom 
företaget och tillsammans med våra delägare.

Vilka våra fyra värdeord är och hur vi relaterar till dem förklarar vi som följer. 

Glädje

Vi tror på en miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar 
varandra.

Vi tror att glädje och gemenskap på arbetsplatsen och 
i relationer med kunder får oss att må bra och prestera 
mera.

Vi har arbetsglädje och sprider glädje runt oss, både till 
medarbetare och kunder. Vi är stolta och glada över att 
vi gör ett bra jobb.

Engagerade

Vi är en del av varandras arbetsmiljö. Vi skapar förut-
sättningar för varandra, ger feedback och strävar efter 
att få vardagen att fungera för alla.

Vi visar uppriktigt intresse för vårt arbete där vi alla är 
med och driver m4 framåt. Vi brinner för ett hållbart 
samhälle, är medvetna om den viktiga roll vi har och 
gör det vi kan för att förändra.

Vi engagerar oss i våra kunder, är lyhörda och ser till
att alltid göra det lilla extra som gör skillnad.

Pålitliga
Vi gillar det vi gör eller arbetar för att förändra det. Vi 
fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. 
När något går snett tar vi konsekvenserna, tar lärdom 
och löser problemet.

Våra ledare ger förutsättningar att göra ett bra jobb och 
leder genom exempel. De står bakom sina anställda och 
är en garanti för god kvalitet i allt vi gör.

Vi är pålitliga och effektiva genom att hålla det vi lovar 
och att säga som det är.

Samarbete

Vårt samarbete bygger på öppenhet, allas inflytande 
och delaktighet. Alla har en viktig roll och tillsammans 
skapar vi helheten. 

Vi samarbetar på den egna arbetsplatsen och gör oss 
delaktiga genom att dela med oss av vår kompetens och 
vårt engagemang och vara öppna för andras. Vi tar ett 
gemensamt ansvar för verksamheten och dess resultat.

Vi samarbetar med kunder, leverantörer och mellan an-
ställda och delägare för att ta vara på den kompetens 
som finns i hela koncernen och är en naturlig samar-
betspartner som löser kunders problem.

Vårt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och 
produkter med hög kvalitet som överensstämmer med våra kunders behov, 
krav och förväntningar.



Medarbetare

För m4 är medarbetare en viktig resurs. Motiverade och 

engagerade medarbetare driver utvecklingen och skapar 

de förutsättningar som krävs för att vi ska lyckas. Därför är 

det viktigt att ha en trygg arbetsmiljö för alla och en effek-

tiv egen verksamhet. Vi anser att verksamheten blir mer 

effektiv genom kompetenta och engagerade medarbetare 

som känner eget ansvar. m4s ambition för att säkerställa 

kvalitet är att utveckla våra medarbetare fortlöpande. Detta 

sker bland annat genom utbildning.

Kund

m4 är en pålitlig samarbetspartner för våra kunder. I och 

med att vi finns på flera orter kan vi samarbeta med kunder 

som har stor geografisk spridning. Transport- och maskin-

tjänster utförs huvudsakligen av delägare. För att nå kvalitet 

och kundtillfredsställelse arbetar både leverantörer och 

övrig organisation på m4 med avvikelsehantering för att 

uppnå ständig förbättring.

För att öka kundnöjdheten arbetar säljare, transportledare, 

åkeriägare, chaufförer och kund i en nära dialog med 

syfte att utföra kvalitetssäkrade och effektiva transporter. 

Tillsammans med flera kunder finns samarbeten kring 

uppföljning av leveranssäkerhet och m4 arbetar aktivt för 

att säkerställa väl utförda uppdrag.

Vi upplever att våra kunder blir allt mer intresserade av håll-

bara transporter och låg miljöpåverkan när transporterna 

ska utföras. Hållbarhet är ett viktigt område för m4 och ett 

välfungerande hållbarhetsarbete ska bidra till vår tillväxt 

genom att stödja våra kunders önskan om en effektiv, 

handlingskraftig och miljömedveten samarbetspartner. 

Arbetet med att kunna ta fram ännu bättre miljörapporte-

ringar till våra kunder pågår. Störst fokus från kundernas 

sida är reducerade koldioxidutsläpp. Ernsts Express arbete 

med miljöfrågor leder till förfrågningar från kunder som vill 

ha transporter som är hållbara.

Våra intressenter 

Ett nära samarbete med våra intressenter är viktigt för m4, för att vi ska känna 
till de förväntningar som finns på oss och därmed kunna anpassa oss till dem. 
Vilka våra mest väsentliga intressenter är redogör vi för här.

m4 lägger stor vikt vid att säkerställa tillgängligheten och 

trygga leveranser. Vi säkerställer vår tillgänglighet genom 

att kontinuerligt mäta samtalen till transportledningen och 

arbetar med att ständigt förbättra tillgängligheten genom 

att analysera uppföljningen.

Leverantör, delägare och underleverantörer

För att säkerställa att vi har samsyn med våra delägare 

finns leverantörsavtal som reglerar villkoren mellan m4 

gruppen AB och delägare. Samarbetet mellan m4 och del-

ägare är nära och delägare följer m4s regler, policyer samt 

gällande lagar och bestämmelser för att kvalitet, service, 

pris, prestationsnivå och lagefterlevnad ska uppnås. För att 

säkerställa att detta efterlevs sker internrevisioner regel-

bundet.

m4 har som ambition att bedriva verksamheten på ett sätt 

som är socialt och miljömässigt försvarbart på lång sikt. 

Därför har vi bland annat tät dialog med drivmedels-

leverantörer för att påverka möjligheterna för m4s 

delägare och underleverantörer att tanka drivmedel 

med så hög reduktion av koldioxid som möjligt.
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Ernsts Express Kvalitets- och miljöpolicy

Åkeriverksamheten som bedrivs i Ernsts Express har ett eget ledningssystem och arbetar utifrån en egen kvalitets- och 

miljöpolicy, för att utifrån den på bästa sätt kunna styra sin verksamhet. Ernsts Express har sedan många år tillbaka haft 

slogan ”Det gröna åkeriet” och har ett väl inarbetat arbetssätt kring kvalitets- och miljöfrågor. Policyn bygger på ständig för-

bättring och att arbeta för att erbjuda marknaden kvalitativa, miljöeffektiva och uthålliga tjänster/leveranser, samt att varje 

tjänst/leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Kvalitets- och miljöpolicy

Engagerade

Vi visar uppriktigt intresse för vårt arbete där vi alla är 

med och driver m4 framåt. Vi brinner för ett hållbart 

samhälle och är medvetna om den viktiga roll vi har 

och strävar ständigt efter att bli bättre.

Vi engagerar oss i våra kunder, är lyhörda, initiativ-

rika och ser till att alltid göra det lilla extra som gör 

skillnad och underlättar för kunden.

Pålitliga

Vi gillar det vi gör och arbetar kontinuerligt för att 

uppnå värdeskapande arbete för alla inom m4. Vi 

fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. 

När något går snett tar vi konsekvenserna, drar lär-

dom och löser problemet. Vi är pålitliga och effektiva 

genom att hålla det vi lovar och att säga som det är.

Genom en rad åtgärder inom ramen för ”Hållbara 

m4” skyddar vi miljön och förebygger föroreningar 

bland annat genom minskad användning av fossil 

energi. Genom utveckling av våra aktiviteter, 

produkter och tjänster, ska vi ligga i framkant 

och ha stor trovärdighet i vår avsikt att minska 

vår miljöbelastning. 

Samarbete

m4 ska tillhandahålla tjänster och produkter så att 

våra kunder alltid upplever att vi motsvarar de för-

väntningarna man har. Vi samarbetar med våra 

kunder och leverantörer, anställda och delägare 

emellan för att ta vara på den kompetens som finns 

och är en självklar partner som löser kunders 

problem.

Vi strävar efter att vara ett föredöme i trafiken, vid 

såväl yrkestransporter som tjänsteresande, genom att 

visa hänsyn och gott omdöme. 

Glädje

Vi tror att arbetsglädje och gemenskap mellan med-

arbetare på arbetsplatsen, i samarbetet med alla del-

ägare, och i relationer till kunder, får oss att må bra 

och prestera mer. Det har sin grund i att vi ser, stöttar 

och uppmuntrar varandra. Vi är stolta och glada över 

att vi gör ett bra jobb. 

Ständiga förbättringar 

För m4 är gällande lagstiftning och andra relevanta 

krav ett minimikrav. Med ett gott arbetsklimat, ett 

aktivt förbättringsarbete, effektiva arbetssätt, 

relevanta målsättningar och informations- och 

utbildningsinsatser ska vi ständigt förbättra oss i 

syfte att öka kundtillfredsställelsen och minska vår 

miljöbelastning. 



Arbetet med att minska risker kring trafikmiljön sker genom 

vägledning av trafiksäkerhets-, arbetsmiljö- och tjänstebils-

policy samt uppföljning av att dessa efterlevs. Incidenter, 

tillbud och olyckor ska rapporteras för att organisationen 

ska kunna arbeta förebyggande och med ständiga förbätt-

ringar.

 

Vårt arbete med att minska riskerna i trafikmiljön, är också 

vår möjlighet att vara ett föredöme i branschen, där vi 

arbetar proaktivt, till förmån för oss och våra kunder. Ernst 

Express är certifierade enligt den internationella trafik-

säkerhetsstandarden ISO 39001:2012, som de regionala 

kontoren för Sveriges Åkeriföretag i Falun och Västerås var 

med och tog fram.

Arbetsskador, så som exempelvis förslitningsskador på 

kroppen, är en risk för vår personal på åkerier vid exempel-

vis lastning och lossning. m4 arbetar för att minska detta 

genom att ha tydliga rutiner för säkerhet och ergonomi med 

instruktioner om hur arbete ska utföras och att hjälputrust-

ning ska användas i den mån det går. En risk för samtliga 

anställda i en organisation är olika typer av stressymptom. 

På m4 finns rutiner för hur denna typ av ohälsa ska fångas 

upp av närmsta chef genom kontroll av arbetssituationen 

vad gäller exempelvis övertid, arbetsbelastning, arbetsmiljö 

samt relationen till arbetskamrater och ledning. Samarbete 

finns med företagshälsovård om m4 behöver stöd vid dessa 

frågor.

Utsläppen som uppstår vid körning är en risk, vilken be-

skrivs mer på sidan 17. Även olyckor om fordonet eller ma-

skinen har diesel i tanken är en risk. Organisationen arbetar 

med att alla ska köra lugnt och ansvarsfullt. Ernsts Express 

mäter körbeteende via en app och jobbar kontinuerligt med 

uppföljning för att förebygga olyckor men framförallt för att 

minska miljöpåverkan vid transporter.

En stor risk med att bedriva åkeriverksamhet är den resurs-

brist som råder idag vad det gäller förare och m4 har under 

perioder haft svårt att bemanna alla fordon och maskiner 

som finns att tillgå. Möjligheten på detta område är att 

hjälpa våra delägare i kontakten med utbildningsföretag på 

marknaden, som arbetar aktivt med att utbilda förare, samt 

även erbjuda stöd i form av mentorskap för dem som vill 

starta upp en egen åkeriverksamhet.

Transporter inom m4 av farligt gods leds av företagets 

säkerhetsrådgivare, Thomson Logistic. Genom utbildning 

och information till delägare och åkare arbetar m4 med att 

reducera och förhindra risker som finns vid transporter av 

farligt gods. m4 är störst i Sverige på vissa typer av säkra 

transporter med farligt gods. Ofta handlar det om långa 

transportsträckor med ADR-S klassat gods, bland annat till 

norra Sverige, Norge och Finland. Transport av ämnen klas-

sade som farligt gods enligt ADR-S kräver säkerhetstänkan-

de i alla led. Vår personal har den erfarenhet och utbildning 

som krävs för säkra och pålitliga leveranser även under 

svåra förhållanden.
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Myndigheter

m4 arbetar aktivt med hur politiska beslut påverkar såväl 

våra egna fordon som delägare och informerar fortlöpande 

delägare om exempelvis hur politiska beslut påverkar val 

av drivmedel. Beslut som rör till exempel bränsle, fordon, 

infrastruktur, miljöteknik, subventioner och skatter har stor 

påverkan på branschen. Det är därför viktigt att m4 har en 

nära dialog med våra beslutsfattare. Dialogen sker idag 

genom möten och nätverkande med aktörer från myndig-

heter och samhälle. Bland annat deltar m4 i samarbeten 

kring klimatfrågor med kommuner gällande exempelvis 

Klimat- & miljöråd, klimatfrågor samt utsläpp från tvätt-

hallar, då m4 är med som referensföretag för hur arbetet 

kring kemikaliehantering kan fungera väl.

Ett exempel på myndighetsbeslut som påverkat hela bran-

schen och vänt upp och ner på bränslemarknaden är lagen 

om reduktionsplikt, något vi förhåller oss till genom att 

arbeta nära våra huvudleverantörer av bränsle. Ett annat 

exempel är det utökade beställaransvaret, som m4 hanterar 

för våra kunders räkning, genom anslutning till BKY, 

BehörighetsKontroll Yrkestrafik, där m4 säkerställer att de 

åkerier som kör för m4:s kunder innehar trafiktillstånd. 

Genom BKY säkerställs också att de förare som finns i 

registret innehar rätt behörigheter såsom körkort och yrkes-

förarkompetensbevis, YKB.

I och med att våra transporter ibland kräver speciella till-

stånd för bland annat bred och tung last söks tillstånd hos 

Trafikverket. 

Täktverksamhet bedrivs i m4 Ballast AB och kring dessa 

finns en nära dialog med Länsstyrelsen som hanterar täkt-

tillstånden.

Samhälle

m4 är med i Fossilfritt Sverige och är därmed ett av många 

företag, kommuner och organisationer som ställer sig 

bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens 

första fossilfria välfärdsländer. 

Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens 

branschorganisation och som medlemsföretag är m4 

med och arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår 

bransch. Vi är också en del av Fair Transport – ett ställnings-

tagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. 

Åkerier som tänker klimatsmart, kör trafiksäkert och erbjud-

er goda arbetsförhållanden.  

Ett annat samhällsbidrag är det samarbete som Ernsts 

Express har startat med teknikbolaget Smart Eye. Åkeriet 

har som ambition att öka trafiksäkerheten ytterligare inom 

områdena sömn/distraktion, som kvarstår som riskområ-

den, trots att man har en toppmodern och säker lastbils-

flotta med de förarstödsystem som finns på marknaden 

idag. Smart Eye producerar förarmonitoreringssystem som 

är världsledande avseende sömn och distraktionsvarning. 

Från och med 2021 avser Ernsts Express att börja installera 

förarmonitoreringssystem i egna fordon. 

Intresseorganisationer

m4 gruppen AB och Ernsts Express AB är medlemmar i Sve-

riges Åkeriföretag, branschorganisationen för yrkestrafik.

Vidare är m4 gruppen AB medlem i Maskinentreprenö-

rerna, branschorganisationen för maskinföretagen, samt 

Transportindustriförbundet genom Transportgruppen. 

m4 gruppen AB är med i Nätverket för Infrastruktur & 

Logistikarenan (ILA) vars syfte är att arbeta med att skapa 

en väl fungerande godstrafik för näringslivet i Västman-

land. Nätverket arbetar för att skapa hållbar tillväxt i vår 

region genom att utveckla en arena mellan näringsliv och 

offentliga aktörer för att tillsammans identifiera och undan-

röja hinder för att på sikt nå det övergripande målet om väl 

fungerande godstrafik.

m4 gruppen AB är även medlem i Förbundet Agenda 2030 

(utgivare av tidningen Gröna Draken) som är pådrivare, 

kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveck-

ling i Västmanland med omnejd.

Risker och möjligheter inom vårt hållbarhetsområde

För m4 utgör trafikmiljön den största risken för personal till och från jobbet, för 
förare i våra dotterbolag som är åkerier samt för våra delägare som utför 
transport- och maskintjänster.  



Med den verksamhet vi bedriver ser vi att vi har absolut störst 

möjlighet att göra positiv skillnad inom miljö och klimat. En 

god arbetsmiljö är en förutsättning för att lyckas och därmed 

ett av våra fokusområden, liksom etik och antikorruption. 

Dessutom ser vi att vi i våra kontakter med intressenter har 

en social påverkan och vi tar de mänskliga rättigheterna i 

beaktande i vår uppförandekod.

2010. Det är ett bevis på att vi håller en hög lägstanivå i vårt 

dagliga miljöarbete.

Vår miljöpåverkan
Miljöpåverkan transporter

Största miljöpåverkan för verksamheten i m4 gruppen AB 

är utsläpp av koldioxid som en följd av de transporter som 

vi utför åt våra kunder. Transporterna bidrar även till ökade 

bullernivåer, föroreningar till luft, samt påverkan av växthus-

effekten genom bland annat förbränning av fossilt bränsle, 

där koldioxid är det stora problemet.

Emissioner av växthusgaser är en bidragande orsak till att 

klimatet påverkas och att medeltemperaturen på jorden ökar. 

Transporter påverkar dessutom övergödning som en följd av 

förhöjda halter av kväve och fosfor i mark och 

vatten, vid förbränning av bränsle. Även ämnen som svavel-

dioxider och kväveoxider släpps ut vid förbränning av fossila 

bränslen, vilket försurar mark och vattendrag.  Transporter 

kan också få till följd att landområden trängs undan för ut-

byggnad av infrastruktur.

Våra transportledare och säljare arbetar aktivt med hög 

fyllnadsgrad av fordonen för att på så sätt optimera antalet 

transporter och reducera vår negativa miljöpåverkan. Det 

är viktigt att planera flöden effektivt och sträva efter hög 

fyllnadsgrad och låg tomgångskörning. Även däckval och 

däcktryck är viktigt för att minska påverkan på miljön. För att 

underlätta för våra åkerier att minska sin miljöpåverkan har 

m4 samarbetsavtal med sina leverantörer. På flera av våra 

uppdrag sker kontinuerlig uppföljning av fyllnadsgrad. Ana-

lysen sker tillsammans med kund för att gemensamt komma 

fram till hur miljöpåverkan och även kostnader kan minskas.

VÅRT BIDRAG TILL ETT 
HÅLLBART FÖRETAGANDE
Som en stor aktör inom transport- och entreprenadbranschen vill vi bidra till ett 
hållbart företagande. Därför ska m4 leda utvecklingen mot långsiktigt hållbara 
transporter och maskintjänster.

På sidan 24 finns ett sammandrag av 
hur m4 arbetar med hållbart företa-
gande kopplat till de Globala mål som 
UNDP (United Nations Development 
Programme) driver över hela världen.
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En risk inför framtiden är den osäkerhet som råder kring 

vilka bränslen som kommer finnas att tillgå samt vilket som 

är mest fördelaktigt ur en ekonomisk synvinkel. m4 bevakar 

bränslemarknaden proaktivt samtidigt som vi fokuserar på 

det för tillfället mest fördelaktiga bränslet för miljön.

m4 har anslutit till Transportutmaningen 2024, med målet 

att nå 70% reduktion av växthusgaser till 2024. Det innebär 

en stor utmaning för koncernen och m4 behöver vidta en 

lång rad åtgärder för att nå målet. Den kanske enskilt 

viktigaste insatsen är projektet Transportutmaningen 2024, 

som bland annat arbetar för att säkra tillgången på fossil-

fria biodrivmedel genom goda avtal med drivmedels-

leverantörer där tankning sker på publika stationer och 

utbyggnad av ett eget stationsnät.  Vidare är goda sam-

arbeten med våra kunder på hållbarhetsområdet starkt 

bidragande till måluppfyllnaden. Utöver det bevakas 

utvecklingen av ny teknik, såsom olika former av 

elektrifiering och biodrivmedel, samt utbildning av 

delägare och tjänstemän.

Då det förkommer osund konkurrens, främst från utlandet, 

i branschen, finns risk för förekomst av mutor och bestick-

ningar, vilken idag behandlas med stöd av uppförande-

koden. m4 värderar begreppen etik och moral mycket högt 

och tar helt avstånd från alla typer av den sortens 

beteenden.

Internrevisioner sker enligt en treårsplan då samtliga delar 

av moderbolaget granskas. Utöver detta gör dessutom alla 

transportledare uppföljningar av m4s/delägarnas 

chaufförer och enheter årligen. Internrevisionerna och 

uppföljningar ses som ett förebyggande arbete för att 

minimera risker och öka kunskapen om våra rutiner. 

Det bidrar också till ständig förbättring av verksamheten.

I februari 2020 invigdes m4s första egna bio-bränslecistern i Västerås. En del i vår resa mot fossilfrihet år 2024. I samarbete 

med Energifabriken kan vi nu erbjuda våra delägare att tanka miljövänligt i anslutning till garage och parkering.

Ett fungerade transportsystem krävs för att få vardagen att 

fungera men det medför samtidigt även flera miljö- och håll-

barhetsrelaterade problem. Problemen är i form av utsläpp 

till luft, av bland annat kväveoxid, partiklar och kol-

dioxid, samt buller. Ökad befolkning och ändrade köpmöns-

ter gör att antalet transporter i Sverige ökar för varje år.

Som ett steg närmare långsiktigt hållbara transporter har vi 

startat projektet ”Hållbara m4”. Här granskar vi oss själva – 

våra kontor, lager, tvätthallar och annat – för att minimera 

vår resursförbrukning och skapa hållbara enheter. Vi lägger 

stort fokus på att utveckla långsiktigt hållbara transport-

lösningar, för att kunna erbjuda våra kunder miljöanpassade 

transporter.

Vi har integrerat ett strukturerat miljöarbete i vår verksam-

hetsstyrning, och är certifierade enligt ISO 14000 sedan år 



Hållbara m4

Genom projektet ”Hållbara m4” arbetar m4 aktivt med att 

göra hållbara avtal på drivmedel och att utveckla transport-

planeringen för våra kunder samt skräddarsyr våra tjänster 

efter kundernas behov. Detta som ett led i att minska våra 

utsläpp av bland annat koldioxid.

Aktiviteter har genomförts för att minska verksamhetens 

klimatpåverkan. Fokus har varit att öka användningen av 

fossilfritt bränsle i vårt eget åkeri m4 Logistik samt att 

möjliggöra för leverantörer att kunna köra fossilfritt. 

Samarbete pågår med drivmedelsföretag om framtidens 

drivmedel, samt var på kartan det behöver finnas tank-

stationer för att optimera transporternas körsträckor.
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Miljömål 2020

m4 har tagit fram ett antal nyckeltal som målsatts för att 

styra verksamheten mot ett än mer hållbart fokus. Upp-

följning sker löpande under året för att säkerställa att verk-

samheten styrs rätt. Nedan nämns några av målen.

Under 2020 har uppföljning skett av hela koncernens 

koldioxidutsläpp, med målet att kunna reducera dessa till 

70% vid utgången av 2024.

Ernsts Express har arbetat med att sänka kilo koldioxid per 

mil till mindre än 2,84 kilo koldioxid per mil under 2020, 

och utfallet landade på 3,27 kilo per mil. Totalt minskades 

koldioxidutsläppen med 7,96 miljoner kilo jämfört med om 

åkeriet kört på diesel.

Mätningar i Ernsts Express har även skett av fordons-

flottans körbeteende via app och målet som satts upp på 

körbeteende uppnåddes.

Genom anslutningen till Transportutmaningen 2024 har 

m4 ett långsiktigt och tydligt mål om 70% reduktion av 

växthusgaser/CO2.

Ernsts Express optimerar sina lastbilar efter vilken typ av 

körning som ska utföras, exempelvis anpassa höjden på 

hytten med vilket flak som ska användas för att på så sätt 

minska luftmotståndet. Åkeriet testar dessutom gärna nya 

tekniker som är positiva för miljön. I samarbete med Scania, 

Siemens och Region Gävleborg samt några stora industrier i 

området har Ernsts Express kört lastbil på eljärnväg utanför 

Sandviken, ett projekt som nu är avslutat. I ett nytt projekt 

med Scania, Vinnova m.fl. kommer Ernsts Express köra en 

ellastbil som laddas genom en trailer klädd med solceller.

Som ett led i det globala samarbetet med att minska 

klimatpåverkan har Sveriges regering fastställt en nationell 

målsättning att fordonsflottan i Sverige år 2030 ska vara 

fossiloberoende och att det år 2050 inte ska ske utsläpp 

av växthusgaser i Sverige. Flera kunder har tidigare haft 

krav på att transporter ska utföras med fossilfritt bränsle 

som HVO 100 eller liknande. På grund av förändringen av 

bränslemarknaden har tillgången på HVO 100 minskat till 

förmån för inblandning i fossil diesel för att reducera ut-

släppen av koldioxid genom lagen om reduktionsplikt. Detta 

har medfört att m4 har ett aktivt och fördjupat samarbete 

med flera drivmedelsleverantörer för att hantera tillgången 

av fossilfri inblandning genom massbalans i bränslet vi 

förbrukar. Vårt dotterbolag Ernsts Express är ett åkeri som är 

nästintill fossilfritt.

Under hösten 2020 tillsatte regeringen en Elektrifierings-

kommission med uppdraget att påskynda arbetet med 

elektrifiering av tunga vägtransporter och transportsektorn 

som helhet. Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ord-

förande för kommissionen och därutöver har 16 personer 

från relevanta företag i näringslivet förordnats som leda-

möter. Roger Blom, VD för Ernsts Express är en av dessa 

ledamöter – ett kvitto på att företaget ligger i framkant när 

det gäller miljöarbetet och ett gott renommé på marknaden.

m4 arbetar kontinuerligt med förbättring av fordonsparken. 

Många kunder ställer krav på Euro-klass, vilket vi upplever 

som positivt då det gynnar miljön. Utbytet av fordon sker 

kontinuerligt inom Ernsts Express och m4 gruppen Logistik, 

och dialog pågår ständigt med delägare om vilka fordons-

typer kunderna efterfrågar och nyinvesteringar sker utifrån 

detta.

Även förares körvanor påverkar miljön, och idag är alla förare 

utbildade i Eco-driving då det är obligatoriskt i utbildningen 

för yrkesförarkompetens (YKB) sedan september 2016.

m4 bedriver en kombiterminal i Eskilstuna dit tåg körs med 

gods för att sedan lastas om på lastbilar, vilket även detta är ett 

led i att värna om miljön. 

Miljöpåverkan från fastigheter och tjänsteresor

Uppvärmningen och elförbrukningen på våra kontor och 

kombiterminal påverkar också miljön.  Under 2020 har arbetet 

med att ersätta äldre armaturer i våra fastigheter fortsatt och 

ett byte till mer energisnåla belysningskällor har genomförts.

m4s tjänsteresor orsakar en viss påverkan på miljön genom 

koldioxidutsläpp. Vi har i arbetet med projektet ”Hållbara m4” 

övergått till att alla tjänstebilar ska vara laddhybrider. I arbetet 

inom Hållbara m4 har laddstolpar satts upp utanför våra 

kontor i Västerås och Eskilstuna. I och med att vi är ett lokalt 

förankrat företag har vi mest korta tjänsteresor, då våra kunder 

finns i närområdet, vilket är optimala förutsättninar för att 

kunna köra tjänstebilar på el. Internt använder vi oss mycket 

av telefonmöten då vi har kontor på flera orter i mälardals-

regionen. Under 2020, till följd av coronapandemin, har 

resandet minskat och en mycket stor andel av alla möten, 

både internt och med kunder har skett digitalt.



m4 är aktiv inom många områden i samhället för att få 

vardagen att fungera. Det innefattar inte bara olika typer av 

transporter utan även snöröjning av vägar och cykelbanor 

samt isspolning åt kommuner och samfälligheter. 

Vi tar samhällsansvar genom att samarbeta med skolor ut-

ifrån det gemensamma målet att ha en hög kompetens i bran-

schen och genom att värna om trafiksäkerheten i alla lägen. 

Samverkan med skolan

m4 samarbetar med skolor och utbildningsförbund för att 

öka antalet utbildade förare och säkerställa hög kompetens 

inom branschen. I detta arbete agerar m4s personal som 

en länk mellan delägare och skolverksamhet när det gäller 

praktikplatser för blivande förare inom transportyrket.

Ernsts Express samarbetar med fordonsgymnasiet i Avesta 

och har normalt sett kontinuerligt praktikanter på åkeriet. 

Under 2020 har Covid-19 och risken för smittspridning gjort 

att bolaget inte har haft några praktikanter. 

En säker trafikmiljö

m4 känner ett ansvar för att inte utsätta medtrafikanter för 

ökad risk när transporter med farligt gods utförs. Förutom 

att inneha tillstånd för transportering av farligt gods säker-

ställs också att varje enskild chaufför har den rätta kunska-

pen för denna hantering. För att underlätta efterlevnaden av 

vår trafiksäkerhetspolicy finns alla dokumenterade rutiner, 

instruktioner och utbildningsplaner i vårt ledningssystem. 

Våra chaufförer har tillgång till Sveriges Åkeriföretags 

Åkerihandbok i lastbilarna och digitalt via extranätet för 

chaufförer.

m4 ska bedriva en verksamhet där företagets agerande 

ska upplevas som tryggt och säkert för anställda, kunder, 

medtrafikanter, allmänhet och förare. Det är ett arbete med 

ständiga förbättringar där alla parter ska respektera varan-

dra och följa gällande lagar och regler.

Detta innebär att:

Socialt ansvarstagande

m4 tar stort socialt ansvar och visionen ”Vi får vardagen att fungera” bygger på att vi 

ser oss som en viktig aktör i samhället. Mat ska levereras till skolor och äldreboenden, 

vägar ska byggas och trafiksäkerheten måste alltid prioriteras.

Vi aldrig tar uppdrag som bryter mot lagar, våra 
värderingar eller policyer.

Vi alltid har den behörighet och utbildning som krävs 
för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.

Alla anställda, förare och maskinister alltid ska 
anpassa hastigheten efter väglag, väder och 
hastighetsbestämmelser. 

m4 gruppen strävar efter att vara en säker, produktiv 
och effektiv arbetsplats där arbetsmiljön, med-
arbetarna, delägare och åkare som transporterar 
gods, kör maskiner eller utför arbete åt m4 gruppen 
ska vara fria från påverkan av alkohol och droger.

Företagets agerande ska upplevas som tryggt och 
säkert av kunder, medtrafikanter, allmänhet och 
medarbetare.

Alla distraherande aktiviteter som t.ex. mobil-
användning ska undvikas under körning.

Alla fordon, maskiner och utrustning ska vara 
trafiksäkra, besiktade och underhållna enligt 
gällande lagar och fordonsbestämmelser.

Lasten ska vara rätt säkrad, kör- och vilotider ska 
följas samt bilbälte ska användas.

Hänsyn ska alltid visas till medtrafikanter och vi ska 
vara ett föredöme i trafiken. 
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Hållbar arbetsmiljö
Motiverade och engagerade medarbetare är en förut-

sättning för att vi ska kunna leva upp till vår vision att få 

vardagen att fungera och bedriva en effektiv verksamhet. 

Därför strävar vi ständigt efter en så säker och stimulerande 

arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare.

Temperaturmätning

För att mäta hur väl medarbetarna trivs använder sig m4 

gruppen AB, m4 Fastigheter AB och m4 Logistik AB av en 

återkommande medarbetarundersökning via en extern 

samarbetspartner. Syftet med medarbetarundersökningen 

är att förbättra förutsättningarna för goda prestationer på 

våra arbetsplatser. Resultatet från undersökningen visar en 

spridning bland svaren, vilket indikerar på att med-

arbetarna upplever förutsättningarna olika. Utifrån 

resultatet arbetar varje avdelning med handlingsplaner. 

m4s medarbetare ger idag överlag m4 ett bra betyg i 

undersökningen.

I medarbetarundersökningen mäts även ledarskap med 

syfte att vara en grund för våra ledares utveckling.

Nästa mätning kommer att ske under 2021.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Koncernen erbjuder medarbetarna en trygg miljö och har 

ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. m4 arbetar 

kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor i samverkan med de 

fackliga organisationerna och frågor kring säkerheten på 

arbetsplatserna lyfts löpande. 

Vi arbetar aktivt med att minimera riskerna för arbets-

skador, olycksfall och tillbud samt att genomföra aktiviteter 

som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje, kompetens 

och effektivitet. I och med att flera, både säljare och trans-

portledare, är utbildade inom ADR finns även kompetens 

kring brandsläckning och hantering av olyckor internt.

Inom m4 gruppen AB är sjukfrånvaron relativt låg. För 

2020 låg andelen sjukfrånvaro på ungefär 3 procent, vilket 

är i nivå med totalt för riket inom privat sektor och inom 

liknande branscher. Alla med personalansvar ska följa upp 

medarbetarnas sjukfrånvaro. Där frekvent sjukfrånvaro 

finns, oavsett om det är korttids- eller långtidsfrånvaro, 

påbörjas rehabiliteringsutredning.

Medarbetarna uppmuntras till ett aktivt och hälsosamt 

liv. För att förebygga sjukfrånvaro har företaget en frisk-

vårdspeng att utnyttja enligt Skatteverkets regler. Bidraget 

är en uppskattad förmån.

Vart femte år från det att medarbetaren fyller 45 år erbjuds 

dessutom en hälsoundersökning hos företagshälsovården.

Engagemang

Individuell 
prestation

Handlingsutrymme

Gruppeffektivitet

Utveckling och 
Kommunikationsklimat

Styrkor inom organisationen

Förbättringsområden



Korruption

Frågor kring korruption och mutor tas idag upp i vår upp-

förandekod. Under året har inte något ärende kopplat till 

mutor eller korruption uppdagats.  

Likabehandlingsplan

m4 har tagit fram en likabehandlingsplan och arbetar före-

byggande och främjande för att motverka diskriminering 

och eftersträva lika rättigheter och möjligheter för alla inom 

organisationen.

m4 har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier 

och sexuella trakasserier, vilka är framtagna i samverkan 

med representanter för arbetstagare. I samband med detta 

arbete har en kartläggning skett som visar att m4 har inga 

eller få kvinnor inom befattningsgrupper med personal-

ansvar och säljare. Inom befattningsgrupperna ekonomi 

och administration finns inga eller väldigt få män. På 

tjänstemannasidan återfinns inga eller väldigt få med 

annan etnisk tillhörighet än svensk. På både tjänste-

manna- och arbetarsidan återfinns inga eller väldigt få 

med funktionshinder. För att öka mångfalden arbetar 

m4 med följande mål:

Målen ska nås genom åtgärder så som obligatorisk före-

läsning om kränkning och mobbning, att uttryckligen upp-

muntra kvinnliga/manliga sökande vid utannonsering av 

tjänst då det är ojämn könsfördelning inom avdelningen för 

vakansen samt genom att öka deltagande från olika av-

delningar på interna avdelningsmöten.

Våren 2020 genomfördes en enkätundersökning där frågor 

om Diskriminering, Trakasserier och Kränkande sär-

behandling inom företaget ställdes. Det finns inte några 

dokumenterade fall av diskriminering, trakasserier eller 

kränkande särbehandling under 2020.

Policyer

m4 har utöver de policyer som nämnt ovan även bland 

andra en

Ingen medarbetare ska behöva känna sig kränkt, 
trakasserad eller mobbad på sin arbetsplats.

Ökad mångfald och jämnare könsfördelning inom 
olika befattningar. 

Ökad förståelse för varandras arbeten för att minska 
fördomar och förutfattade meningar om vad som 
görs inom de olika befattningsområdena.
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Internrevisioner genomförs löpande, enligt en treårsplan för 

moderbolagets olika delar men även årligen av chaufförer 

på åkerier som är delägare, både i syfte att kontrollera och 

att uppmärksamma vikten av att vi efterlever våra policyer 

och uppförandekoden.

Uppförandekod

m4s uppförandekod innehåller de etiska riktlinjer som 

beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande 

för m4. Uppförandekoden är kommunicerad till alla våra 

interna leverantörer samt medarbetare för att vara ett stöd 

i deras arbete. Våra etiska riktlinjer ska hjälpa oss att skapa 

mervärde för våra kunder, interna och externa leverantörer, 

anställda, affärspartners samt samhället.

Mänskliga rättigheter och anti-korruption

m4 arbetar för att grundläggande mänskliga rättigheter följs och att en god etik upp-

rätthålls i hela verksamheten. I det åtagandet ingår att motarbeta alla former av 

korruption, och som främsta stöd i arbetet har vi vår uppförandekod att luta oss mot.

m4 respekterar grundläggande mänskliga rättig-
heter och vägleds i sitt agerande av föreskrifterna i 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Vi agerar inte bara effektivt utan också på ett rättvist, 
hållbart och förnuftigt sätt i våra kontakter med våra 
leverantörer. Vi eftersträvar samtidigt alltid integritet, 
ärlighet och ansvar.

Medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fack-
föreningar de själva önskar samt att förhandla 
kollektivt. 

Vi arbetar engagerat för att eliminera alla former av 
diskriminerande behandling av medarbetare. 

Vår ambition är att ständigt överträffa de krav som 
kunder och andra intressenter ställer avseende 
kvalitet på vår verksamhet. 

Alla medarbetare och interna leverantörer måste visa 
ärlighet och integritet i varje del av samspelet med 
andra affärspartners, kunder, externa leverantörer, 
samt organisationer och myndigheter. 

Varken m4 eller någon av dess medarbetare får ut-
föra olagliga eller olämpliga betalningar eller mutor 
och skall avstå från att delta i alla former av korrupt 
affärsverksamhet. 

Varken m4 eller någon av dess medarbetare eller 
interna leverantörer får ta emot gåvor eller annan 
typ av ersättning från tredje part som kan påverka 
eller tyckas påverka objektiviteten vid affärsbeslut 
och därmed falla under lagen om muta eller 
bestickning. 

Uppförandekoden innehåller bland annat följande:

arbetsmiljöpolicy

alkohol- och drogpolicy

IT policy,

policy för sociala medier

lönepolicy

policy för kränkande särbehandling och trakasserier.
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Hållbarhetsredovisning

Detta är m4 gruppen ABs fjärde hållbarhetsredovisning och avser räkenskapsåret 2020. Hållbarhetsrapporten omfattar m4 

gruppen AB och dess dotterföretag. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitel. 

Syftet är att beskriva för våra intressenter hur vi arbetar med hållbar utveckling och hur vår ekonomiska, miljömässiga och 

sociala påverkan ser ut.

För mer information kring vårt hållbarhetsarbete kontakta 

Miljö & Kvalitetsansvarig Robert Dahlberg på robert.dahlberg@m4.se.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i m4 gruppen AB, org.nr 556787-8318.

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med års-

redovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARS rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets-

rapporten. 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.

Västerås den 7 april 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Klacksell

Auktoriserad revisor

Globala målen

God hälsa och 
välbefinnande

God utbildning 
för alla

Jämställdhet

Rent vatten och 
sanitet för alla

Anständiga arbets-
villkor & ekono-
misk tillväxt

Hållbar energi 
för alla

Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur

Minskad 
ojämlikhet

Hållbara städer 
och samhällen

Hållbar konsum-
tion och produk-
tion

Hav och marina 
resurser

Bekämpa klimat-
förändringarna

Ekosystem och 
biologisk mång-
fald

Fredliga och 
inkluderande 
samhällen

Genomförande 
och partnerskap

Relevans

Central

Betydande

Central

Central

Betydande

Betydande

Central

Betydande

Betydande

Central

Betydande

Betydande

Central

Betydande

Betydande

Ernsts Express utveckling av miljövänlig teknik, utbyte av kunskap, expertis 
och teknik. Stödjande av parter som vill främja utveckling, överföring och 
spridning av miljövänlig teknik till alla länder.

m4 arbetar helt eller delvis med effektivitet, transparens, tydligt ansvar med 
befattningsbeskrivningar och beslutsfattande på alla nivåer, med lednings-
system enligt ISO 9001, 14001 och 45001 och mot mutor m.m.

Hållbart utvecklande, förvaltande och återställande av m4:s täkter med 
tillhörande ekosystem och biologisk mångfald, TU 2024, affärer med aktörer 
som arbetar hållbart genom Globala målen m.m.

Utbyte av fordon och maskiner som orsakar luft-, mark- och vatten-förore-
ningar, till bästa motorteknik (Euro 6, Steg 5). Säkerställa att m4 gör affärer 
med aktörer som arbetar hållbart genom Globala målen.

m4 bidrar med entreprenadtjänster och transporter av varor och vid bygg-
nationer i samband med naturkatastrofer, utbildning genom m4:s sam-
arbetspartners , TU 2024 med handlingsplan och uppföljning m.m.

Målbidrag genom en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av våra 
täkter, kemikalie-substitution, avfallshantering, succesivt med de bästa for-
donen, maskinerna och bränslet, samt sund upphandling m.m. 

m4 tillhandahåller tillgång till säkra, ekonomiskt stabila, tillgängliga och 
hållbara transportsystem för våra nuvarande och kommande kunder. Vi 
förbättrar vägtrafiksäkerheten för invånare i m4:s område.

Vi välkomnar alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, att arbeta 
tillsammans med oss inom m4:s företag och delägarföretag.

Regionalt bidrag, genom fordons- & maskinarbete, till utbyggnad av till-
förlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, för att 
stödja ekonomisk utveckling, upprustning av infrastruktur m.m.

m4 erbjuder arbete i transport- och maskinbranschen, m4:s samarbets-
partners utbildar förare, Fair Transport säkerställer anständiga arbetsvillkor, 
vi stödjer, utbildar och välkomnar nya delägarföretag m.m.

Genom m4:s spjutspetsföretag inom hållbarhetsområdet, Ernsts Express, 
produceras snart egen el genom solpaneler, och diesel genom eget 
raffinaderi, med UCO och Jathropa-olja m.m.

Användning av senaste motorteknik för att reducera skadliga utsläpp lokalt 
i Mälardalsområdet, reducerade CO2-utsläpp globalt, kemikalie-substitution 
för minimerad kemikaliepåverkan m.m.

För m4 är likabehandlingsarbetet centralt. Vi arbetar aktivt med vår lika-
behandlingsplan samt löpande utvärdering och utbildning för tjänstemän 
och kollektivanställda. Våra delägarföretag står på tur.

m4:s samarbetspartners utbildar framtidens förare och maskinister för åkeri- 
och entreprenadsektorn. CE-kort, YKB, ADR, HLR, SIK, APV, truck, bakgavel-
lyft, säkra lyft, kran, hjullastare, grävmaskin, arbete på väg, heta arbeten.

Vi arbetar med trafiksäkerhetsarbete, alkolås, drogkontroller och policys för 
detta, utbildning, utbyte till Euro 6 & Steg 5 motorer, bränsle med stor CO2-
reduktion, el-fordon, TU 2024*, kemikalie-substitution m.m.

Vad m4 gör och kommer att göra

* TU 2024 – Transportutmaningen 2024. Anslutning till Transportutmaningen 2024, med avsikt att nå fram till målet 

före utgången av 2024. m4 vill främja nätverksbyggandet mellan aktörer i transport- och maskinbranschen och öka 

förståelsen för att vi genom att tänka globalt och agera lokalt, kan påverka den globala utvecklingen.
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