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Varje gång våra kunder låter bilen stå hemma och 
åker med oss är en samhällsvinst! Därför är våra 
verksamhetsmål våra viktigaste hållbarhetsmål. 

Kollektivt resande för samman människor och ger möjlighet att förflytta sig i Skåne.  
Kollektivtrafiken bidrar till livskraftiga samhällen, hälsosammare stadsmiljöer och 
sparar miljön. Skånetrafiken har i uppdrag att leverera hållbara resor. Ju fler resenärer 
vi transporterar desto större blir samhällsnyttan. Därför är våra verksamhetsmål  
"fördubblad marknadsandel av motorburna resor 40 procent 2030" och "åtta av tio 
nöjda kunder 2025" våra viktigaste hållbarhetsmål. Dessa mål ska vi nå med minimerad 
miljöpåverkan och maximerad samhällsnytta. En bra miljö- och hållbarhetsprestanda 
är en hygienfaktor för oss.

Vårt miljöarbete styrs via Region Skånes 

miljöledningssystem som är upprättat 

enligt ISO 14001. Alla våra resor med buss 

och tåg i Skåne inklusive Öresundstågs-

resor är dessutom märkta med Svenska 

Naturskyddsföreningens märkning Bra 

Miljöval.

Kollektivtrafiken är ett viktigt vertyg  

för att skapa det hållbara samhället.  

Detta dokument innehåller Skånetrafikens 

hållbarhetsprogram. Programmet styr 

oss i vårt hållbarhetsarbete och skapar 

förutsättningarna för vår resa mot en håll-

bar framtid. Skånetrafikens arbete bidrar 

även till att uppnå miljömålen i Region 

Skånes miljöprogram och miljöstrategiska 

program samt hållbarhetsmålen i Region 

Skånes utvecklingsstrategi (RUS). 

Skånetrafiken är en viktig aktör i arbetet 

med att utveckla Skåne resurseffektivt 

och hållbart. Vår trafik bidrar även till att 

uppfylla Skånes regionala och Sveriges 

nationella miljö- och klimatmål samt  

vissa av de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030. 

Vår trafik bidrar till följande globala 

hållbarhetsmål: 3 God hälsa och väl- 

befinnande, 7 Hållbar energi till alla,  

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 

11 Hållbara städer och samhällen,  

12 Hållbar konsumtion och produktion, 

13 Bekämpa klimatförändringar. För en 

närmare analys se vår årliga hållbarhets- 

redovisning.  

Inledning
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Skånetrafiken levererar hållbara resor
För Skånetrafiken är det viktigt att definiera 

vad hållbarhet är och hur vi arbetar för att 

öka hållbarheten i vår verksamhet och i 

relationerna till våra intressenter. Hållbarhet 

har tre dimensioner, en miljömässig, en  

social och en ekonomisk dimension. Där 

dessa tre dimensioner möts uppstår hållbar-

het. Hållbarhet för oss är den nytta som vi  

genom våra resor skapar för våra kunder  

och för samhället i stort. 

    Skånetrafiken levererar hållbara resor  

i Skåne som kännetecknas av följande:

Våra resor 
• är till för alla, de är trygga och  

tillgängliga

• öppnar upp Skåne och bidrar till ett 

levande Skåne 

• är klimatsmarta

• är enkla och väl använd tid 

• bidrar till hälsosammare stadsmiljöer 

och därmed bättre hälsa

• bidrar till ökad livskvalitet

• ger plats till flera grönytor och  

mötesplatser 

• bidrar till att bryta barriärer och ökad 

jämlikhet i samhälle

• ska ha hållbara leveranskedjor

• finansieras bland annat genom en 

ansvarsfull hantering av skattepengar 

och en ekonomi i balans

• planeras, genomförs och utvecklas av 

medarbetare som har bra villkor och 

som trivs med sitt arbete

• är ett viktigt verktyg för att bygga ett 

mer hållbart samhälle
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Vårt hållbarhetsprogram
Våra resor har en tydlig samhällsnytta och 

miljö- och hållbarhetsfrågor är kärnfrågor 

för oss. Allt arbete med frågorna ska bidra 

till ökat resande och ökade marknads- 

andelar av motorburna resor. Varje gång 

en kund reser med oss istället för med bil 

är det en hållbarhetsvinst.    

Genom att resa kollektivt istället  

för med egen bil minskar resans klimat- 

avtryck med över 90 procent. Kundfokus 

är därför helt avgörande för att lyckas  

att uppfylla våra verksamhets- och håll-

barhetsmål. Detta hållbarhetsprogram  

styr oss i vårt hållbarhetsarbete

Så här är programmet uppbyggt
Det har genomförts en påverkansanalys  

och utifrån analysens resultat har tre  

fokusområden identifierats. Inom dessa 

fokusområden har vi satt upp mål, inrikt-

ningsbeslut och delmål samt identifierat 

nyckeltal för mätning och uppföljning.  

    Vårt hållbarhetsarbete utvärderas en 

gång om året av ledningsgruppen inom  

ramen för ledningens uppföljning. I den 

årliga utvärderingen sker också en översyn 

av detta program. 

    Utfallet av vårt hållbarhetsarbete rappor-

teras årligen i vår hållbarhetsredovisning. 

Detta program sträcker sig till 2025.

Uppbyggnad

Programmets fokusområden är 
följande: 

Bild på programmets uppbyggnad 

Avgränsningar 
Vårt arbete för en jämlik och säker arbets-

plats styrs via vår HR-enhet. Vårt arbete 

med trygghetsfrågor styrs via vår enhet 

Kvalitet. Dessa arbetsområden ingår därför 

inte i detta program.

1.  Klimatneutralitet  
och energieffektivitet  
(klimatperspektiv)

2.   Ren luft, minimerat buller 
och inga farliga kemikalier 
(hälsoperspektiv)

3.  Socialt ansvarstagande 
i leverantörskedjan och 
i lokalsamhället (socialt 
perspektiv)

 Fokusområden: 
• Klimatneutralitet och   
   energieffektivitet

• Ren luft, minimerat 
buller och inga farliga 
kemikalier

• Ansvarstagande i 
leverantörkedjan och i 
lokalsamhället

Mål Handlingsplaner Nyckeltal

Årlig utvärdering av  
resultat i förhållandet  
till målen, eventuell  
förbättring och  
rapportering.
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Innehåll

Fokusområde 1 

Klimatneutralitet och  
energieffektivitet  

(klimatperspektivet)

Våra klimatmål 

Allmän kollektivtrafik (tåg- och buss- 
trafik inklusive Öresundtågstrafiken):
 
• CO2-utsläppen (g/pkm)* från tåg- 

driften ska ha minskat med minst 

4 procent senast den 31 december 

2025 jämfört med 2019 års nivåer. 

• CO2-utsläppen (g/pkm) från driften  

av stadsbusstrafiken ska ha minskat 

med minst 50 procent senast den  

31 december 2025 jämfört med  

2019 års nivåer. 

• CO2-utsläppen (g/pkm) från driften 

av regionbusstrafiken ska ha minskat 

med minst 50 procent senast den  

31 december 2025 jämfört med  

2019 års nivåer.

Vår trafik genererar utsläpp av koldioxid 

(CO2) vilket bidrar till klimatförändringar 

och global uppvärmning. Viktigt att komma 

ihåg är dock att våra resors klimatnytta 

överstiger resornas klimatpåverkan med 

råge. Genom att åka kollektivt istället för 

med bil sparar våra kunder över 95 procent 

i klimatutsläpp. 2019 sparade våra resor  

cirka 400 000 ton CO2 och resulterade i 

endast 23 400 ton. 

    Sett utifrån ett livscykelperspektiv  

genereras klimatutsläpp både vid till-

verkning av fordon och vid tillverkning av 

bränsle/energi. Då våra resor genomförs 

med förnybara bränslen/förnybar energi 

uppstår inga utsläpp vid användning av 

bränslet/energin i fordonen   

    Dock genererar även transporter med 

förnybara bränslen/förnybar energi klimat-

utsläpp, inte minst i fordonstillverkningen. 

Särskild kollektivtrafik (färdtjänstresor  
och sjukresor):

• CO2-utsläppen (g/pkm) från driften  

av serviceresor ska ha minskat  

med minst 30 procent senast den  

31 december 2025 jämfört med  

2019 års nivåer. 

Observera att klimatmålen spänner över 

bränsleanvändningen i driftsfasen. Klimat- 

avtrycket från fordonstillverkningen är inte 

inräknat. 

 

*g/pkm betyder gram per personkilometer.  

Personkilometer är kilometer som kunden  

transporteras i kollektivtrafiken. 

Därför det viktigt att vi transporterar så 

många personer som möjligt med så lite 

bränsle/energi som möjligt i så hållbart 

producerade fordon som möjligt. Både 

en energieffektiv drift, en användning 

av hållbara bränslen/hållbar energi och 

hållbart producerade fordon är avgörande 

för en bra klimatprestanda. För att minska 

klimatavtrycket från våra resor har vi satt 

nedanstående mål. 
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Klimatneutralitet innebär att utsläppen 

från kollektivtrafiken under hela livs- 

cykeln från produktionsfasen till drifts-  

och avvecklingsfasen är noll. För att  

uppnå klimatneutralitet behöver kollektiv-

trafikens CO2-emissioner under hela livs-

cykeln reduceras till lägsta möjliga nivå. 

De utsläpp som fortfarande återstår efter  

alla åtgärder behöver klimatkompenseras. 

Klimatneutralitet är ett långtgående  

åtagande och idag finns ingen exakt  

kunskap om CO2-utsläppen i trafikens  

hela livscykel.

Inriktningsbeslut: 
Skånetrafiken arbetar för att uppnå  

en klimatneutral kollektivtrafik 

(inriktningsbeslutet gäller både  

den allmänna och den särskilda  

kollektivtrafiken).

En klimatneutral kollektivtrafik

    Vidare har vi idag ingen kunskap om

vilka kostnader som kommer att uppstå 

för att skapa en klimatneutral kollektiv-

trafik. Därför kommer vi arbeta vidare med 

CO2-utredningar av fordonsproduktion, 

riktlinjer för bränsle-/energival, utveckling 

av affärsmodeller och upphandlingskrav 

samt kostnadsbedömningar inom området. 

Vi kommer även att fortsätta med vårt 

årliga utvärderingsarbete av trafikens 

klimatprestanda i hela dess livscykel. 
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Våra mål för 
energieffektivitet
Som tidigare nämnts är en effektiv  

användning av bränsle/energi en av de 

viktigaste parametrarna för att minimera 

vår trafiks klimatpåverkan. Vi har satt 

följande mål för att säkerställa en energi-

effektiv trafik:  

Energieffektivitet i den allmänna  
kollektivtrafik:

Mål:
• Till och med 2024-12-31: 0,18 kWh/pkm

• Från och med 2025-01-01: 0,15 kWh/pkm

Våra energieffektivitetsmål tar inte bara 

fasta på energiförbrukningen utan också 

på antalet kunder som vi transporterar i 

kollektivtrafiken. Ju bättre beläggning på 

våra fordon desto högre energieffektivitet.

Strategi för energi- 
användning 
För att efter uppnådd fossilbränslefrihet 

reducera klimatutsläppen från vår trafik 

ytterligare, har Skånetrafiken följande 

strategi:

• Allmänt: Den energi eller det drivmedel 

som används ska ha så bra koldioxid- 

reduktionsvärde som möjligt. Om vätgas 

används ska den vara framställd på 

förnybar råvara. Biodrivmedel som helt 

eller delvis är framställda på palmolja 

eller derivat från palm eller soja får inte 

användas i Skånetrafikens trafik.

• Drift med förnybar el märkt med  

Bra Miljöval är prioriterad i vår trafik.

• All tågdrift ska ske med förnybar el 

märkt med Bra Miljöval.

• Stadsbusstrafiken ska i första hand 

drivas med förnybar el märkt med Bra 

Miljöval och i andra hand med biogas.

• Regionbusstrafiken ska drivas med  

förnybar el märkt med Bra Miljöval,  

med biogas eller med förnybart produ-

cerad vätgas. Där det inte är möjligt ska 

andra förnybara drivmedel användas.

• Serviceresorna ska drivas med förnybar 

el, biogas eller förnybart producerad 

vätgas. Där det inte är möjligt ska andra 

förnybara drivmedel användas.

Sammanfattande bild på hur Skånetrafikens framtida busstrafik kan se ut.  
Observera denna bild är  en allmän framtidsbild och inte en status för busstrafiken 2025.

Helelektrisk  
stadsbusstrafik:

Helelektriska tilläggs- 
laddade eller depåladdade 
bussar, bussar som laddas 

via elväg, trådbussar

Regionbusstrafik:

Biogasbussar, hybrider  
och laddhybrider, hel- 
elektriska bussar som  

laddas via depåladdning 
eller tilläggsladdning,  
helelektriska bussar  
som laddas via elväg 

Expressbusstrafik:

Biogasbussar, vätgasbussar,
hybrider och laddhybrider, 
helelektriska bussar som  

till exempel laddas  
via elväg

Framtidsbild
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Sammanfattande bild fokusområde 1: 

Klimatmål särskild  
kollektivtrafik  

(färdtjänst  
och sjukresor)

Mål
CO2-utsläppen (g/pkm)  
från driften av serviceresor 
ska ha minskat med minst  
30 procent senast den  
31 december 2025 jämfört 
med 2019 års nivåer.

Inriktningsbeslut  
att arbeta för en  

klimatneutral  
kollektivtrafik

Klimatmål allmän  
kollektivtrafik  

(tåg- och busstrafik  
inklusive  

Öresundtågstrafiken)
Mål
CO2-utsläppen (g/pkm) 
från driften av stadsbuss-
trafiken ska ha minskat 
med minst 50 procent-
senast den 31 december 
2025 jämfört med 2019  
års nivåer.Mål

CO2-utsläppen (g/pkm) 
från driften av regionbuss- 
trafiken ska ha minskat 
med minst 50 procent 
senast den 31 december 
2025 jämfört med 2019  
års nivåer.

Mål
CO2-utsläppen (g/pkm) från 
tågdriften ska ha minskat med 
minst 4 procent senast den  
31 december 2025 jämfört  
med 2019 års nivåer.
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Energieffektivitet  
allmän kollektivtrafik 

Mål
Till och med 2024-12-31: 
0,18 kWh/pkm 

Mål
Från och med 2025-01-01:  
0,15 kWh/pkm. 
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Fokusområde 2 

Ren luft, minimerat  
buller och inga farliga 

kemikalier

(hälsoperspektivet)

Fokusområde 2 avser först och främst ett 

hälsoperspektiv. I tätorter har trafikens 

höga buller- och avgasnivåer blivit ett allt 

större hälsoproblem. I städernas trånga 

gaturum kan inte avgaserna ta vägen 

någonstans och påverkar människors 

hälsa negativt. Soliga dagar bildas, på 

grund av höga halter av kväveoxider, även 

marknära ozon som påverkar människors 

hälsa och växtligheten negativt. Höga 

bullernivåer kan framkalla stress som vid 

långvarig exponering kan öka risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar. Även våra resor 

bidrar till dessa problem och vi behöver 

arbeta aktivt för att minimera vår negativa 

påverkan. Detta gör vi genom att köra 

delar av vår trafik med eldrift i enlighet 

med vår strategi för energianvändning. 

    I våra upphandlingar ställer vi dessutom 

krav på nya fordon med bra avgas- och 

bullerprestanda. Vi följer även upp  

trafikens avgas- och bullerprestanda.  

 Viktigt att komma ihåg är dock att vi 

genom samåkning besparar miljön ännu 

större mängder avgaser och buller. Då 

resorna annars, åtminstone i viss utsträck-

ning, hade genomförts med bil.

Avgaser 

Mål:
All ny trafik som upphandlas med  

förbränningsmotor ska uppfylla senaste 

utsläppsklass. 

Ren luft och minimerat buller

För att minska avgaser i form av kväve- 

oxider och partiklar från vår trafik med 

förbränningsmotor har vi satt upp följande 

mål för den allmänna och den särskilda 

kollektivtrafiken:
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Det är främst buller från busstrafiken som 

våra kunder och samhället i stort uppfattar 

som negativt. Detta påvkar även vårt varu-

märke. Dessvärre är bullermätningar svåra 

och kostsamma att genomföra. Bland 

annat på grund av att bussarnas buller 

inte alltid kan särskiljas ifrån omgivnings-

bullret.  Omställning till eldrift minskar 

bussarnas bullernivåer i stor utsträck-

ning. I våra bussavtal ställer vi dessutom 

bullerkrav för att säkerställa en så bullerfri 

busstrafik som möjligt.  

Buller 

Inga farliga kemikalier

En annan hälsoaspekt är kemikalier  

som människan och miljön utsätts för.  

Vi exponeras för en stor mängd kemikalier 

i vår vardag och många av dessa kemi-

kalier sprids även vidare till vår yttre miljö. 

Kemikalier kan både förekomma i ren 

form, ofta flytande, eller vara inbyggda i 

varor. De enskilda kemikaliers negativa 

effekter för vår hälsa förstärks ytterligare 

genom den så kallade "cocktaileffekten". 

Både europeiska och svenska myndigheter 

varnar för negativa hälsoeffekter kopp- 

lade till exponering för farliga kemikalier. 

Särskilt farliga kemikalier, så kallade 

SVHC-ämnen, kännetecknas av att de är 

cancerframkallande, skadar arvsmassan, 

stör fortplantningsförmågan, är giftiga och 

långlivade, anrikas i näringskedjan eller 

har hormonstörande effekter. Ett flertal 

av dessa ämnen är antingen förbjudna via 

lagstiftning eller så är deras användning 

kopplad till tillståndsplikt och en infor- 

mationsskyldighet. Dock ökar den globala 

tillverkningen och användningen av  

kemikalier konstant och därmed även  

deras spridning i våra samhällen och i  

miljön. Detta gör exponeringen för kemi-

kalier till ett av vår tids största hälso-  

och miljöproblem.

Inriktning: 
Vår trafik ska inte ge upphov till expo- 

nering för särskilt farliga kemikalier. 

För att minska kemikaliers hälso- och 

miljöpåverkan från vår trafik ställer vi  

krav i våra avtal både när det gäller 

kemikalier inbyggda i varor, till exempel 

i fordon, och när det gäller hantering av 

kemikalier på till exempel depåer. 

    Vår trafiks kemikalieprestanda är  

under kontinuerlig uppföljning. Där vi 

upptäcker särskilt farliga kemikalier  

arbetar vi tillsammans med våra leveran- 

törer för att åstadkomma en utfasning 

bakåt i värdekedja.

Mål:
Buller från busstrafiken ska minska.

 

Delmål:
Samtliga bussar som används i vår trafik 

ska uppfylla certifieringsvärden avseende 

utvändigt buller. 
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Sammanfattande bild fokusområde 2: 

Ren luft

Minimerat buller

Mål
All ny trafik som  
upphandlas med  
förbränningsmotor  
ska uppfylla senaste 
utsläppsklass 

Inga farliga

kemikalier

Inriktningsbeslut 
Vår trafik ska inte ge  
upphov till exponering  
för särskilt farliga  
kemikalier

Delmål
Samtliga bussar som 
används i vår trafik ska 
uppfylla certifierings- 
värden avseende  
utvändigt buller. 

Mål
Buller från busstrafiken 
ska minska
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Fokusområde 3 

Socialt ansvarstagande  
i leverantörskedjan och  

i lokalsamhället

(socialt perspektiv)

Inriktning:
Alla som arbetar hos oss och på upp-
drag av oss ska kunna trivas med sitt 
arbete och ha bra villkor både i Sverige 
och i andra delar av världen.
 
Den offentliga sektorn i Sverige upp- 
handlar för ca 600 miljarder kronor  
per år. Till allra största del sker dessa 
upphandlingar med skattepengar. 
   
Uppförandekod för leverantörer
Många upphandlade varor produceras  
i så kallade högriskländer för brott 
mot mänskliga rättigheter och grund-
läggande rättigheter i arbetslivet. 
I värsta fall råkar människor, som 
producerar de varor som vi upphandlar 
med skattepengar, illa ut på andra si-
dan jordklotet. Barnarbete och slavar-
bete är vanligt förekommande precis 

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan

som oskäliga löner och hälsofarliga 
arbetsmiljöer. Därför har Region Skåne 
tillsammans med Stockholms Läns 
landsting och Västra Götaland- 
regionen tagit fram en gemensam 
uppförandekod för leverantörer som 
ska avhjälpa och förebygga missför-
hållanden i arbetslivet. Uppförande- 
koden innehåller förbud mot kränk-
ningar mot mänskliga rättigheter och 
grundläggande rättigheter i arbetslivet 
samt regler för en säker arbetsmiljö 
och ett ansvarsfullt agerande mot  
miljön. Både Region Skånes leveran-
törer och leverantörernas leverantörer 
(så kallade underleverantörer) om- 
fattas av koden.  
    Koden bifogas alla våra upphand-
lingar och behöver skrivas under av 
våra leverantörer. Våra leverantörer 

binder sig till att följa koden och att 
säkerställa efterlevnad av uppförande- 
koden i hela leverantörskedjan. En 
underskriven uppförandekod är en 
bra början men kravställaren kan inte 
förlita sig på att leverantörer verkligen 
följer koden. Därför behöver det byg-
gas upp ett uppföljningssystem bland 
annat med hjälp av revisioner som kan 
upptäcka och avhjälpa samt förebygga 
brott mot uppförandekoden i leveran-
törskedjan. Skånetrafiken strävar efter 
att följa upp efterlevanaden av upp- 
förandekoden i ett gemensamt arbete 
med våra leverantörer och andra  
trafikhuvudmän i Sverige.   
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Sammanfattande bild fokusområde 3: 

Socialt  
ansvarstagande i  
leverantörskedjan  
och i lokalsamhället

Inriktningsbeslut 
Alla som arbetar hos  
oss eller på uppdrag  
av oss ska trivas på  
sitt arbete och ha bra  
villkor både i Sverige  
och i andra delar av  

Socialt ansvarstagande i lokalsamhället

Kollektivtrafiken är även ett viktigt verktyg 

för att uppnå social hållbarhet i samhället. 

Kollektivtrafiken i Skåne är till för alla, den 

är inkluderande, för samman människor 

och skapar mobilitet på jämlika villkor. 

    Personer med funktionsvariationer kan 

ha särskilda behov för att kunna nyttja den 

allmänna kollektivtrafiken (tåg, bussar och 

spårvagnar). För att ge dem tillgång till 

den allmänna kollektivtrafiken behöver 

denna tillgänglighetsanpassas i så stor 

utsträckning som möjligt. Personer som 

trots tillgänglighetsanpassning av trafiken 

inte kan nyttja den allmänna kollektiv- 

trafiken, ska ha tillgång till en välfunge- 

rande särskild kollektivtrafik (färdtjänst 

och sjukresor). 

    Även barn och unga kan ha särskilda  

behov kopplade till kollektivtrafiken.  

De tillhör en sårbar grupp i samhället. 

För att säkerställa en jämlik tillgång till 

kollektivtrafiken för alla barn och unga i 

Skåne behöver det tas särskild hänsyn till 

barns och ungas rättigheter i kollektiv- 

trafiken.  

Inriktning: 
Kollektivtrafiken är en möjliggörare och 

bidrar till att skapa social nytta i Skåne.

Mål: 
Kollektivtrafiken tillhandahåller hållbara 

resor för alla i Skåne. Den är inkluderande 

och bidrar till ökad jämlikhet i samhället.

Mål: 
Skånetrafiken ska säkerställa barns och 

ungas rättigheter i hela sin verksamhet. 

 

Arbetet för att uppnå målen ovan styrs via 

handlingsplaner och följs upp årligen. 

Mål  
Skånetrafiken ska säker-
ställa barns och ungas 
rättigheter i hela sin 
verksamhet. 

Mål 
Kollektivtrafiken till-
handahåller hållbara 
resor för alla i Skåne. 
Den är inkluderande 
och skapar mobilitet 
på jämlika villkor.

Inriktningsbeslut 
Kollektivtrafiken är en 
möjliggörare och bidra 
till att skapa social 
nytta i Skåne. 
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Kommunikationens roll i vårt  
hållbarhetsarbete

Kommunikation internt
Våra medarbetare ska vara stolta över att 

arbeta på Skånetrafiken och kunna skapa 

samhällsnytta varje dag på jobbet. Precis 

på samma sätt som Skånetrafiken är stolt 

över sina medarbetares arbete. 

    Därför är det viktigt att våra med- 

arbetare är medvetna om den nytta som  

vi skapar i samhället, att de är engage-

rade i arbetet och att de är bra ambassa-

dörer för vår verksamhet. Denna med- 

vetenhet skapar vi bland annat genom att 

vi internt berättar om och utbildar i vårt 

hållbarhetsarbete samt att vi involverar 

våra medarbetare i detta arbete.

Kommunikation externt
Tre av fyra svenskar säger sig ibland,  

ofta eller alltid göra aktiva gröna val.  

Majoriteten av svenskarna är alltså 

positivt inställda mot aktörer som skapar 

nytta i samhället och vill själva bidra till 

ett bättre samhälle. Vårt uppdrag är att  

tillhandahålla hållbara resor i Skåne. Vi 

bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete 

som bidrar till ökad hållbarhet i Skåne, 

Sverige och världen. Våra kunder, våra 

medarbetare och samhället i stort behöver 

känna till den nytta som våra resor skapar 

för att kunna fatta informerade beslut. 

    

    Hållbarhetskommunikationen synlig- 

gör den nytta som våra resor skapar i  

samhället. Detta leder till ett starkare 

varumärke med mer lojala kunder vilket 

i förlängningen även kan underlätta i 

rekryteringen av nya kunder.

Vårt kommunikationskoncept
1.  Vi har följande grundbudskap som 

kommuniceras i alla sammanhang  

där vi använder Bra Miljövalssymbolen. 

Budskapet lyfter fram både vår  

samhällsnytta och våra resors  

miljömärkning.

Tillsammans för  
en hållbar framtid

Där det inte framgår tydligt att Bra  

Miljöval syftar på våra resor (som när  

budskapet sitter på bussar och tåg)  

använder vi följande budskap:

Resor för en  
hållbar framtid

2.  Våra mål och utfallet i hållbarhets- 

arbetet kommunicerar vi årligen i vår 

hållbarhetsredovisning. I denna redo-

visning uppmanar vi även läsaren att 

kommunicera med oss genom att ställa 

frågor och lämna synpunkter.  

3.  Vi och våra trafikföretag kommunicerar 

situationsanpassat med budskap eller 

nyckeltal gällande vår trafiks hållbar-

hetsprestanda. Håll barhetstexter finns 

att tillgå i varumär kesmanualen.

För att ständigt förbättra vår kommunika-

tion har vi identifierat följande inriktning:  

 

•  Kollektivtrafikens hållbarhetsnytta ska 

spridas till interna och externa intres-

senter såsom medarbetare, trafikföretag, 

kunder, kommuner, Trafikverket och 

andra samarbetspartners samt allmän-

heten. Och vi ska bygga det hållbara 

varumärket.

15


