
 

Pressmeddelande 15 april 2021 

Alltransport får Handelskammarens hållbarhetspris 

Årets vinnare av Östsvenska Handelskammarens 
hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award är 
Alltransport i Östergötland AB! 

För tredje året tilldelas ett företag Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East 
Sweden Sustainability Award. Det görs för att lyfta fram goda exempel på verksamheter som 
lyckats skapa ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Priset syftar till att belöna ett 
företag som målinriktat och strategiskt arbetar med hållbarhet, och som kan inspirera fler till 
hållbart företagande.  
 
 - Med priset vill vi lyfta en bredd av goda exempel och förebilder i vår östsvenska region. Och 
i ljuset av pandemin, där många har mött nya utmaningar i att skapa en trygg, säker och 
hållbar arbetsmiljö, valde vi i år att sätta fokus på FN:s globala mål nummer 8 ”Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, säger Pia Carlgren, t f vd Östsvenska 
Handelskammaren. 
 
Företaget som tilldelas priset 2021 är Alltransport i Östergötland AB. 
 
Alltransport är en rikstäckande transport- och logistikpartner där även entreprenad, 
maskintjänster, industrisaneringar, högtrycksteknik och relining ingår i tjänsteutbudet.  
 
- Det här känns riktigt roligt, vilken ära! Vi på Alltransport vill kännetecknas av orden 
Affärsmässighet, Hållbarhet och Tillsammans. Vi vill driva ett bolag med hög flexibilitet där 
anställda, leverantörer och intressenter trivs och mår bra tillsammans. Genom personligt 
ansvar levererar vi säkra, hållbara och konkurrenskraftiga tjänster som ska stärka våra 
kunders affär. Vår resa handlar om ständig utveckling och denna utmärkelse känns som ett 
viktigt kvitto på att vi fokuserar på rätt saker, säger Mathias Lidén, vd Alltransportkoncernen.  
 
- Vi ser Alltransport som ett inspirerande föredöme där de, i en starkt konkurrensutsatt 
bransch med många utmaningar, har tydliga och högt satta mål vad gäller utsläpp, 
trafiksäkerhet, hälsa och arbetsvillkor. Under 2020 höjde man dessutom ambitionen 
ytterligare och lanserade konceptet ”safety days”, för såväl medarbetare som leverantörer, 
vilket visar på handlingskraft, avslutar Pia Carlgren. 
 
- För oss är det självklart att våra tjejer och killar i våra cirka 450 fordon ska komma hem till 
sina familjer hela och friska efter varje arbetsdag. Allt annat vore ett misslyckande, säger 
Mathias Lidén. 
 
Förutom äran vinner Alltransport 10 000 kronor att skänka till valfritt välgörande ändamål. 
 



Motivering: 
Alltransport erbjuder rikstäckande transport- och logistiklösningar med hållbart företagande 
som ledstjärna. I en bransch med många utmaningar, är Alltransport ett föredöme med högt 
satta mål vad gäller utsläpp, trafiksäkerhet, hälsa och arbetsvillkor. Under 2020 och 
pandemin har man ytterligare höjt ambitionen kring arbetsmiljö och trafiksäkerhet genom 
”safety days” för såväl medarbetare som leverantörer. Företaget driver ett affärsstrategiskt 
och strukturerat hållbarhetsarbete, vilket genomsyrar verksamheten på ett sätt som 
inspirerar. 
 
Arbetsprocess: 
Handelskammarens medlemmar har kunnat nominera in företag till priset under våren. En 
intern arbetsgrupp har gått igenom nomineringarna. Jury är Östsvenska Handelskammarens 
styrelse, genom ordförande och vd. 
 
Om priset: 
Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som lyckats 
skapa social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom att årligen dela ut ett pris. Fokus 
ligger på viljan och ambitionen att skapa varaktig förändring och hållbarhet på längre sikt. 
Priset syftar till att belöna verksamheter som jobbar strategiskt och målinriktat med 
hållbarhet, men avser också att inspirera fler till att välja hållbarhet som förhållningssätt till 
sitt företagande eller sin gärning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


