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Begreppet hållbar utveckling går ut på att hushålla med
jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose
sina behov. Det är numera vanligt att låta begreppet hållbar
utveckling innefatta tre olika delar: miljömässig hållbarhet,
social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
Miljömässig hållbarhet syftar till att hushålla med resurser
på lång sikt, social hållbarhet handlar om att sträva mot ett
samhälle där de grundläggande mänskliga rättigheterna uppfylls och ekonomisk hållbarhet innebär att vi inte ska ha en
ekonomisk tillväxt som medför negativa konsekvenser för den
miljömässiga eller sociala hållbarheten. Alla tre dimensioner
bidrar gemensamt till en hållbar utveckling.
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Om Värmlandstrafik och vår affärsmodell

944,3 miljoner kronor i
omsättning 2018
(koncernen).

Antal anställda på
heltid vid utgången
av 2018 = 83.

162 bussar i linjetrafik.
13 tåg i linjetrafik.
75 bilar och specialfordon
i servicetrafik.
192 bussar i separat
skoltrafik.

Värmlandstrafiks
medarbetare finns på
kontor i Munkfors och
Karlstad samt på våra
kundcenter på Karlstads busstation och
på Centralsjukhuset i
Karlstad.

Värmlandstrafik är en beställarorganisation och
trafikorganisatör som arbetar med kollektivtrafik i
Värmland på uppdrag av vår ägare Region Värmland. Detta innebär att Värmlandstrafik ägs av värmlänningarna gemensamt och det är en självklarhet
att Värmlandtrafiks verksamhet ska vara hållbar och
tillgänglig för alla.
Den 1 januari 2019 bildas en ny organisation,
Region Värmland, genom sammanslagning av
Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region
Värmland inklusive kollektivtrafikmyndigheten samt
Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss. Från första
januari 2019 blir därför Region Värmland ansvarig
för all kollektivtrafiken i länet.
Värmlandstrafiks uppdrag är att verka för regional
utveckling. Detta gör vi genom att fullfölja våra
huvuduppgifter; samordna gemensamma transportbehov, öka länets tillgänglighet till storstadsområden
samt att utvidga arbetsmarknaden.
Genom upphandlad trafik, som körs av våra
olika entreprenörer, kan vårt uppdrag genomföras.
Tillsammans med våra entreprenörer erbjuder vi linjetrafik för både buss och tåg, skoltrafik, servicetrafik samt anropsstyrd trafik. Detta är olika resealternativ som har gemensamt att de är miljösmarta och
hållbara för våra resenärer.
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9,2
2018 gjordes
totalt cirka 9,2
miljoner resor med
våra olika trafikslag
(inklusive övergångar
till tätortstrafik i
Karlstad).

Vi har huvudkontor i Munkfors och ett kontor i
Karlstad. Vi har även ett kundcenter vid Karlstads
busstation och ett på Centralsjukhuset i Karlstad.
Värmlandstrafik har 83 anställda varav cirka hälften
är placerade i Karlstad och hälften i Munkfors.
Våra helägda dotterbolag Gångjärnet i Karlstad
och Bussfastigheter i Kristinehamn äger de största
depåerna i Värmland. Entreprenörerna nyttjar våra
depåer och vi har genom hyresavtal överlåtit den
verksamhet som bedrivs på hyrestagaren. För att
minimera vår miljöpåverkan har vi hårda miljökrav
och systematisk uppföljning på våra depåer.
Vi erbjuder lösningar för olika typer av resor som
enkelresor och pendlaralternativ vilka lätt kan införskaffas hos återförsäljare, på hemsidan eller i mobilappen. Genom våra tillgänglighetsanpassade fordon
har vi möjlighet att inkludera ännu fler resenärer som
annars inte kunnat resa med oss.
Verksamhetens intäkter och kostnader består
av biljettintäkter från resenärer, ägarbidrag samt
trafikkostnader. Målet är en långsiktigt hållbar ekonomi. Det handlar om att styra verksamheten både
utifrån ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv.
Det förutsätter att vi förhåller oss till de riktlinjer
och ramverk som är uppsatta för vår verksamhet
vilket innebär att vi behöver ha en sund ekonomisk
hushållning till de intäkter och kostnader som finns i
verksamheten.

Intressenternas inspel
Värmlandstrafiks primära intressenter har genom
ett internt arbete identifierats som vår ägare Region
Värmland och våra kunder. Under 2018 har vi
sammanställt vad dessa båda intressenter anser är
viktigt att vi fokuserar på inom ramen för hållbarhet.
Detta har vi gjort dels genom att ringa in vilka mål
våra ägare formulerat för vårt arbete, dels genom en
enkätundersökning riktad till våra kunder. Här följer
en redovisning av våra ägares mål och därefter en
presentation av resultatet från kundundersökningen.

Ägare & mål
Hur vår trafik utförs har sin grund i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Värmland. Det
är ett politiskt beslutat dokument som tas fram av
Region Värmland och fastställs av regionfullmäktige.
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande
strategiska dokument som beskriver hur utvecklingen av kollektivtrafiken ska se ut. I trafikförsörjningsprogrammet finns mål uppsatta för Värmland som
sträcker sig mellan 2017–2021.
Målen delas upp efter följande målområden och
följs upp varje år:
Målområde 1: Tillgänglighet för regional tillväxt
Målområde 2: Attraktivitet och användbarhet
Målområde 3: Miljö
Målområde 4: Resurseffektivitet
Målen blir genom uppdraget att organisera kollektivtrafiken även Värmlandstrafiks mål. Ur ett hållbar-

hetsperspektiv där vi vill att kollektivtrafiken ska
utvecklas så att fler åker kollektivt blir målområdena
från våra ägare viktiga. Detta genom att de möjliggör
för oss att bedriva en verksamhet som hjälper Värmland nå målen uppsatta för hållbar utveckling.
Tillgänglighet för regional tillväxt
Arbets- och studiependling anses vara en avgörande faktor för regionens utveckling och vi ska
därför genom vår verksamhet öka tillgängligheten i
Värmland och göra denna pendling möjlig. Målet är
att resmöjligheterna ska vara sådana att arbets- och
studiependling är möjlig mellan samtliga kommunhuvudorter och Karlstad, mellan de närliggande
storstäderna Stockholm, Göteborg och Oslo samt
inom lokala arbetsmarknader.
Attraktivitet och användbarhet
Alla som åker med oss ska känna sig trygga och
nöjda. Punktlighet och pålitlighet är därför två nyckelord för oss. Att åka kollektivt ska vara enkelt och
det är av den anledningen viktigt att Värmlandstrafik har samordnade informations-, störnings- och
betalsystem.
Miljö
För att miljövinsterna ska bli så stora som möjligt
behöver antalet resor med bil minska. För att uppnå
detta behöver antalet resor i kollektivtrafiken öka
samt att en större andel förnybart drivmedel användas.
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Väsentliga frågor för Värmlandstrafik
Miljö
Tillgänglighet
Attraktivt och användbarhet

Relevans för intressenter

Arbeta ombord
Resurseffektivitet

Störningsinformation

Sopsortering ombord

Relevans för Värmlandstrafik

Resurseffektivitet
Resurseffektivitet är viktigt för hållbarhetens alla
aspekter. Kollektivtrafiken ska både planeras och
genomförs på ett effektivt sätt där anpassning av
utbud och efterfrågan ingår.
Utöver trafikförsörjningsprogrammet fastställer
kollektivtrafiknämnden varje år myndighetens verksamhetsplan för kollektivtrafiken i Värmland och den
ligger till grund för all planering av vår trafik.

Kunddialog
Utöver den dagliga kontakten våra medarbetare har
med våra kunder har vi under 2018 genomfört en
undersökning speciellt riktad mot hållbarhet. Syftet
med denna undersökning var att undersöka vad
våra kunder tycker är viktigt att vi fokuserar på inom
hållbarhet.
Information om enkäten, som fanns tillgänglig på
vår webbsida, spreds via sociala medier och på
skärmar ombord på bussarna. På webbsidan med
enkäten fanns även en informationstext om hållbarhet samt exempel på de tre aspekterna ekonomisk,
miljömässig och social hållbarhet. Enkäten, som
bestod av en fritextfråga, fanns tillgänglig under en
fem-veckorsperiod och svarsfrekvensen var över
förväntan.
De svar som de allra flesta angav att de ville att
vi ska arbeta med var: förnybara bränslen, fler
avgångar och anropsstyrda avgångar, punktlighet,
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tillgänglighet och förändrade biljettpriser. Andra svar
som vi fick in via enkäten var bättre kommunikation
vid förseningar, sopsortering ombord och ytterligare
anpassningar för att kunna jobba ombord på buss
och tåg.

Sammanfattning av intressenternas inspel
Genom att identifiera vår ägares mål och komplettera med en kundundersökning kan vi konstatera att
miljö är ett område som både våra ägare och våra
kunder anser att vi ska arbeta med.
Båda intressentgrupperna anser också att tillgänglighet, punktlighet och resurseffektivitet är viktiga
områden. Detta är områden som Värmlandstrafik
redan idag arbetar med. Utöver de här synpunkterna ansåg kunderna att de vill att vi ska fokusera
ytterligare på störningsinformation, anpassningar
för att kunna jobba ombord på buss och tåg och
lösningar för sopsortering ombord. Detta är frågor
vi tar med oss inför framtida utveckling av vårt
hållbarhetsarbete.
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Händelser 2018

Tekniksprångare
Under hösten 2018 har två tekniksprångare genomfört sin praktik på Värmlandstrafik. Tekniksprånget är
en gemensam satsning mellan Sveriges arbetsgivare
och regering med syfte att säkra framtidens kompetensförsörjning genom att locka fler ungdomar till
högre utbildning. Tekniksprångarnas uppdrag har
varit att fokusera på hållbarhet och störningsinformation.
Deras huvuduppgift gällande hållbarhet har varit
en intern hållbarhetsinventering. Syftet med denna
inventering har varit att kartlägga vad de olika avdelningarna jobbar med ur ett hållbarhetsperspektiv,
öka kunskapen om hållbarhet hos medarbetarna
men även hjälpa avdelningarna att knyta sitt dagliga
arbete till ett större hållbarhetsperspektiv. För att
uppnå detta har de utöver intervjuer på avdelningsnivå tagit fram ett internt utbildningsmaterial
inklusive tre kortfilmer om hållbarhet.
Arbetet kring störningsinformation har syftat till
att utreda och kartlägga hur störningsinformationen
ser ut idag för att kunna utveckla och förbättra den
i framtiden. Tekniksprångarna har också fokuserat
på att undersöka vilken typ av störningsinformation
som efterfrågas av kunder. Detta har undersökts
genom kundundersökningar och även genom intervjuer med ombordpersonal på buss och tåg.
Resultat visar att störningsinformationen anses
lite rörig ur ett kundperspektiv. Kunderna anser till
exempel att de får väldigt mycket information som
ibland inte anses väsentlig. Den information som
kunderna är mest intresserad av att se är hur länge
det dröjer till nästa avgång samt vilka alternativ det
finns för andra resesätt. Ett önskemål är därför att
störningsinformationen ska bli mer specificerad efter
den enskilde resenären. En annan del som framkom
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av arbetet är att störningsinformationen till viss del i
dagsläget hanteras manuellt vilket kan generera fel
och förseningar i kommunikationen. Detta är områden som ska arbetas vidare med under 2019.

Vårt bidrag till FN:s klimatmål
Under 2016 undertecknades FN:s klimatavtal i Paris.
Det visar väg och riktning inte bara för regeringar
utan även för företag över hela världen. Under 2018
har en workshop genomförts på Värmlandstrafik
med tema Globala målen och agenda 2030.
Som ett efterarbete från denna workshop har vi
kartlagt vilka av de 15 globala målen som vi mest
konkret bidrar till. De mål som vi anser att vi bidrar
mest till utifrån vår verksamhet är:
Målområde 3 - Hälsa och välbefinnande: Dels
erbjuder Värmlandstrafik sjukresor för våra resenärer
dels har vi en resepolicy som uppmanar de anställda till att i första hand resa genom gång eller cykel
och vid längre sträckor kollektivtrafik, vilket även det
oftast innebär gång eller cykling mellan station och
mötesplats.
Målområde 4 - God utbildning för alla: Genom att
erbjuda kollektivtrafik möjliggör vi för alla invånare i
Värmland att resa till och från arbete och studier. Att
tillgodose arbets- och studiependling för värmlänningar är ett av våra viktigaste målområden.
Målområde 5 – Jämställdhet: Kollektivtrafiken är
en viktig pusselbit för jämställdhet. Den möjliggör att
fler personer har möjlighet att förflytta sig oberoende
om tillgång till bil finns. Det underlättar för fler att
söka arbete på annan ort, och det gör även samhället mer tillgängligt för individer utan körkort.

Målområde 11 - Hållbara städer och samhällen:
Kollektivtrafiken behöver vara en naturlig del i stadsplaneringen. Genom att skapa bra förutsättningar
för kollektivtrafiken kan vi minska på antalet bilar i
städerna. Då får vi renare städer med mindre buller
och trevligare stadskärna för invånarna att vistas i.
Målområde 13 - Bekämpa klimatförändringarna:
Om fler åker kollektivt minskar utsläppen. Vi arbetar
därför för ett ökat kollektivt resande och för en
fossilfri kollektivtrafik.

Uppdaterad resepolicy
För att kunna göra av oss av med en företagsbil
har kontoret på Lagergrensgatan i Karlstad under
2018 anslutit sig till en bilpool samt införskaffat
en tjänstecykel. Vårt kontor i Munkfors har bytt ut
två dieselbilar mot en elhybrid samt införskaffat en
tjänstecykel.
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi under
2018 uppdaterat vår resepolicy. Syftet med vår
resepolicy är att skapa förutsättningar för ett miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt resande.
Den uppdaterade policyn syftar till att tydliggöra
vår möjlighet för att minska hela organisationens
resande genom att påverka till resfria möten. Om en
resa ändå är nödvändig ska kollektivtrafik eller cykel
i första hand användas. Om kollektivtrafik eller cykel
inte fungerar ska bil användas som tillhandahålls
av Värmlandstrafik. Vi tycker även att det är viktigt i
att den mån det går påverka mötestid och mötesplats utifrån kollektivtrafikens utbud. Resepolicyn
innehåller också en rekommendation för att resa
kollektivt, samåka eller cykla till och från arbetet.
Detta på grund av att resor till och från arbetet också utgör del av organisationens miljöbelastning. För

att underlätta för medarbetarna att följa resepolicyn
har alla tillgång till företagsappen där biljett för tjänsteresa lätt kan inhandlas.

Mötesplanerare på webbplats
För att ytterligare möjliggöra hållbara möten finns
även funktionen Mötesplaneraren på vår externa
webbplats. Genom denna funktion (en sökmotor)
anger användaren var mötet ska äga rum, vilka orter
deltagarna reser från samt datum och tid för mötet.
Mötesplaneraren ger sedan förslag på mötestid med
kortast möjliga res- och väntetid för alla deltagare.

Fria sommarlovsresor för skolungdomar
Sommaren 2018 fick skolungdomar i Värmland resa
gratis med Värmlandstrafik och Karlstadbuss under
hela lovet. Ett regeringsbeslut möjliggjorde fria resor
för grundskolan årskurs 6–9 samt gymnasiet årskurs
1–2. I Värmland utvidgades erbjudandet till att omfatta även eleverna i grundskolan årskurs 1–5. Totalt
erbjöds drygt 34 000 ungdomar i Värmland fria
sommarresor. Genom detta har ungdomar kunnat
resa till sommarjobb eller fritidsaktiviteter oberoende
ekonomisk bakgrund.

Projekt för hållbara resor
Genom att Värmlandstrafik är en del av projektet
Hållbart resande i Värmland har vi under 2018
deltagit i aktiviteter för att öka det hållbara resandet
i tjänsten, men även till och från jobbet (läs mer om
projektet i Värmlandstrafiks årsredovisning 2018).
Aktiviteterna har varit: Cykla till jobbet-kampanj,
vintercyklistkampanj och elfordonsdag. Utöver detta
har projektet även haft kurser i resfria möten där de
har utbildat i Skype och andra tekniska lösningar
som underlättar möten och minskar resandet.
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Trafiken

Affärsetik och motverkande av korruption
All trafik hos Värmlandstrafik upphandlas och god
affärsetik är en självklarhet för oss. Att ha en god
affärsetik innebär att vi motverkar oetiska affärsförbindelser där korruption, mutor eller andra oegentligheter kan förekomma. För att undvika sådana
situationer är det viktigt att ha tydliga rutiner och ett
regelverk som förklarar vad som är lämpligt i olika
situationer.
Hållbara inköp handlar om att ha kontroll ett steg
tillbaka i produktionskedjan, det vill säga till de
direktlevererande leverantörerna. Det är viktigt att
de leverantörer vi använder oss av kan verifieras i
vår uppförandekod för leverantörer. Värmlandstrafik
kontrollerar våra trafikentreprenörer en gång i månaden hos Skatteverket samt att vi har ett system
som kontrollerar bland annat F-skatt och avvikande
belopp vid varje fil som laddas upp för betalning hos
banken.
Enligt den upphandlingspolicy vi arbetar efter
ska alla avtal upphandlas i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF) och Lagen om
upphandling av koncessioner (LUK). 2018 var 96
procent av Värmlandstrafiks kostnader knytna till
avtal som föregåtts av upphandling. Varje upphandling måste göras av minst tre personer.
Vi har även en tydlig betalningsrutin och attestordning för inköp. Dessa reglerar vem som har
beställningsrätt och vem som ska attestera fakturan.
Minst två personer ska attestera en faktura innan
den betalas ut.
Vi är ett offentligt bolag, som granskas av allmänhet och media, vilket ställer höga krav på oss.
Tydliga upphandlings-, beställnings- och attestregler
minimerar risken för korruption i vår verksamhet.
12

För att undvika en situation där mutor eller andra
oegentligheter kan misstänkas, eller uppkomma,
utvärderar vi noga varje affärsförbindelse för sig. I
vår upphandlingspolicy står även att all upphandling
hos oss ska medföra att organisationen bidrar till en
långsiktig hållbar utveckling. Detta innebär att förutom ekologiska aspekter ska även etiska, sociala och
arbetsrättsliga aspekter vägas in. Värmlandstrafik
ska ställa tydliga och relevanta krav på jämställdhet, tillgänglighet, sociala villkor och arbetsrättsliga
förhållanden där så är möjligt.
Att agera ansvarsfullt i våra affärsförbindelser är
viktigt för oss för att kunna vara en ekonomiskt
hållbar aktör i samhället.
Vår verksamhet består till väldigt stor del av den
upphandlade trafik vi utför. Upphandling är därför
ett viktigt område att hålla sig uppdaterad på då vi
genom den har stor möjlighet att påverka. Inför nya
upphandlingar sker ett arbete kring vilka krav som
ska ställas på entreprenör och vi ser att hållbarhetsaspekter såsom bland annat arbetsvillkor och
miljökrav läggs allt större vikt vid.

Miljö
Värmlandstrafiks miljöarbete är ett led i implementeringen av det omarbetade ledningssystemet och
är ett svar på nya ISO-krav. Företagets miljöarbete
har många dimensioner och gränssnitten mellan vårt
eget och våra samarbetspartners ansvar för miljön
är en del av det gemensamma miljöledningssystemet.
Värmlandstrafik är ett företag som på flera olika
sätt kan påverka miljön för framtida generationers
invånare i Värmland vilket gör miljöarbetet till ett
av våra viktigaste arbetsområden. De konkreta
områden miljömålen fokuserats mot under 2018 är

Fordon & bränsleförbrukning

Andel fordonskm med fossila bränslen
Andel förnybart drivmedel
Fordonens utsläppsvärde av kväveoxider
Fordonens utsläppsvärde av partiklar
Fordonen utsläpp av koldioxid
Förbrukning av fossila bränslen
Körda km
Energianvändning/fordonskm (kWh)

2016

2017

2018

63,20%
65,00%
0,49 g/kwh
0,01 g/kwh
464 g/km
1 684 955
15 217 614
2,99

14%
86%
0,50 g/kwh
0,01g/kwh
214 g/km
602 214
14 956 012
2,80

13%
87%
0,40 g/kwh
0,01g/kwh
210 g/km
552 467
14 526 090
2,87

Definitioner enlig Frida.

depåer, fordon, bränslen, samordningseffekter och
ökad marknadsandel.
Vi arbetar för att de fordon som finns i verksamheten ska drivas med fossilfria bränslen och att
samtliga depåers verkstads- och tvättanläggningar
ska uppfylla lagens miljökrav. Transportbranschen
har ur ett miljöperspektiv ansetts vara en smutsig
bransch men genom att arbeta med dessa områden
kan kollektivtrafiken bli en föregångare och ett verktyg i förändringen mot ett mer hållbart samhälle.

Depåer, samordningseffekter och fordon
Arbetet i våra depåer har stor miljöpåverkan. I depåerna tvättas, repareras och tankas våra fordon varje
dag året runt. Att själva äga de största depåerna
i Värmland säkerställer att vi kan ligga i framkant
när det gäller teknisk utrustning till nytta för miljön.
Systematisk uppföljning på samtliga depåer med
långtgående miljökrav bäddar också för bättre
kunskap och mindre miljöpåverkan i hela systemet.
För att minska negativa miljöeffekter från fordon är
det viktigt med underhåll som leder till att fordonen
kan användas längre eller köra fler kilometer utan
försämrad upplevd kvalitet för kunden.
Genom att standardisera och använda färre
typer av fordon skapar vi större möjlighet till bättre
fordonsnyttjande och minskar inköpen av fler antal
fordon. Rationaliseringar och effektiviseringar i form
av mer effektivt fordonsnyttjande (fler kilometer per
fordon) eller samordningseffekter (fler som reser i
samma fordon) är till stor miljönytta. Färre fordon eller färre kilometer producerade i allmän och särskilt
kollektivtrafik sparar tillsammans både ekonomiska
resurser och innebär minskad miljöpåverkan för
Värmland.
De kommande åren förutspås föranleda en brist
på förare i hela branschen. En av våra entreprenörer
har under 2018 startat och genomfört utbildning av
förare för att börjat tillgodose behovet. Vid denna

tidpunkt är detta inte ett stort problem för Värmland
men det är viktigt att vi följer denna utveckling för att
framöver fortsatt kunna utföra våra uppdrag.

Bränsle
För att minska miljöpåverkan är det viktigt att de
fordon som finns i verksamheten använder ett så
miljövänligt bränsle som möjligt. Under hösten
2016 beslutades om övergång till biodiesel (HVO)
som fossilfritt alternativ. Under 2018 har 87 procent
av produktionen av linjetrafik buss övergått till att
bedrivas med fossilfria bränslen. Inom den separata
skoltrafiken drivs idag en mindre andel av fordonen
på HVO, men fortsatt arbete pågår för att alla fordon
i skoltrafik ska övergå till fossilfria bränslen.
Våra fordon i trafiken är förberedda för alternativa
bränslen vilket gör att vi har de tekniska förutsättningarna för att uppfylla målen i fråga om minskning
av fossila bränslen.
En ökad efterfrågan på HVO tillsammans med
beslutet att inte längre klassificera PFAD som är
en av beståndsdelarna i HVO som restprodukt kan
innebära att tillgången på HVO förändras framöver.
Detta skulle innebära svårigheter att förse våra fordon med bränsle och i sin tur inte kunna utföra våra
uppdrag. Vi har hanterat detta genom att arbeta
med leverantörer som kan säkerställa den mängd
HVO vi behöver för att försörja våra fordon.
I nuläget vet vi inte exakt hur den framtida drivmedelsförsörjningen för tåg kommer att lösas, men
det långsiktiga målet är att Fryksdalsbanan ska
elektrifieras. För att hantera eventuella hinder för
elektrifiering av banan men också för att undersöka
andra alternativ till bränsleförsörjning av tågen, har
vi en pågående utredning för att undersöka möjligheten att använda fossilfritt bränsle i de befintliga
motorvagnarna. Medan utredningen pågår och tills
en annan lösning finns tillsätter vi Adblue till dieseln
för att skapa minsta möjliga miljöpåverkan.
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Marknadsandel
Vårt viktigaste redskap för att bidra till Värmlands
långsiktiga klimat- och miljömål är vårt mål för ökad
marknadsandel. Målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till 15 procent år 2021.
För att bidra till Värmlands klimat- och miljömål
är det centralt att vi lyckas med ambitionen att utveckla kollektivtrafiken så att fler reser med vår trafik
och färre med egen bil. Att få fler att resa kollektivt
är den största miljövinsten med kollektivtrafiken
eftersom den är betydligt mer energieffektiv, och
hushåller bättre med naturresurserna, än resor med
egen bil.
För att öka vår marknadsandel behöver vi undersöka hur vi ska få fler resenärer i vår trafik. Det
innebär att vi dels behöver titta på vilka som reser
med oss, dels hur vi kan förändra våra fordon, men
även hur vi kan förenkla betalningen av biljetter.
Det är viktigt att vi förstår vilka grupper som idag
väljer bort kollektivtrafiken och försöker få dessa att
börja åka kollektivt. Lika viktigt är det att vi behåller
våra befintliga kunder. Vår största konkurrent är
bilen och vi har därför sedan några år tillbaka, och
fortsatt under hösten 2018, genomfört en kampanj
riktad mot bilägare i Värmland där de ges möjlighet
att provåka med Värmlandstrafik under 14 dagar.
Kampanjen har varit lyckad med bra svarsfrekvens
och nya kunder. För att behålla de resenärer som reser med oss har vi regelbundet (ungefär två gånger
per år) kampanjer som innebär att resenärerna får
ladda reskassa till ett rabatterat pris.
Förutom att rikta in sig på enstaka individer driver
vi gemensamt med Karlstads kommun projektet
Hållbart resande i ett växande Värmland. Detta
projekt riktar sig mot arbetsgivare och stöttar upp i
arbetet att påverka de anställda att resa med hållbarare alternativ än bil.
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att länet
är attraktivt både ur etablerings- och bostadsperspektiv. Genom kollektivtrafiken ökar vi tillgängligheten till storstadsområdena och inom Värmland
hjälper vi länet att nå målen för att vara en attraktiv
plats att bosätta sig och etablera sin verksamhet på.
För att öka antalet resenärer ytterligare är det
viktigt att vi arbetar för en miljösmart kollektivtrafik
som är tillgänglig för alla. Detta gör vi genom att alla
våra fordon i linjetrafik är tillgänglighetsanpassade
med låggolv samt att vi arbetar för att underlätta
arbetspendlingen för våra resenärer.
Det är viktigt för oss att vara ett bra miljöalternativ
för våra kunder och att utveckla kollektivtrafiken så
att tröskeln för att välja kollektivtrafiken jämfört med
andra färdmedel inte ska vara för hög
Nya mobilitetslösningar uppkommer hela tiden till
följd av den snabba digitaliseringen och ny teknik.
Det är av stor betydelse för oss att vi hänger med
i utvecklingen och arbetar vidare för ett bredare
koncept där vi fokuserar på hela resan - från dörr till
dörr. Idag finns olika företag som erbjuder alternativa mobilitetslösningar såsom bilpool, hyrcykel och
andra smarta sätt för att underlätta för resenären.
Att inte aktivt arbeta med denna fråga är en av de
största risker och utmaningar vi står inför. Under
2019 påbörjas därför ett arbete där vi kommer att
fokusera på dessa frågor. Ett arbete som inledningsvis kommer att handla om utbildning och framtagande av en strategi. Se Värmlandstrafiks årsredovisning 2018 för mer information.

Samkörning servicetrafik

Sjukresor
Färdtjänst

2018

2017

2016

35,6%
22,5%

33,8%
21,5%

32,0%
21,0%

Andel resor inom servicetrafiken som är samkörda
2016-2018.

Samkörning - skoltrafik

Andel

2018

2017

2016

28,0%

26,9%

27,5%

Andel skolelever som åker i ordinarie linjetrafik i någon mån
till och från skolan 2016-2018.

Provårkarkampanj

Antal utskick
Antal provåkare
Antal nya kunder

2018

2017

2016

55 602
5 100
1 020

57 473
4 817
960

55 559
5 075
862

Resultat från provåkarkampanjen 2016-2018.

Kännedom policy

Andel

2018

2017

2016

100%

100%

100%

Andel anställda som har tillgång till, och har informerats om,
policyer avseende upphandling, inköp- och betalrutiner.

Marknadsandel

Andel

2018

2017

2016

14%

13%

13%

Marknadsandel 2016-2018.
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Medarbetare

En annan viktig del i vårt hållbarhetsarbete är våra
medarbetare. För att vara en arbetsgivare med anställda som trivs har vi utarbetat riktlinjer inom olika
områden som berör vår arbetsplats och våra medarbetare. För att skapa en attraktiv arbetsplats för alla
anställda är det viktigt att det finns ett intresse av
att förstå hur medarbetarna ser sin arbetsplats, vad
de uppskattar och vad de saknar eller helt enkelt är
missnöjda med. Varje år genomförs därför en medarbetarundersökning. För att minimera risken att
policyer inte efterföljs finns alla dokument tillgängliga på företagets intranät där alla som arbetar på
Värmlandstrafik kan ta del av dem. Värmlandstrafik
AB är också anslutet till kollektivavtal och har nära
samarbete med facklig organisation där regelbundna samverkansmöten sker.

Jämställdhet och mångfald
Det arbete vi har för att uppnå en inkluderande
organisation som främjar jämställdhet och mångfald
beskrivs i den mångfalds- och jämställdhetspolicy
företaget har. En jämnare fördelning av anställda utifrån kön, ålder och bakgrund bidrar till en organisation som presterar bättre och tydligare representerar
ett genomsnitt av våra kunder. Vid rekrytering ska
mångfald vara en aspekt som tas hänsyn till.
Idag är fördelningen inom organisationen 28 män
och 55 kvinnor. Fördelningen mellan män och kvinnor i ledningsgruppen är relativt jämn. Dock finns
ett arbete att göra för att utjämna könsfördelningen i

några av organisationens avdelningar. Det pågår ett
fortsatt arbete för att undersöka möjligheterna att bli
ännu bättre inom dessa frågor.
Som ett led i vårt arbete mot en jämställd och
inkluderande organisation har vi i vår medarbetarundersökning en fråga om likabehandling, en
frågeställning som grundar sig i de kriterier som
finns i diskrimineringslagen. Medarbetarna får i
denna fråga svara på en femgradig skala hur de
upplever organisationen utifrån olika påståenden om
likabehandling. Den femgradiga skalan innebär 1
att medarbetaren är missnöjd med organisationens
likabehandling och 5 att medarbetaren anser att
organisationen behandlar alla sina medarbetare lika.
Det medelvärde som framkommit de senaste åren
ligger mellan 4,7 och 4,8. Mycket positiva siffror,
men målet är att alla medarbetare ger högsta betyg.

Kompetensutveckling
För att ta vara på den kompetens som finns i
verksamheten vill vi skapa utvecklingsmöjligheter
för medarbetarna. Målet med kompetensutvecklingen är att möjliggöra utveckling och förnyelse av
verksamheten med utgångspunkt i medarbetarnas
uppdrag och att stimulera medarbetarna till kontinuerlig kompetenshöjning och därigenom skapa en
positiv grund för karriärutveckling.

Arbetsmiljö
Det finns en mängd olika orsaker som bidrar till att
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Kollektivavtal

Andel

2018

2017

2016

100%

100%

100%

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal.

Medarbetarundersökning

Medelvärde

2018

2017

2016

4,8

4,7

4,8

Utfallet från medarbetarundersökning, fråga om likabehandling.
Den femgradiga skalan betyder att 1 innebär att medarbetaren är
missnöjd med organisationens likabehandling och att 5 innebär
att medarbetaren anser att organisationen behandlar alla sina
medarbetare lika.

Medarbetarsamtal

Andel

2018

2017

2016

100%

100%

100%

Andel av medarbetarna som har medarbetarsamtal varje år.
Genom dessa får medarbetarna regelbunden utvärdering
och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling.

Sammansättning - styrelse,
ledning och övriga anställda
2018

2017

2016

Styrelse, män

42%

57%

57%

Styrelse kvinnor

57%

43%

43%

Ledning män

62%

62%

78%

Ledning kvinnor

38%

38%

22%

Övriga anställda män

30%

28%

27%

Övriga anställda kvinnor

70%

72%

73%

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning
av andra anställda efter kön och ålder. För fler uppgifter
gällande anställda, se not 6 Medelantal anställda, löner,
andra ersättningar och sociala avgifter i Värmlandstrafiks
årsredovisning 2018.
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medarbetare trivs eller inte på arbetsplatsen. Det
kan bero på omständigheter i den egna organisationen, men även yttre faktorer. För att hantera detta
är det viktigt att vi hela tiden arbetar för att våra
medarbetare trivs hos oss.
Då vi har kontor på flera ställen och olika orter är
det viktigt att vi arbetar kontinuerligt med kommunikation inom verksamheten. Som ett fortsatt arbete
med medarbetarskap samt för att kunna få en större
förståelse kring hur medarbetare bättre kan jobba
tillsammans har vi under 2018 jobbat vidare med
medarbetarprofiler i form av personprofiler uppdelat
i färger. Arbetet inleddes med en inspirationsföreläsning och därefter har medarbetarna fått göra
individuella personprofiler som sedan diskuterats
vidare på den enskilda avdelningen. Som en del av
detta arbete genomfördes också gruppövningar
som handlade om samarbete på den årliga sommaraktiviteten.
En av de yttre faktorer som påverkar oss i närtid
är den omorganisering som sker i Värmland i samband med omvandlingen till regionkommun. Följderna av en omorganisering på kommun/regionnivå
innebär förändringar hos oss, vilket kan upplevas
oroande för våra medarbetare.
För att motverka oro och ge stöd till våra medarbetare och skapa en trivsam arbetsplats vill vi att
vår verksamhet ska präglas av en god psykosocial
och fysisk arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att alla ska trivas, fungera och kunna
utvecklas i sitt arbete. Det är också en förutsättning
för att bibehålla en god hälsa samt att minimera
riskerna att skadas i arbetet. En god arbetsmiljö
utvecklar även kreativiteten hos medarbetarna vilket
skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat.
Genom en ökad öppenhet och ett tillåtande klimat
skapas också möjligheter för våra medarbetare att
känna större delaktighet och påverkan i arbetet.
För att uppnå en säker och sund arbetsmiljö ska
Värmlandstrafik uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen, kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador, sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljön och ha ett effektivt system för
arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och
förbättras.
Under hösten 2018 genomgick alla medarbetare på Värmlandstrafik en hälsoundersökning i
samarbete med miljöhälsan i Munkfors. I samband
med utförd undersökning fick alla medarbetare en
grundlig genomgång av resultatet från testerna.
I praktiken kan vårt arbete för en trivsam arbetsplats exempelvis handla om att vi vill underlätta för
föräldrar att ha flexibla arbetstider och att de kan
förlägga möten under ordinarie arbetstid, att vi arbetar med en transparent kommunikation mellan ledning och medarbetare samt att vi varje år genomför
medarbetarsamtal och skyddsronder.
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