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AFFÄRSMODELL

Affärsmodell baserad
på samarbete
Västtrafiks affärsmodell bygger på den så kallade Västtrafikmodellen, som baseras på långsiktiga relationer och
tillit mellan parterna. Upphandling är en central del i verksamheten och ligger till grund för en effektiv leverans av
kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen.
Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med
bolagets partners utveckla, marknadsföra och leverera
attraktiva och hållbara kollektivtrafikresor och tjänster
till de många människorna i Västra Götaland.
Västtrafiks drygt 900 linjer körs av partnerföretag
som upphandlats i konkurrens. I nära samarbete med
bolagets partners formar Västtrafik en kollektivtrafik
med kunden i fokus.
Verksamhetsstrategin är basen för hur Västtrafik
driver utvecklingen av kollektivtrafik i Västra Götaland.
Strategin bygger på effektivt och konstruktivt sama rbete
genom partnerskap. Det övergripande målet är att öka

det hållbara resandet och kollektivtrafikens marknads
andel genom ökad tillgänglighet i hela Västra Götaland,
och genom att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik med
minskad miljöpåverkan, där alla resenärsgrupper beaktas.
Västtrafik och partnerföretagen har en gemensam
värdegrund som präglar arbetet med att på bästa sätt ta
vara på de gemensamma resurserna. Målet är att hålla
hög och jämn kvalitet genom att leverera stabila och pålit
liga resor som fungerar i alla delar. Västtrafik kan inte
göra allt för alla, men mycket för de flesta. Rätt tjänst vid
rätt tillfälle ger rätt värde för kunden samtidigt som det
bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Verksamhetsstrategi med flera perspektiv
Västtrafiks verksamhetsstrategi består av åtta olika delar, som alla är direkt kopplade till
beståndsdelarna i affärsidén. Strategin ligger till grund för hur verksamheten ska drivas
och utvecklas för att nå uppsatta mål.
En av delarna i verksamhetsstrategin handlar
om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
För att nå uppsatta mål krävs det att resurser
används på ett smart och hållbart sätt, vilket
innebär hänsyn till såväl ekologiska som sociala
(samhälle och medarbetare) och ekonomiska
aspekter.
– Ekologiska aspekter kännetecknas av hållbara
och miljöanpassade transportlösningar,
systemlösningar, fastigheter och kringtjänster.
Västtrafiks transporter ska ha låg klimat
påverkan och ska utföras energieffektivt.
– Sociala aspekter kännetecknas av en
kollektivtrafik som är tillgänglig, säker och
trygg och som bidrar till att människor får till
gång till en merjämlik och jämställd region.

Mission

– Ekonomiska aspekter kännetecknas av att
en långsiktigt hållbar affär med ansvarsfull
och effektiv förvaltning av skattemedel.

Vision

Västtrafik visar respekt för och skyddar
miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares
rättigheter och visar god affärsetik idag och i
framtiden. Lagar och relevanta krav efterföljs
och Västtrafik är med och sätter framtida
standarder och krav. Hållbarhet ingår
naturligt i bolagets kommunikation.
Läs mer om Västtrafiks affärsidé och
mål på sidan 6 i Årsrapporten.

Styrande mål

Affärsidé

Verksamhetsstrategi

Varumärkesstrategi med kundlöfte

Västtrafiks tre roller
Samhällsutvecklaren
Västtrafik bidrar till Västra Götalands
regionens vision genom att utveckla ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart samhälle.
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Kollektivtrafikexperten
Genom kunskap och expertis utvecklar
Västtrafik moderna kollektivtrafik
lösningar.

Reseleverantören
Tillsammans med partnerföretag och
kommuner utvecklar Västtrafik resan
som tjänst och upplevelse.

HÅLLBARHETSARBETET

En viktig del i samhällsutvecklingen
Kollektivtrafiken är en förutsättning för hållbara städer och samhällen genom att den ger människor möjlighet
att på ett hållbart sätt delta i samhället, arbeta och studera, nå fritidsaktiviteter och möta andra människor.
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att ge männi
skor ett gott liv med goda förutsättningar för att verka
och bo i Västra Götalandsregionen.
Västtrafik arbetar för att fler ska välja hållbara trans
portlösningar där kollektivtrafiken är en del av resandet
i kombination med andra transportmedel. Tillsammans
med partners och leverantörer utvecklar bolaget håll
bara och miljöanpassade transportlösningar, system
lösningar, fastigheter och kringtjänster.
Västtrafiks hållbarhetsvision är att vara ledande
inom hållbar kollektivtrafik. Det handlar om att ta
socialt, etiskt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för
verksamheten inom bolagets ansvarsområden.
Det innebär att visa respekt för och skydda miljön,
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god
affärsetik idag och i framtiden.
När det gäller ekonomisk hållbarhet handlar det
framförallt om att säkerställa en långsiktigt hållbar
affär med ansvarsfull och effektiv förvaltning av skatte
medel. Inom social hållbarhet ligger fokus på att kollek
tivtrafiken ska vara tillgänglig, säker, trygg och bidra till
att människor får tillgång till en mer jämlik och jäm
ställd region. Västtrafik har delat upp den sociala

dimensionen i två delar: samhälle och medarbetare.
Medarbetarperspektivet handlar om att skapa en inklu
derande arbetsmiljö med samma möjligheter för alla.
Miljömässig hållbarhet omfattar hållbara och miljöan
passad kollektivtrafik, systemlösningar, fastigheter och
kringtjänster. Västtrafiks kollektivtrafik ska ha låg kli
matpåverkan och utföras energieffektivt.
Under 2017 genomfördes en väsentlighetsanalys för
att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast
för Västtrafik att arbeta med. Analysen baserades till
viss del på Global Reporting Initiatives, GRIs, ramverk,
och genomfördes med representanter från olika funktio
ner inom organisationen. De frågor som identifierades
rangordnades utifrån hur stor påverkan de har utifrån
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, och
också hur viktiga de är för intressenterna. När urvalet av
de mest väsentliga frågorna gjorts grupperades dessa
utifrån Västtrafiks fyra fokusområden för hållbarhets
arbetet – miljö, samhälle, medarbetare och ekonomi.
Inom vissa frågor har Västtrafik kommit långt, och inom
andra återstår en del arbete. I denna rapport presenteras
exempel på det arbete Västtrafik gör inom respektive
fokusområde.

Väsentliga frågor
Under 2017 genomfördes en väsentlighetsanalys för att identifiera och prioritera vilka hållbarhetsfrågor som är mest
väsentliga för Västtrafik. Resultatet av väsentlighetsanalysen visade att följande frågor ska vara i fokus för Västtrafiks
hållbarhetsarbete:

Miljö
•E
 nergi
•U
 tsläpp
•L
 everantörsutvärdering

Samhälle

Medarbetare

Ekonomi

• Lokalsamhällen
• Leverantörsutvärdering
• Kundernas hälsa och
säkerhet
• Kundernas integritet

• Anställning
• Relationer mellan
anställda och ledning
• Hälsa och säkerhet
• Mångfald och jämställdhet
• Icke-diskriminering

• I ndirekt ekonomisk
påverkan
• I nköpsrutiner (upphandling)
•T
 est och innovation
•L
 everantörsutvärdering
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HÅLLBARHETSARBETET

Dialog med intressenter
Västtrafik för en kontinuerlig dialog med intressen
terna. Exempel på forum för samverkan och frågor som
diskuteras med några av intressentgrupperna är:
Kunder
Västtrafik för dialog och interagerar på flera sätt och
med olika grupper av kunder, framförallt för att skapa
insikt kring kundernas behov för att kontinuerligt
utveckla erbjudandet. Kundundersökningar genomförs
kontinuerligt, inom olika områden som trängsel ombord
samt informationsbehov ombord och på hållplats vid
byten. Ett annat exempel på samverkan är Västtrafiks
deltagande i olika forum med intressegrupper och poli
tiker kring tillgänglighetsfrågor.
Partnerföretag
Västtrafik har ett nära samarbete med bolagets partner
företag. På ledningsnivå sker detta exempelvis i gemen
samma affärsledningar och genom gemensamma utbild
ningar. Västtrafik deltar också aktivt i arbetet med
partnerföretagens medarbetare, bland annat i frågor
som rör rekrytering och utbildning av förare, förarnas
arbetsmiljö samt kring biljettkontrollens arbete.

Politiker och samhälle
Västtrafik för kontinuerlig dialog med olika delar av
politiken och utbyter information samt bistår med
a nalyser, utredningar och beslutsunderlag. Exempel på
forum för detta är Kollektivtrafiknämnden, Västtrafiks
styrelse samt region- och kommunpolitiker.
Västtrafik deltar också i ett regionalt bussbranschråd
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Västra Sveriges
bussbranschförening, utbildningsföretag för bussförare,
busspartnerföretag och andra bussarbetsgivare i syfte
att förbättra och utveckla befintlig uppdragsutbildning
för buss samt genomföra rekryteringsinsatser,
kampanjer och aktiviteter.
Under Svensk Kollektivtrafiks regi driver Västtrafik
också samverkansfrågor, exempelvis inom miljö, via
olika nätverk.
Andra trafikhuvudmän
Samverkan sker med andra trafikhuvudmän i landet samt
i övriga Norden kring en rad olika frågor, exempelvis
kring miljöfrågor, länsöverskridande trafik, biljettsam
arbeten och prissättning. Kunskapsutbyte och dialog
sker också kring bland annat kundinsikter och analys.

Intressentgrupper
Kunder

Media och
sociala medier

Partnerföretag

Turistnäringen

Ägare

Näringsliv
(arbetspendling)

Medarbetare

Andra
trafikhuvudmän

Västtrafik
Akademin
(forskare/studenter)

Politiker
(på kommunal, regional
och nationell nivå)

NGO och andra
intresseorganistioner

Kommunala
förvaltningar

Branschorganisationer

Övriga leverantörer
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Allmänhet
(lokalsamhället)

Trafikverket
(och andra offentliga
myndigheter)

FN:s Globala hållbarhetsmål
FN antog under 2016 Agenda 2030 innehållande 17
globala hållbarhetsmål.
Målen ska säkerställa en hållbar utveckling för alla
människor och för planeten. Syftet är att avskaffa
extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orätt
visor i världen och att lösa klimatkrisen.
De 17 globala målen består av 169 delmål. Västtrafik
kan direkt eller indirekt bidra till de flesta av de 17 globala
målen, där flera av målen har identifierats som de där
Västtrafik kan ha störst påverkan.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, eko
nomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara trans
portsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt
genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild upp
märksamhet på behoven hos människor i utsatta situa
tioner, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsätt
ning samt äldre personer.
7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten
vad gäller energieffektivitet.
7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet för
att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren
energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet
samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik,

Genom kontinuerligt arbete med
energieffektivisering och utbyte av
fossila bränslen bidrar Västtrafik till
mål nr 7, Hållbar energi för alla.

samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren
energiteknik.
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa
industrin för att göra dem hållbara, med effektivare
resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekni
ker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i
enlighet med sina respektive förutsättningar.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i
enlighet med nationell politik och nationella priorite
ringar.
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och
planering på nationell nivå.
5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hus
hållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster,
infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja
delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med
vad som är nationellt lämpligt.
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla männ
iskor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras,
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och
politiska livet.

Mål nr 5, Jämställdhet och mål nr 10, Minskad
ojämlikhet. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll
för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet.
Den gör det möjligt för fler människor att vara
delaktiga i samhället, även om man inte har till
gång till bil.

Mål nr 11, Hållbara städer, är det där
Västtrafik kan bidra mest till att upp
fylla, genom grunden i verksamheten,
att utveckla kollektivtrafiken för de
många människorna på ett långsiktigt
hållbart sätt.

Ökad användning av förnybara bräns
len och ökad elektrifiering är exempel
på hur Västtrafik bidrar till mål nr 13,
Bekämpa klimatförändringen. Även
arbetet med att öka antalet resenärer
bidrar till detta mål.

Västtrafik har en aktiv roll i plane
ringen och utvecklingen av kollektiv
trafiken i Västra Götalandsregionen,
och bidrar därmed till mål nr 9,
Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur.

Upphandling är en grundläggande del i
Västtrafiks verksamhet, och genom
att ställa hållbarhetskrav i upphand
lingar bidrar bolaget till mål nr 12,
Hållbar konsumtion och produktion.
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MILJÖ

Ett viktigt bidrag till minskad
klimatpåverkan
Västtrafik strävar efter att fler människor i Västra Götaland ska välja hållbara transportlösningar och välja
rätt transportslag vid rätt tillfälle. Detta görs genom att erbjuda klimatsmart kollektivtrafik med effektiv
energianvändning, IT-system, byggnader och tjänster.

Tillsammans med leverantörer och partners arbetar
Västtrafik för att utveckla det gemensamma miljöarbetet.
De viktigaste vägarna för Västtrafik att erbjuda en
klimatsmart och hållbar kollektivtrafik är att minska
utsläpp bland annat genom att ersätta fossila drivmedel
med förnybara drivmedel, att energieffektivisera oavsett
vilket drivmedel eller energisystem som används samt
att minska buller från stads- och tätortstrafiken.
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Genom att arbeta med frågor som gäller stadsplanering
och byggande, prioritering i gaturummet och under
lättandet av framkomlighet för kollektivtrafiken samt
att öka beläggningen i fordonen kan kollektivtrafikens
negativa miljöpåverkan också minskas. Det gäller även
för resecentrum, som planeras, byggs och förvaltas på
ett hållbart sätt. På alla Västtrafiks kontor bedrivs
också ett medvetet och aktivt miljöarbete.

Verksamheten erbjuder en arena för test av innovationer inom smart miljöteknik och bolaget medverkar i och
driver flera forsknings- och utvecklingsprojekt.

ANDEL PERSONKILOMETER MED
FÖRNYBAR ENERGI (exkl. fartygstrafiken)

Uppdatering av miljö- och klimatstrategin
Västtrafik har lång tradition av att arbeta målstyrt
med miljöfrågor med mycket gott resultat och kraftiga
utsläppsminskningar. Som ett stort upphandlande
offentligt bolag ställer Västtrafik långtgående krav i
upphandlingar och genom detta har bolaget varit en
föregångare i branschen och stimulerat den tekniska
utvecklingen.
I VGRs Miljö- och klimatstrategi finns fyra mål för
kollektivtrafiken som berör förnybar energi, energieffektivisering, utsläpp och buller. Strategin är under
omarbetning och en uppdaterad strategi förväntas fastställas hösten 2018.
Utarbetandet av Miljö- och klimatstrategi och plan
görs i bred samverkan mellan VGR och Västtrafik. Alla
trafikslag förutsätts bidra till måluppfyllelsen. Utifrån
genomförda utredningar och forskningsprojekt har
olika scenarier tagits fram baserade på möjliga åtgärder
för de olika trafikslagen.

%
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2025 ska minst 95 % av kollektivtrafiken utföras med
förnybar energi, räknat per personkilometer.

96 %
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KOLDIOXIDUTSLÄPP PER
PERSONKILOMETER (inkl. fartygstrafiken)
2020 ska utsläppen av klimatpåverkande gaser
ha minskat med 80 %.
%
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Minskade utsläpp av koldioxid
Utsläpp av växthusgaser leder till att jordens naturliga
växthuseffekt förstärks, temperaturen stiger och klimatet förändras med risk för allvarliga effekter runt om i
världen. Den främsta orsaken till växthuseffektens
förstärkning är utsläpp av växthusgasen koldioxid.
Koldioxid frigörs när fossila bränslen som naturgas,
diesel och bensin används, men också förnybara drivmedel orsakar utsläpp av koldioxid under livscykeln.
Koldioxidutsläppen från förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna är dock väsentligt lägre
än från de fossila.
För att minska koldioxidutsläppen arbetar Västtrafik
med en kombination av olika förnybara drivmedel, där el
liksom biogas och HVO troligen kommer att ta stora
andelar.
2017 visar att Västtrafiks koldioxidutsläpp per personkilometer har minskat med närmare drygt 72 procent
sedan 2006, tack vare övergång till förnybara drivmedel.
En person som färdas en kilometer i Västtrafiks kollektivtrafik ger upphov till ett koldioxidutsläpp på cirka 16
gram. Om personen istället hade f ärdats en kilometer i
bil hade koldioxidutsläppen uppgått till över 100 gram.

28 %
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0
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2011 2013 2015 2017
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2025
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MILJÖ

Ökad andel förnybar energi
2017 visar att 96 procent (exklusive fartyg) av person
kilometrarna och 93 procent av fordonskilometrarna
hos Västtrafik utförs med förnybar energi.
Minskad energianvändning
Västtrafik förbrukade år 2017 cirka 726 000 MWh
energi i trafiken, varav 188 000 MWh är elenergi av förnybart ursprung (vatten, vind och sol).
Energianvändningen påverkas av flera faktorer där
vissa ligger inom Västtrafiks påverkan medan andra
ligger utanför. Exempel på faktorer som påverkar
energia nvändningen är trafikplanering, framkomlighet,
fordonens tekniska beskaffenhet och körbeteende. En
ökning av antalet resenärer minskar energianvändningen per person. Även en övergång till elektrifierad
trafik minskar energia nvändningen.
Västtrafiks energia nvändning har legat på i princip
samma nivå sedan 2010. Västtrafik kommer inte att nå
målet om att minska energianvändningen med 25 % till
2025 (med 2010 som basår).
Minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar
Höga halter av luftföroreningar är skadliga för miljön
och människors hälsa. För att skydda människor från
höga luftföroreningshalter har miljökvalitetsnormer
för olika luftf öroreningar instiftats i svensk lag.

När det gäller utsläpp i all trafik har Västtrafik arbetat aktivt under många år och ställer långtgående krav
på avgasutsläppen. Nyare bussar miljök lassade enligt
Euro VI ligger betydligt lägre på utsläppsnivåerna både
gällande kväveoxider och partiklar jämfört med tidigare
modeller. Ju fler bussar som uppfyller utsläppskraven
enligt Euro VI som Västtrafik får in i trafiken desto
lägre blir utsläppen.
Minskat buller
Buller är ett utbrett samhällsproblem som orsakar psykisk och fysisk ohälsa, gör stadsmiljöer mindre attraktiva.
Trafikbuller innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Människor som är utsatta för höga bullernivåer
under lång tid kan få följdsjukdomar som hjärt- och
kärlsjukdomar och diabetes. Även inlärningsförmågan
hos barn har visat sig påverkas av bullernivåer. Ett sätt
att åstadkomma lägre buller- och luftföroreningsnivåer
är att ha en bussflotta som består av elbussar. Buller
från busstrafik stör boende i synnerhet nattetid och
elbussar är tystare än konventionella bussar, särskilt
vid låga hastigheter där motorljudet dominerar över
däckljudet.

Västtrafiks verksamhet berörs också av såväl nationella som regionala mål
Västtrafik bidrar på olika sätt till de nationella och regionala miljömål som sats upp för att arbeta mot fossilfrihet.
Nationella miljömål
Regeringen har som målsättning att ”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och på sikt ska vårt energisystem bygga på 100 procent förnybar energi.” Av Sveriges 16
nationella miljömål kan Västtrafik bidra direkt eller indirekt till 13.
Nedan beskrivs de tre mål för vilka Västtrafik har en viktig roll för
måluppfyllelse.
1.	Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farligt.
2.	Frisk luft: luften skall vara så rena att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden inte skadas.
15.	God bebyggd miljö: städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
Strategisk plan för omställning av transportsektorn
till fossilfrihet
Sex statliga myndigheter har gemensamt arbetat fram en strategisk plan för hur transportsektorn skall minska utsläppen av
växthusgaser med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010
års nivå. Omställningen kommer att behöva åtgärder inom tre ben
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– mer transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria
fordon och farkoster samt en högre andel förnybara drivmedel.
Regionala miljömål
Västra Götalandsregionens (VGR) miljömål finns fastställda i
regionens miljöplan och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I september 2017 fastställde regionfullmäktige strategin
”Klimat 2030– Västra Götaland ställer om” och ett av fyra fokusområden är Hållbara transporter där ett klimatsmart vardags
resande med gång, cykel och kollektivtrafik ingår. VGRs mål
implementeras via trafikförsörjningsprogrammet i Västtrafiks
verksamhet.
Trafikförsörjningsprogram 2017–2020
Det övergripande målet i Trafikförsörjningsprogrammet är att
andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig
region. Det finns fyra delmål varav minskad miljöpåverkan är ett.
Det specificeras som ett mål för minskad klimatbelastning från
trafiken och formuleras;
• 80 % minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer
2006–2020

Miljömål till 2025

Prognos 2017

Minst 95 % av kollektivtrafiken ska utföras
med förnybar energi, räknat per personkilometer

96 %*

80 % minskat utsläpp av klimatpåverkande gaser
per personkilometer 2006–2020

–72 %

25 % mindre energi ska användas per
personkilometer jämfört med 2010

+/–0 %

Utsläpp av kväveoxider per personkilometer
ska ha minskat med minst 60 % jämfört med 2009

–40 %

Utsläpp av partiklar per personkilometer
ska ha minskat med minst 60 % jämfört med 2009

–28 %

Hur går det?

Buller från kollektivtrafiken ska minska
* Exklusive fartyg
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MILJÖ

Nya former
av tidtabeller
För att minska miljöpåverkan har Västtrafik slutat att
trycka tidtabeller. Dessutom genomförs tester med
elektroniska tidtabeller på hållplatser, för att minska
såväl pappersförbrukning som manuell hantering vid
byte av tidtabeller.

Elektroniska tidtabeller
ger minskad miljöpåverkan.

Lyckat byte av bränsle
på Buröfärjan
Fartyget M/S Burö tar 150 passagerare och
och går i trafik mellan Öckerö–Kalvsund–
Framnäs och Grötö. Under ett års tid, från
september 2016 till september 2017 genomfördes ett test för att utröna om bränslet
HVO skulle kunna vara ett alternativt fossil-
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fritt bränsle till vanlig diesel. HVO står för
Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas
i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer.
Under testet beräknades utsläpp och
undersöktes påverkan på motor och andra

komponenter. Resultatet visar att bytet av
bränsle inte haft någon påverkan på fartygets egenskaper, däremot har koldioxidutsläppen minskat med hela 88 procent.

Fortsatt elektrifiering av busstrafiken
Under 2018 planeras införandet av elbussar
på ett urval av Västtrafiks befintliga buss
linjer, exempelvis buss 60 i Göteborg, linje 2
i Borås, stadstrafiken i Lidköping, samt linje
5 i Uddevalla. Målet är att under kommande
år fortsätta att elektrifiera busstrafiken, och
ett stort antal interna projekt pågår för att
öka kunskapen och möjligheterna att
uppnå detta.
I ett projektsamarbete med RISE Viktoria,
Chalmers och Göteborg Energi har Väst

trafik under året testat hur det skulle fungera
att införa elbussar i ett helt trafikområde i
stället för på enstaka linjer. Elbussar innebär
en stor fördel i städer och tätbebyggda
områden eftersom de minskar både utsläpp
och buller.
I augusti 2017 påbörjades ett projekt med
syfte att undersöka vilken typ av energi
försörjning som är bäst i ett visst område.
I projektet utgick man från Västra Frölunda i
Göteborg och den lokala områdestrafiken där.

En hållbar bi-produkt
Förutom att Västtrafik arbetar med kollektivtrafik, satsar bolaget också
på att utveckla resecentrum och stationer i miljövänlig riktning.
På taken till Västtrafiks resecentrum i Älvängen och Frölunda står sedan
2011 två bikupor. Bin är en viktig del i ekosystemet – en tredjedel av all
världens mat pollineras av insekter och 85 procent av dom är honungsbin.
Tack vare bikuporna får bina hjälp att göra sitt viktiga jobb.
Dessutom kunde 36 kilo honung skördas under året,
en både hållbar och nyttig bi-produkt!
Under 2018 kommer ytterligare en bikupa
placeras i såväl Älvängen som Frölunda,
och en bikupa vardera kommer placeras på
resecentrum i Mölndal och Kungsbacka.

Med hjälp av ett digitalt analysverktyg
undersöktes till exempel om det är mest fördelaktigt om bussarna laddas på hållplats,
i depå eller genom en kombination av båda.
I testet undersöks också om eldrift kräver
fler bussar och hur topografin, det vill säga
olika höjdskillnader i området, påverkar
energiförbrukningen. Man har även tittat på
faktorer som storlek på batterier, tyngden
på fordon och hur ofta man behöver ladda.

Västtrafik utvecklar
resecentrum och stationer
i miljövänlig riktning.
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SAMHÄLLE

För ökad jämlikhet
och d
 elaktighet i samhället
Kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Den möjliggör för människor att delta i samhället, att
arbeta, studera, nå fritidsaktiviteter och att möta andra människor. En hållbar kollektivtrafik är tillgänglig, trygg och
säker och ska fungera väl för de många människorna.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att ge männi
skor goda förutsättningar att verka och bo i Västra Göta
landsregionen, både på landsbygden och i staden. Den
underlättar för pendling och skolresor så att människor
kan ta sig till arbete, skola, vänner, samhällsservice och
fritidsaktiviteter, och knyter samman olika delar av
regionen och olika stadsdelar i städerna.
Resecentrum och trafik ska vara tillgängliga, attrak
tiva och trygga platser för alla att vistas på, och ge möj
lighet för möten och samspel mellan människor.

12
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Resecentrum byggs för att finnas länge, och ska utformas
med hög k valitet och funktion. De ska vara en del av det
omgivande samhället och erbjuda en välkomnande och
stimulerande miljö.
Kollektivtrafik är ett viktigt medel för att främja jäm
likhet och delaktighet i samhället. Västtrafik ska arbeta
utifrån ett synsätt som främjar jämlikhet och jämställd
het och motverkar diskriminering. Social hållbarhet ska
finnas med i alla skeden från tidig planering till utfö
rande och uppföljning.

Den trafik och de system, tjänster och fastigheter som
Västtrafik erbjuder ska fungera väl för de många, oav
sett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

VARUMÄRKESMÄTNINGEN 2017
100

75 %
74 %
68 %
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Kunskapsinsamling, diskriminering
och kollektivtrafik
Under året har Västra Götalandsregionen arbetat med
att ta fram en strategi för en kollektivtrafik på jämlika
villkor. I det arbetet har Västtrafik bland annat medver
kat kring att samla in mer kunskap kring på vilket sätt
diskriminering riskerar att ske i kollektivtrafiken, hur
personer ur dessa grupper upplever kollektivtrafiken
och vad Västtrafik och regionen kan göra för att mini
mera risker för diskriminering och skapa en inklude
rande och jämlik kollektivtrafik. Kunskapsinsamlingen
har skett genom samråd med olika organisationer som
representerar diskrimineringsgrunderna och genom
djupintervjuer av personer utifrån diskriminerings
grunderna. Detta har gett Västtrafik en fördjupad
kunskap och insikt och gjort bolaget bättre rustat för
att genomföra åtgärder utifrån strategin. Strategin
kommer beslutas under 2018.
Trygghet för kunderna
Tillgänglighet, trygghet och säkerhet ligger till grund
för Västtrafiks kundlöfte, som handlar om att kunden
ska känna sig trygg, uppmärksammad, samt ha tillgång
till all nödvändig information.
Tillsammans med partnerföretag och andra myndig
heter arbetar Västtrafik för att öka trygghet och säker
het för alla kunder. Detta görs exempelvis genom kame
raövervakning, hållplatsutformning, belysning,
förarnas och annan personals bemötande, närvaro
och trafiksäkerhetsbeteende.
Västtrafik bidrar också till ökad trygghet på andra
sätt, exempelvis genom att erbjuda tjänstekort till fält
assistenter, bidrag till nattvandrarföreningar, och
genom samverkan med brottsförebyggande råd, polis
myndighet och kommuner.

40
20
0

2016

2017

Jag har alltid den kunskap jag behöver
för att resa med Västtrafik
Jag känner mig alltid trygg hos Västtrafik
Västtrafik är alltid hjälpsamma

OMBORDMÄTNINGEN 2017
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Jag är nöjd med senaste resan
Jag är nöjd med Västtrafik

Tillgänglighet för kunderna
Tillgänglighet omfattar den fysiska tillgängligheten,
där exempelvis personer med olika funktionsnedsätt
ning ska kunna använda fordon och resenärsmiljöer.
Det handlar också om tillgänglighet till kollektivtrafik
i hela regionen, exempelvis närtrafik och anropsstyrd
trafik. En tredje aspekt är informationstillgänglighet,
vilket innebär att information ska vara lättförståelig,
enkel, finnas på flera språk och vara tillgänglig i flera
kanaler.
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SAMHÄLLE

Projekt med
fokus på barn
och ungdomar
Västtrafik stödjer olika former av projekt med regional
förankring, framförallt med fokus på barn och ungdomar. 
Förutom att insatsen ska vara effektiv och skapa största
möjliga värde, så är intentionen att försöka engagera med
arbetarna i projekten. Tillsammans med Universeum har
Västtrafik exempelvis bjudit in elever från årskurs sju och
åtta till projektet ”Framtida Transporter”, som handlar om
hur människor i framtiden kan förflytta sig samt transpor
tera varor på ett hållbart sätt. ”Framtida Transporter”
erbjuds till skolor som engagerar lärare, elever, näringsliv,
akademi och politik, och bygger på en erkänd arbetsmodell.

Utveckling av
tjänsteresan
Organisationer genererar många resor i tjänsten.
Hur dessa resor görs påverkas både av den enskilde
tjänsteresenärens beteende men också av hur
arbetsgivaren ser på och hanterar resandet. Nya,
smarta och kombinerade mobilitetslösningar kan
utformas så att en ökad andel av företagens resor
sker med kollektivtrafik, gång och cykel, eller ger
incitament för resfria möten.
Företagskunder är ett segment som fortfarande
är litet, men som har vuxit kraftigt under de senaste
åren – och som har en väldigt stor potential. Efter att
ha omsatt 1 miljon kronor under 2012, har företags
bearbetningen sedan dess ökat till 173 miljoner
kronor under 2016.
Västtrafiks koncept heter Tjänsteresan och erbju
der företagen en komplett resetjänst som inte bara
innehåller kollektivtrafik utan det totala resebehovet.
På så sätt kommer företagen och resenärer i allt
större utsträckning välja att resa med kollektiv
trafiken i tjänsten.
Västtrafik har genomfört ett pilotprojekt för 19
kunder, som erbjöds ett verktyg i form av en respon
siv webb där resenären från sin mobil kunde admini
strera sitt tjänsteresande samtidigt som företags
portalen innehöll en modul där företaget kunde
administrera det totala resandet.
Utvärderingen visade att systemet uppfattades
som snabbt, enkelt och smidigt. Konceptet Tjänste
resa underlättar och uppskattas av såväl resenärer
som administratörer. Arbetet med att forma före
tagserbjudandet pågår.
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’’

Tillgänglighetsfrågor är själva grunden
för vår verksamhet. I den särskilda kollektiv
trafiken jobbar vi för att alla medborgare i
Västra Götaland ska kunna komma ut
i samhället.”
Johan Wahn, chef anropsstyrd trafik. Läs mer på sidan 10, Årsrapporten

Kombinerad
mobilitet för
privatpersoner
Under 2017 drev Samtrafiken, som är en
samarbetsorganisation för 60 av Sveriges
trafikföretag och samarbetspartners, ett
projekt för att etablera en nationell platt
form där kunder ska kunna hitta, beställa
och betala för olika erbjudanden inom
kombinerad mobilitet. Västra Götaland
utpekades som första etableringssajt.

’’

Våra byggnader är juvelen i kronan. För mer
än hundra år sedan byggdes Centralstationen.
Nu är det dags att bygga för de kommande
hundra åren.”
Stefan Ekman, chef Infra. Läs mer på sidan 16, Årsrapporten

I september 2017 beslutades att ytter
ligare kartläggning av det komplexa eko
systemet krävdes och att det fortsatta
arbetet skulle ske genom regionalt drivna
piloter. Dessa ska baseras på direktinteg
ration mellan säljande part och medver
kande regionala kollektivtrafikmyndig
heter, eventuellt tillsammans med andra

producenter. Under sista kvartalet star
tade Västtrafik ett projekt för att lära mer
om de affärsmässiga förutsättningarna
för att möjliggöra tjänster för kombinerad
mobilitet.
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MEDARBETARE

En inkluderande arbetsplats
Västtrafik vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en arbetsmiljö med god balans
mellan arbete och privatliv. Bolaget har en trygg och inkluderande arbetsmiljö där nyfikenhet, engage
mang och kundfokus är naturliga parametrar.

En inkluderande kultur som bygger på respekt och tillit
är basen i Västtrafiks verksamhet. Förhållningssättet
ska genomsyra all verksamhet och innefattar även de
relationer Västtrafik har med kunder, partners och
övriga intressenter. En inkluderande kultur innebär att
visa respekt, att tillåta och uppskatta olikheter, dela
med sig av kunskap och att vara öppen för nya perspek
tiv, samt att vara engagerad, delaktig och samarbeta.
Det handlar också om att inkluderande arbetsplatser
bidrar till en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Västtrafiks mångfalds- och jämställdhetsarbete
bygger på allas lika rättigheter och möjligheter oavsett
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kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religiös
åskådning, funktionsnedsättning, könsöverskridande
identitet och uttryck. Västtrafik har definierat mångfald
utifrån att det omfattar olika kompetenser och arbets
livserfarenheter, olika sätt att tänka och lösa problem,
så kallad kognitiv mångfald, skilda egenskaper, utseen
den och livssituationer.
Lika rättigheter och möjligheter ska gälla såväl för
medarbetare som i externa kontakter. På arbetsplatsen
handlar det om att alla ska ha likvärdiga möjligheter när
det gäller att få arbete, utvecklingsmöjligheter i arbetet
samt likvärdiga arbets- och anställningsförhållanden.

SJUKFRÅNVARO 2017
Korttidsfrånvaro, dag 1–14
Medellång frånvaro, dag 15–59
Långtidsfrånvaro, dag 60–365
Total frånvaro

1,39 %
0,38 %
1,83 %
3,60 %

SJUKFRÅNVARO ÅLDERSGRUPP OCH KÖN
timmar
12 000
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8 000
6 000
4 000
2 000
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Det goda ledarskapet
Ledarskapet på Västtrafik ska präglas av personligt ansvar
och omtanke om hållbar utveckling, kunder, medarbetare
och kollegor, och om verksamhet och resultat. Ett bra
ledarskap skapar förutsättningar för en hållbar arbets
plats. Genom ledare som är närvarande, coachande och
tydliga i sin kommunikation ges förutsättningar för
medarbetarna att trivas, stanna kvar och växa med före
taget. Ledarskapet ses som en profession där ledarna är
förebilder och visar vägen, involverar och levererar.
Det goda ledarskapet är präglat av personligt ansvar och
omtanke.
Fokus på medarbetarna
Som ett naturligt steg har Västtrafik även satsat på med
arbetarskapet. Hela 2017 har präglats av tillfällen för
reflektion kring vad som skapar engagemang. Målbilden
för medarbetarskapet är att ”På jobbet känner jag att jag
vill, kan och får. Då mår jag bra och presterar bra.
Nyckeln är att vi gör det tillsammans”.
Båda målbilderna, både den för ledarskapet och med
arbetarskapet finns beskrivna som viktiga möjliggörare
i Västtrafiks affärsplan, vilket visar att frågorna betrak
tas som framgångsfaktorer kopplat till hela affärsidén.
Välmående medarbetare är avgörande för verksam
heten. Det är viktigt att medarbetarna mår bra, utveck
las, presterar och trivs. Västtrafik främjar fysisk och
psykisk hälsa genom en mängd olika preventiva åtgärder
och möjligheter. Förutsättningar för att kombinera
arbete och privatliv uppnås genom att erbjuda möjlighet
till flexibel arbetstid.

0–29

Korttid

30–49

50–99

Kvinnor

Medellång

Män

Långtid

KÖNSFÖRDELNING
STYRELSE
7 kvinnor
10 män

59 %

LEDNINGSGRUPP
5 kvinnor
4 män

41 %

AFFÄRS-/AVDELN.CHEF
9 kvinnor
14 män

44 %

56 %

TEAMLEDARE
8 kvinnor
3 män

27 %
61 %

39 %
73 %

Pågående aktiviteter med fokus på
att främja medarbetarskapet
• Medarbetare och chef har avstämningar månadsvis
och utgår från utvecklingssamtalets utvecklingsplan.
• Företagsgemensamma utbildningar, ledarutvecklings
program och inspirationsföreläsningar.
• Friskvårdsaktiviteter
• Stresshantering
• Ergonomiskt utformade arbetsplatser, företags
hälsovård, massage, frukt, vitaminsamtal, motions
bidrag och riktade motionsaktiviteter för att främja
god hälsa och arbetsmiljö.
• Fritidsklubben anordnar sociala aktiviteter för trivsel
och samvaro.
• Stöttning av fysisk aktivitet genom sponsring av
deltagande i lopp, samt erbjudande om att låna
el-cykel gratis och nyttja bolagets Styr & Ställ-kort.
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MEDARBETARE

Gemensamt arbete
för förbättrad arbetsmiljö
Under 2017 har alla ledare på Västtrafik
genomgått obligatoriska utbildningar i
arbetsmiljöfrågor, för att säkerställa att
alla har en gemensam utgångspunkt och
kunskap inom ämnet. Det har handlat om
fysisk såväl som organisatorisk och social
arbetsmiljö. För att identifiera bolagets
övergripande arbetsmiljömål har även
alla medarbetare bjudits in till dialog
seminarier, för att lämna synpunkter kring
de mål bolaget bör ha när det gäller den
psykosociala arbetsmiljön. Vidare har
samverkan skett avseende vilka områden
som är viktigast att prioritera samt vilka
frågeställningar som ska belysas i det
preventiva arbetet.
Västtrafiks förebyggande hälsoarbete
bidrar till låga sjukskrivningstal, i genom
snitt 3,6 % under 2017.

Diskussioner kring #metoo
Med anledning av händelserna och den allmänna debatten kring #metoo
under hösten 2017 drogs ett aktivt arbete igång för att säkerställa att
alla ledare och medarbetare är medvetna om Västtrafiks nolltolerans
mot alla slags kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier. Stort fokus har under hösten lagts på utbildning, informa
tion och samtal. Dessutom har en ny spelregel tagits fram som tydligt
beskriver och definierar bolagets ståndpunkt i frågan. Under 2018 kom
mer alla medarbetare få signera att de tagit del av den nya spelregeln
och avser efterleva den.
Västtrafik fördömer alla former av trakasserier och kränkande sär
behandling och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen.
Trakasserier och kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot
arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa och möjlighet till utveckling i arbetet.
Alla medarbetare och chefer på Västtrafik har ett ansvar att medverka
till en god arbetsmiljö att förebygga och förhindra kränkande sär
behandling och trakasserier. Detta omfattar alla som verkar inom ramen
för Västtrafiks verksamhet.
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Ledarskapet som
strategi för att nå målen
Allt ledarskap på Västtrafik ska karakteri
seras av personligt ansvar och omtanke.
Kärnan i ledarskapet är att visa vägen,
involvera, engagera och att leverera resul
tat. Detta görs utifrån en tydlig värdegrund
som i korthet innebär att visa respekt, til�
låta och uppskatta olikheter, dela med sig
av kunskap och erfarenheter, tänka nytt
och vara öppna för olika perspektiv, vara
engagerade och delaktiga samt samar
beta. För att säkerställa att ledarna är
trygga i att leda och visa vägen och för att
tydligt sträva efter devisen att ledarskapet
är en profession, har mycket fokus legat
på att utveckla ledarskapet på bolaget
genom utbildning, seminarier och gemen
samma reflektioner.

Gemensamt HR-råd med
partnerföretagen
Västtrafik bedriver ett gemensamt arbete med sina partnerföretag i över
gripande HR-frågor. Det kan exempelvis handla om likabehandlingsarbete,
arbetsmiljö eller kompetensförsörjning. När det avser det sistnämnda lig
ger stort fokus på att identifiera åtgärder för att lösa bristen på bussförare.
Under 2017 tog HR-rådet därför initiativ till att under 2018 starta en gemen
sam språkutbildning med inriktning mot kollektivtrafik i samarbete med
Göteborgs stad, Vuxenutbildningen, SFI och Folkuniversitetet. Tanken är
både att snabbt få in utlandsfödda som redan kan köra buss i arbete, samt
att jobba mer långsiktigt med personer som inte redan har kunskaper men
har en vilja att bli busschaufförer och erbjuda en skräddarsydd utbildning
där studier, praktik och slutligen en anställning är målet.
Målsättningen är att under våren 2018 testa i en mindre grupp för att
sedan utvärdera och förhoppningsvis utveckla konceptet.

På jobbet känner jag att jag vill, kan och
får. Då mår jag bra och presterar bra.
Nyckeln är att vi gör det tillsammans.

Fokus på mänskliga
rättigheter
Västtrafik har under 2017 haft ett antal
riktade aktiviteter för att höja kompeten
sen hos ledare och medarbetare inom
ämnesområdet mänskliga rättigheter i
linje med de krav Västra Götalandsregio
nen ställer på förvaltningar och bolag
gällande hur det långsiktiga arbetet med
mänskliga rättigheter ska utformas. För
att omsätta FN:s konventioner i prakti
ken har VGR skapat en handlingsplan
som beskriver och konkretiserar arbetet.
I linje med detta har utbildningar och
workshops inom inkludering, anti-diskri
minering och mänskliga rättigheter
erbjudits på frivillig och obligatorisk
basis under året.
Under 2018 är målet att öka andelen
medarbetare från grupper som står
utanför arbetsmarknaden, exempelvis
långtidsarbetslösa unga, personer med
funktionsnedsättning och nyanlända.
Detta ska göras bland annat genom att
erbjuda praktikplatser till personer ur
dessa grupper.

Engagerade medarbetare
skapar en stark vi-känsla
Att bidra till samhället genom olika initiativ är
ett sätt för Västtrafik att ta ställning och vara
med och driva samhällsutvecklingen framåt
utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Väst
trafik deltar i ett antal olika sociala projekt, där
medarbetarna erbjuds att delta och engagera
sig. Under flera år har bolaget exempelvis
deltagit i West Pride, för att visa att man ställer
sig bakom festivalens vision om en jämlik och
inkluderande värld fri från fördomar och diskri
minering. Under West Pride flaggas alla fordon
i stadstrafik. Västtrafik har under ett par år
även haft ett eget tält i Regnbågsparken med
diverse aktiviteter, där representanter från
bolaget tillsammans med partnerbolag möter
festivalbesökare. Västtrafik engagerar sig även
i mindre projekt med fokus på socialt utsatta
barn och unga i Västsverige.
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Med ansvar för långsiktig tillväxt
och samhällsnytta
En ekonomiskt hållbar utveckling innebär att göra bra affärer som ger långsiktig tillväxt med leverantörer som har
kontroll över produktionskedjan. Hög affärsmoral, ett ansvarsfullt nyttjande av skattemedel samt nolltolerans mot
mutor och korruption kännetecknar Västtrafiks förhållningssätt i affärsprocessen.

En hållbar affär bygger på långsiktig tillväxt, samhälls
nytta och hög etik. Västtrafik förvaltar skattemedel
ansvarsfullt, och starkt fokus ligger på kunderna och ett
nära samarbete med partnerföretagen.
Kollektivtrafik bidrar på flera sätt till ökad samhälls
nytta, bland annat i form av ökad trafiksäkerhet, större
arbetsmarknadsregioner, minskad miljöpåverkan och
mindre trängsel.
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Västtrafiks verksamhet finansieras delvis av skatte
medel, vilket ställer höga krav på effektivt nyttjande av
resurser. Detta omfattar också investeringar i rätt typ av
projekt för att kontinuerligt utveckla verksamheten.
Det är en självklarhet och en absolut nödvändighet att
alla medarbetare inom Västtrafik har en god etik. Det
etiska förhållningssättet grundar sig i att följa svensk
lagstiftning, men även de etiska regler som tagits fram
av Institutet Mot Mutor. Västtrafik arbetar för att före

bygga brott, bedrägerier samt interna regelbrott. Väst
trafik och dess medarbetare ska agera rättvist, anstän
digt och ärligt samt med en hög grad av integritet. Den
policy om etik som finns sen tidigare planeras att under
2018 uppdateras i linje med uppdaterad lagstiftning.
Alla som arbetar med och för Västtrafik ska vara med
vetna och skapa medvetenhet om att Västtrafik hanterar
medel ur det offentliga. Varje enskild åtgärd och enskilt
beslut ska kunna redovisas öppet och tåla en kritisk
granskning av överordnad och andra medarbetare.
Det är också viktigt att varje medarbetare känner att de
kan och ska vända sig till någon med eventuella miss
tankar om oegentligheter, och för detta ändamål finns
tydliga rutiner.
Upphandlingsprocessen är central i verksamheten
genom att Västtrafik via krav i upphandlingar kan
uppfylla målen om en hållbar kollektivtrafik och att upp
handlingar av varor och tjänster sker med miljöhänsyn.
Västtrafik arbetar med att utveckla upphandlings
processen så att den även i högre grad omfattar sociala
och etiska krav. En utgångspunkt i denna process är
Västra Götalandsregionens policy för mänskliga rättig
heter samt dess uppförandekod.
Det övergripande inköpsmålet för såväl Västtrafik
som övriga delar av Västra Götalandsregionen är ett
effektivt och hållbart nyttjande av resurser vid varje
inköp. Det uppnås genom att alla inköp och upphand
lingar:

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

50 %

50 %

Biljettintäkter
Skattemedel

70 upphandlingar
har genomförts av Västtrafik
under de senaste tre åren.

• sker enligt gällande lagstiftning
• främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
• stödjer genomförandet av Västra Götalandsregionens
trafikförsörjningsprogram
• stödjer Västtrafiks affärsplan samt övriga måldoku
ment och strategier
• v id avrop av varor och tjänster från ramavtal tillämpas
avtalstrohet
• f öljer VGR:s etiska regler.
Kontinuerlig uppföljning görs av ingångna avtal, och
uppföljning av leverantörer görs inom ramen för Väst
trafikmodellen. Trafikföretagen skickar varje månad in
rapporter med ett antal olika uppgifter, vilka ligger till
grund för uppföljningen.
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Människan bakom u
 niformen

Människan bakom uniformen (MBU) är en
verksamhet där ungdomar får möjligheten
att lära känna personer som arbetar inom
till exempel polis, räddningstjänst och
vaktbolag. Uniformsbärarna får i sin tur
lära känna ungdomarna ”under kepsen”.

MBU startade i Östra Göteborg för några
år sedan och finns nu i flera stadsdelar i
Göteborg och i andra städer i Sverige.
Västtrafiks biljettkontroll, som genomförs
av Securitas, är en del av detta arbete,
vilket har haft väldigt gott resultat. Bland

annat har det inneburit att ungdomar som
medverkat i MBU har sökt sig vidare till
biljettkontrollen och idag arbetar som
kontrollanter. Det stärker även förståelsen
för biljettkontrollens arbete i de områden
där MBU är verksamt.

Samverkansarbete kring socialt
ansvarstagande i trafikupphandlingar
Med start under 2016 har Västtrafik i samverkan
med Skånetrafiken och Stockholms Läns
Landsting tagit fram ett antal krav på socialt
ansvarstagande som kan ställas i trafikupphand
lingar. Kraven utgår ifrån en identifiering av vilka
risker som kan uppstå i trafikuppdrag och är
formulerade så att dessa risker ska kunna mini
meras. De områden bedöms som lämpliga för
kravställningar av socialt ansvar är: arbetsmiljö,
arbetsrätt, trygghetsfrämjande åtgärder, kunskap
hos personal samt antikorruptionsarbete. Inom
dessa områden ställer Västtrafik redan idag en
del krav.
Arbetet avslutades under 2017 och under 2018
kommer Västtrafik arbeta vidare med vilka av
dessa krav som kan ställas, i vilken omfattning det
ska göras och hur uppföljningen kan genomföras.
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Kundkrav formar de 40 nya tågen
Sedan 2016 har Västtrafik arbetat med
upphandlingen av 40 nya tåg. Underlaget
har tagits fram av ett antal olika projekt
grupper där en av grupperna har ansvarat
för hållbarheten. Detta omfattar olika miljö
villkor, men också att det råder d
 rägliga
arbetsvillkor hos tillverkaren och d
 ennes
underleverantörer.

Upphandlingen görs genom ett avrop mot
det ramavtal som svenska kollektivtrafik
bolag har. Därefter har utformningen av
tågen justerats genom det tågkoncept
som Västtrafik har tagit fram efter inter
vjuer med kunder. Detta koncept är ett av
de kriterier som styr Västtrafiks val av
leverantör där andra krav handlar om till
exempel kvalitet, pris, trafiksäkerhet,

underhåll och k ostnad. Beslut i upphand
lingen tas i mars 2018.
Samma tågkoncept har under 2017
också legat till grund för upphandling av
den upprustning av de äldre tåg som
Västtrafik äger. Dessa får nu nya stolar
och ny inredning, och möter på så sätt de
krav som kunderna ställer på en trygg
och pålitlig reseupplevelse.

Uppföljning av leveransen
För att erbjudandet och kundmötet ska vara så bra som möjligt,
följer Västtrafik och trafikföretagen upp ett stort antal områden
varje månad. Exempel på dessa områden är resandeutveckling,
punktlighet och kundnöjdhet*.
Tillsammans med trafikföretagen sätter Västtrafik mål för de
områden som ska följas upp, och hur leveransen ska utvecklas.
Nästan alla rapporter hämtas automatiskt av olika system,
vilket ger trafikföretagen mer resurser till analys och åtgärder.
Under 2017 har enskilda trafikföretag genomfört stora insatser
för att öka punktligheten vilket har gett önskat resultat.

’’

Elektrifieringen gör att vi kan låta
bussen komma riktigt nära dit kunderna vill åka. Inga avgaser, inget
buller – det gör att vi till och med kan
låta bussarna köra inomhus.”
Roger Vahnberg, vice vd
Läs mer på sidan 19, Årsrapporten

* Övriga områden som följs upp är ekonomi, utförd trafik, kapacitetsutveckling,
kundsynpunkter, fordonsplaner, fordonskontroll, kontrollbesiktning, miljö,
trygghet och säkerhet.
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Verkliga kundbehov styr utvecklingsarbetet i Innovationsarenan
Västtrafik har infört en metod för att arbeta med förbättringar
och innovationer inom ramen för Innovationsarenan. Metoden
kallas service design och innebär att Västtrafik tar reda på de
verkliga kundbehoven och låter den kunskapen få styra utform
ningen av lösningar. Oavsett om utvecklingsidéer k ommer från
teknik, marknad, IT, förare eller resenärer så undersöker
Innovationsarenan kundbehoven systematiskt varje gång.
På så sätt utvecklar Västtrafik tjänster, produkter och arbets
sätt med hög träffsäkerhet och stort värde för kunderna.
Snabba tester och experiment med kunderna
Service design går ut på att experimentera tillsammans med
kunder för att utveckla idéer som gör resandet bättre. Syftet är
dels att förstå kundernas motiv, bekymmer och behov i detalj.
Processen börjar med en idéworkshop och därefter träffar
innovationsteamet kunder för att intervjua, observera, simulera
och testa om hypoteserna stämmer. I nästa steg bearbetas och
analyseras materialet för att till sist mynna ut i en kort resultat
rapport om vilka kundbehov teamet har verifierat och vilka som
behöver undersökas vidare. Hela processen går med snabbt
tempo och snävt fokus och ett varv i processen tar två till
fyra veckor.
Ett tvärdisciplinärt teamarbete
Studierna i Innovationsarenan bemannas av intresserade med
arbetare som har tid och intresse av att lära sig service design.
Det innebär att medlemmarna kan komma från hela organisa
tionen och får jobba med nya kolleger, något som uppskattats.
– I studierna representerar man inte en viss funktion i före
taget, utan deltar med alla sina kunskaper och färdigheter.
Kundbehoven behöver hanteras som helheter oberoende av
Västtrafiks avdelningsgränser och arbetsprocesser, säger
Marketta Jurmu, medlem i Innovationsledningen.
I vissa fall fungerar Innovationsarenan som metodstöd, till
exempel inom utvecklingsprojektet Electricity. Det projektet är
särskilt omfattande med många aktörer och en stor mängd
tjänster och tekniska lösningar som provas. Metodstödet från
Innovationsarenan syftar till att utvärdera testerna på ett
systematiskt sätt, framförallt gentemot kundbehov.
Resultat av innovationsarbetet
Under 2017 har innovationsarenan varit engagerade i en rad
olika utvecklingsprojekt. Några av studierna presenteras här:
Kundkommunikationsstudien gav insikter om hur kunder vill
kommunicera med Västtrafik, som har tagits med i det fortsatta
arbetet med att utveckla en ny chatt-funktion.
Störningsstudierna gav insikter om kundernas viktigaste
behov vid störningar, vilka används för att utveckla störnings
information på nya vasttrafik.se, i Västtrafik To Go och i andra
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störningsmeddelanden. Dessa studier har också bidragit till
skapandet av en samåkningsapp inom VT Labs som är en del
av Innovationsarenan.
Trängselstudien gav nya och delvis oväntade insikter om kun
dernas problem vid trängsel, som lett vidare till två experiment
inom VT Labs. I det ena testas sätt att på hållplatsen visa
beläggningen på inkommande fordon och i det andra sätt att
förbättra flödet vid på- och avstigning.
Förarmiljöstudien gav insikter om förarnas behov runt instru
ment och apparater under körning, vid hållplats och i depån,
vilka tagits vidare till en fördjupad studie som ska utforma rikt
linjer för optimal utformning av förarnas instrumentering.
Bytesstudierna gjordes eftersom byten enligt kunderna är en
besvärlig del av resan och därmed ett prioriterat område för
Västtrafik. Studierna gav omfattande insikter om hur byten upp
levs av kunderna och vad som behöver åtgärdas för att för
bättra deras reseupplevelse. Insikterna har lett vidare till tre
utvecklingsprojekt: information inne i fordon, information och
självbetjäning i Västtrafikbutiker samt hållplatsskyltning.

ANSVAR OCH STYRNING

Uppföljning och styrning
av hållbarhetsarbetet
Västtrafik ska verka för en omställning till ett hållbart transportsystem genom en ökad marknadsandel för
kollektivtrafikresor. Den strategiska inriktningen är att kollektivtrafiken blir ett förstahandsval för resandet inom
Västra Götaland. Omställningen ska ske genom en helhetssyn på hållbart resande, utifrån resenärens behov
och utvecklad samordning med övrig samhällsplanering.
Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen.
Regionf ullmäktige beslutar om Västtrafiks budget och
tar vart fjärde år fram ett trafikförsörjningsprogram
som anger hur kollektivtrafiken ska utvecklas på sikt.
Trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkten
för kollektivtrafikens utveckling inom Västra Götaland.
Västtrafik har regionfullmäktiges uppdrag att ingå
avtal om allmän trafik, och ska bedriva sin verksamhet
i enlighet med uppdrag från kollektivtrafiknämnden.
Västra Götalandsregionens verksamhet styrs av
nämnder och styrelser. Ansvaret fördelas enligt de
reglementen och ägardirektiv som regionfullmäktige
fastställt. Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över
nämnder och styrelser och vakar över att Västra
Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika
verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt
lag och andra författningar.
Regionstyrelsen utövar ägarskap för Västra Göta
landsregionens förvaltningar och bolag. Det innebär
att regionstyrelsen har ett övergripande samordnings
ansvar utifrån ett helhetsperspektiv och för att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
Policies styr verksamheten
Ett antal policies ligger till grund för Västtrafiks
verksamhet:
• Ägardirektiv och bolagspolicy
• Miljöpolicy
• Finanspolicy
• Policy för inköp och upphandling
• Etikpolicy
• Policy för säkerhet
Miljöpolicy
Västtrafiks miljöpolicy ska vara relevant i förhållande
till verksamheten och ska bidra till att verksamheten
bedrivs i enlighet med Västra Götalandsregionens mål
sättning. Den ska följa kraven i ISO 14001. Policyn inne
håller ett åtagande om ständig förbättring och före
byggande arbete, samt åtagande om att följa gällande

lagstiftning och andra krav. Västtrafiks miljöpolicy
utgör grunden för att fastställa och följa upp antagna
handlingsplaner. Vid framtagandet tas Västra Göta
landsregionens styrande dokument inom miljöområdet
i beaktande såsom Västra Götalandsregionens
miljöpolicy, dokumentet Klimat 2030 Miljöplan
2017–2020, Trafikförsörjningsprogram samt Miljöoch k limatstrategi.
Etikpolicy
Syftet med Västtrafiks policy för etik är att beskriva
grunden för ett gemensamt förhållningssätt i etiska
frågor. Västtrafik ska vara ett föredöme samt bedriva
verksamheten på ett etiskt och moraliskt sätt som
bidrar till att skapa förtroende för verksamheten hos
kunder, ägare, partners och omvärld.
Policyn ska underlätta agerandet i de situationer då
tillämpliga regler saknas eller då regelverket inte inne
håller tillräcklig information om hur man bör handla.
Policyn omfattar alla anställda samt personer med
uppdrag inom Västtrafik som konsulter och styrelse
ledamöter. Denna policy grundar sig framförallt på
Västtrafiks förhållningssätt och värderingar när
det gäller:
• mänskliga rättigheter
• likabehandling
• socialt ansvar
• agerande och omdöme.
Ansvar och uppföljning
Det är varje chefs ansvar att se till att Västtrafiks
policies är kända och efterlevs inom respektive chefs
ansvarsområde. Vd ansvarar för att årlig avstämning av
samtliga Västtrafiks policies genomförs. Detta f öredras
på det konstituerande styrelsemötet i april. Styrelsen
bekräftar genom beslut vilka policies som är aktuella
och gällande.
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Effektiv riskhantering
För att hantera de risker som är kopplade till de väsentliga frågor som identifierats har Västtrafik inlett ett
analysarbete som kommer att fortsätta under 2018.

Västtrafiks övergripande riskområden är identifierade
enligt bilden till höger. Riskerna är indelade utifrån
Västtrafiks målstruktur och till detta har sedan finan
siella, leverans av trafik och IT lagts till som separata
riskområden. Omvärldsrisker har samlats i en egen
gruppering för att lättare kunna diskutera påverkbara
risker inom övriga områden.
Tillgänglighet, trygghet och säkerhet samt risk för
oegentligheter ses som särskilda frågeställningar som
ska beaktas inom samtliga övriga risker.

Risker att inte
nå ökad
tillgänglighet
för invånarna

Risker per område
Nedan presenteras några av de risker som identifierats
kopplat till Västtrafiks verksamhet och den väsentlig
hetsanalys som genomfördes under 2017. Arbetet med
ytterligare analys av risker kommer att fortsätta under
2018.

Risker inom
det finansiella
området

Miljö
•E
 nergi
•U
 tsläpp
•L
 everantörsutvärdering
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Västtrafiks övergripande riskområden

Risker att inte
nå en minskad
miljöpåverkan

Risker inom
området
leverans av
trafik

Risker inom
IT-området

Omvärldsrisker

Samhälle

Medarbetare

•L
 okalsamhällen
•L
 everantörsutvärdering
•K
 undernas hälsa och
säkerhet
•K
 undernas integritet

• Anställning
• Relationer mellan
anställda och ledning
• Hälsa och säkerhet
• Mångfald och jämställdhet
• Icke-diskriminering
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Risker att inte
nå en attraktiv
kollektivtrafik

Ekonomi
• Indirekt ekonomisk
påverkan
• Inköpsrutiner (upphandling)
• Test och innovation
• Leverantörsutvärdering

Riskbeskrivning

Åtgärd

Risk för att införande av GDPR medför att vissa tjänster mot kund
inte kan upprätthållas och skapar en negativ effekt.

Genomgångar för identifiering av problemområden pågår.
Alternativa lösningar kommer, i den mån det är möjligt, tas fram.
Risk för negativ upplevelse för kund finns.

Risk för ofördelaktig publicitet kring medarbetare påverkar
kundnöjdheten, ex användande av mobiltelefon under färd.

Kontinuerligt arbetet i kommunikationen mellan Västtrafik
och partnerföretag kring säkerhetsbestämmelser och förväntat
agerande i kundmöten. Arbete med ”Det goda kundmötet”.
Uppföljning av varje incident.

Risk för att nya lagstiftningen inte uppfylls ur ett tillgänglighets
perspektiv vilket kan påverka kundnöjdheten.

Åtgärder odefinierade i arbetet med riskanalys.

Risk för att negativ dialog med kommuner och delar av regionen
påverkar kundnöjdheten.

Finns ett strukturerat samarbete med Team Kommun i spetsen.
Bättre fungerande dialog. Ytterligare steg ska tas för att nå vidare
och öka graden av samarbete.

Risk för att Västtrafik inte i tillräcklig utsträckning förbättrar
mötet med kund i samarbete med Västtrafiks partners (inkluderar
mötet med kunder som har speciella behov).

Handlingsplan för ”Det goda kundmötet” är i genomförandefas,
vilket syftar till att via ledarskapet, intern och hos Västtrafiks
partners, skapa en kultur av goda kundmöten. Västtrafik har
under 2016 färdigställt en utbildning av alla ledare och arbetet
har under 2017 gått vidare till medarbetarna. Det är ett arbete
som kommer ta tid.

Risk att det blir svårt att nå de övergripande målen om s amhällets
infrastruktur, såsom vägnät, bussfiler, depåer, pendelparkeringar,
laddinfrastruktur mm inte utvecklas i den takt som Västtrafik är
i behov av.

Några initiativ för att minska risken är Sverigeförhandlingen
och Koll 2035. Samarbeten sker också med Trafikverket och
kommuner.

Risk att Västtrafik inte når målet –80 % klimatpåverkan till 2020.

– Öka antalet personkilometer genom kundkampanjer och
effektivare trafikplanering.
– Omförhandla i befintliga busstrafikavtal för att säkerställa
förnybara drivmedel med hög koldioxidminskning
– Öka andelen förnybart drivmedel med hög koldioxidminskning
i viss fartygstrafik och dieseltågstrafik
– Säkerställa interna resurser för att omförhandla och följa upp
kraven i avtalen
– Utreda tillkommande kostnader för åtgärderna som krävs
inom befintliga avtal

Risk för brister i avtalsföljsamheten, befogenheter samt
bedömning av nytta för Västtrafik. (Västtrafik har ett stort antal
leverantörer.)

Åtgärder har börjat att identifieras, men rutiner är ännu inte
fastställda. Risken omfattar inte trafikavtal (ca 80% av kostnads
massan) där tydliga systemstöd och processer finns.

Risk för att den digitala utvecklingen går fort vilket medför att
analys av effekter och nytta inte blir gjorda samt att analys av
helhet och teknik inte blir tillräcklig.

– Efterfråga och följa upp effekten av önskad/införd tjänst.
– Prioritera att gå mot en modern IT-arkitektur.
– Säkerställa informationsflöde och kontrollpunkter.

Risk för förändringar av nivån på bränslepriser (ex olja, HVO etc).
Ett högre bränslepris ökar trafikkostnaderna, men kan leda till
ett ökat kollektivt resande. Ett lägre oljepris reducerar trafik
kostnader, men kan leda till ett minskat kollektivt resande.

Löpande bevakning av indexens utveckling. På längre sikt följs
utveckling genom budgetarbetet och långtidsprognosen.
Avrapporteras till styrelsen.

Risk att trafikentreprenörer ibland har svårt att finna förare med
rätt utbildning och inställning. Detta påverkar förutsättningar att
bedriva verksamheten med de resmöjligheter och den resek valité
som Västtrafik behöver för att nå målen för alla trafikslag.

Kontinuerlig dialog med trafikföretagen. En modell tas fram
tillsammans med partners inkl viss ersättning. Delaktighet i
utbildningar. Gemensamt HR-råd som tillsammans adresserar
frågan.
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OM RAPPORTEN

Om rapporten
Detta är Västtrafiks första hållbarhetsrapport, och omfattar Västtrafik AB. Eftersom bolaget arbetar
nära partnerföretagen nämns i vissa fall även aktiviteter som involverar dessa.
Västtrafiks hållbarhetsarbete omfattar frågor kring miljö, sociala förhållanden och personal,
mänskliga rättigheter samt anti-korruption. Arbetet är strukturerat utifrån de fyra fokusområdena
miljö, samhälle, medarbetare och ekonomi. Under året genomfördes en väsentlighetsanalys för att
definiera de frågor som bedöms ha störst påverkan. Under 2018 kommer väsentlighetsanalysen
att utvecklas, bland annat med fördjupande intressentdialoger, för att säkerställa att rätt frågor
är i fokus.
Förutom detta kommer arbetet med att ta fram relevanta resultatindikatorer för de väsentliga
frågorna att fortsätta, samt med uppföljning av de policies som implementerats i organisationen.
Fortsatt utveckling kring mänskliga rättigheter och anti-korruption
Detta är Västtrafiks första hållbarhetsrapport, och på grund av organisationens omfattning finns
fortfarande områden som behöver utvecklas, exempelvis när det gäller mänskliga rättigheter och
anti-korruption. Under kommande år ska Västtrafik därför fortsätta utveckla processen kring upp
följning och hantering av risker kopplade till dessa områden.
Bolaget arbetar i enlighet med Västra Götalandsregionens policy och handlingsplan för mänskliga
rättigheter. Ett antal områden har identifierats som väsentliga riskområden och anknyter till det
interna perspektivet utifrån FN:s definition om de mänskliga rättigheterna. Dessa är anställning,
hälsa och säkerhet, mångfald och jämställdhet samt icke-diskriminering. Utifrån dessa områden
har ett antal mätetal identifierats och dessa kommer att börja följas upp under 2018.
När det gäller antikorruption pågår ett arbete och en översyn kring de etiska spelregler som gäller
inom Västtrafik, och dessa kommer att uppdateras under 2018. Inom området upphandlingar har
Västtrafik sedan 2017 tagit med Sveriges kommuner och landstings uppförandekod för leverantörer.
Under året kommer även regelverket för inköp och upphandling att ses över, vilket också kommer
att beskrivas mer i detalj under 2018.
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