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OM TRANSDEV
Transdev driver persontrafik på uppdrag av regionala 
kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i 
hela Sverige och vi har även egen kommersiell tåg- och 
busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av 
resor med buss, tåg, spårvagn och båt och är en av Sveriges 
största operatörer inom persontrafik. Varje dag genomförs 
300 000 resor med Transdev i Sverige. Inom koncernen 
finns bolagen Transdev Sverige AB, Transdev Uppland AB, 
AB  Göteborg-Styrsö skärgårdstrafik samt Merresor AB med  
varumärkena Flygbussarna, Flygbussarna Door to Gate, 
Flygbussarna charter, Båtbussarna och Snälltåget. Säkerhet, 
pålitlighet och service är prioriterat i arbetet som utförs av 
4 500 medarbetare runt om i landet. Huvudkontoret ligger 
i Bromma.

Transdev finns i 18 länder förutom Sverige. Totalt görs 10 
miljoner dagliga resor med 13 olika färdslag. Vi använder 
erfarenheter och smarta lösningar från hela världen för att 
förbättra svensk kollektivtrafik. Transdev är både påhittiga 
och pålitliga. Vi är en betrodd partner som med resenären i 
fokus utvecklar framtidens kollektivtrafik redan idag.

Vår Vision
Transdevs vision är ett samhälle där alla – alltid och över-
allt – ska ha tillgång till de bästa transportlösningarna. För 
oss handlar det om att erbjuda ett brett utbud av hållbara 
transportlösningar idag och i framtiden. En viktig del är 
att hitta lösningar som gör att man blir mindre beroende 
av den privata bilen. Det bästa vi kan göra för miljön är att 
verka för att så många som möjligt väljer att resa kollektivt 
istället för med egen bil. Genom att skapa en attraktiv och 
energieffektiv kollektivtrafik med fokus på kundens behov 
kan vi få fler att resa tillsammans. Smart för miljön, ekono-
min och samhället.

Vår Strategi
Transdev 2020 är en global strategi som består av sex foku-
sområden inom vilka Transdev arbetar med förbättringar 
som stöttar arbetet mot ökad hållbarhet.

Transdevs åtagande  
 • Transdev är engagerade i fossilfritt Sverige, ett initiativ 
som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, 
och har förbundit sig att vara fossilfritt senast 2030. 
• Transdev är avancerad medlem i UN Global Compact.  
Varje år efterfrågar UN Global Compact ett dokument från 
sina medlemmar som bevisar att de tar konkreta åtgärder 
för att förbättra sitt miljö- och sociala ansvar. Transdev lever 
upp till de 21 kriterierna ( 10 UN Global Compact kriterier 
samt ytterligare 11 kriterier).
• Transdev är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. 
• Transdev har ett omfattande program för att reducera 
klimatpåverkan för samtliga transportslag som går under 
namnet SMART-körning.  
• Transdev är ledande operatör av elbussar i Sverige och i Europa. 
• Majoriteten av Transdevs fordonsflotta drivs av biobränsle.

INTRESSENT - OCH VÄSENTLIGHETSANALYS 
För att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete inriktas på de 
mest väsentliga områdena har vi efter att först ha identi-
fierat våra intressenter genomfört en väsentlighetsanalys.  
Intressentanalysen utgår från en intressentdialog samt en 
påverkansanalys där medlemmarna i företagsledningen har 
bidragit. Totalt identifierades elva intressentgrupper av vilka 
sex ses som prioriterade.

I intressentdialogen har följande fråga ställts: I vilken ut-
sträckning påverkar Transdevs hantering av respektive 
fråga din bedömning av företaget och hur du interage-
rar med företaget? 

Att resa tillsammans är hållbart
Transdevs affärsidé handlar om att erbjuda en effektiv kollektivtrafik för att fler ska 
kunna resa till jobb, skola och fritidsaktiviteter tillsammans. Genom vårt uppdrag är 
vi en viktig aktör i resan mot ett hållbart samhälle.

Transdev 2020  
fokusområden

Prioriterade intressenter

Kundfokus

Medarbetarfokus

Operativ excel-

Samspel Agil

Innovation

Politiker

Uppdragsgivare

Resenär

Leverantör/ 
Samarbetspartner

ÄgareMedarbetare
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För påverkansanalysen har medlemmarna i företagsled-
ningen tagit ställning till fyra olika frågor; risker, påverkan, 
möjligheter och koppling till strategi. 

Risk - Om Transdev inte arbetar med frågan, hur stor är 
sannolikheten att det har en negativ påverkan på företaget? 
Påverkan - Hur stor påverkan har eller kan Transdev ha på om-
rådet (relativt annan sorts verksamhet och/eller andra bolag) 
Möjligheter - Hur stora är möjligheterna för företaget att 
växa eller vinna fördelar genom ökat fokus på frågan? 
Strategi - I vilken grad går god hantering av området i linje 
med företagets strategi, vision, uppdrag, affärsidé och mål?

Genom att kombinera de båda frågorna ger väsentlighets-
analysen prioriterade områden som Transdev arbetar med 
för att säkerställa en långsiktig hållbarhet.

VÄSENTLIGA OMRÅDEN 
Baserat på väsentlighetsanalysen har fem områden 
identifierats:
- Kundnöjdhet, säker och trygg resa
- Minskad miljöpåverkan 
- Attraktiv arbetsgivare
- Hållbara affärer
- Innovation och hållbar utveckling

Kundnöjdhet, säker och trygg resa
PÅLITLIG LEVERANS
Transdev har kvalitets- och miljöcertifierat hela verk-
samheten för att säkerställa att vi arbetar med ständiga 
förbättringar för ökad kundnytta. Vi följer upp punktlighet 
och lyfter frågor om hur vi kan öka framkomligheten med 
våra uppdragsgivare och de kommuner vi verkar i. En bra 
baskvalitet är förutsättning för nöjda kunder.

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete genomför vi 
tillsammans med ett externt undersökningsföretag, nöjd-
kund-index-mätningar (NKI). Mätningarna genomförs upp 
till två gånger per år och görs genom enkätundersökning i 
samband med resa. Baserat på resultatet tar varje affär inom 

Transdev fram lokala handlingsplaner för att arbeta med de 
områden som har störst påverkan för att öka kundnöjd-
heten. Till stöd skapas en prioriteringsmatris som på ett 
överskådligt sätt visar vilka områden våra kunder vill att vi 
förbättrar oss inom. Varje mätning omfattar ca 10 000 en-
käter och Transdevs totala NKI för 2017 låg på 88 av 100, vilket 
innebär att nästan 9 av 10 resenärer var nöjda med sin resa.

GOD SERVICE
En bra service, trevligt bemötande och korrekt information 
är viktigt för kundupplevelsen och för att behålla och attra-
hera nya resenärer. På Transdev har vi fokus på kunden och 
arbetar med serviceprogram för kundens hela resa. Hur väl 
våra medarbetare bemöter resenärerna följs upp genom 
NKI-undersökning då flera frågor rör servicen.

SÄKER RESA
För Transdev är det viktigt att våra resenärer ska känna sig 
trygga när de reser med oss. Vi jobbar i en verksamhet 
där vårt viktigaste uppdrag är att kunna erbjuda en säker 
och trygg resa, oavsett om det är med båt, buss, tåg eller 
spårvagn. Vi kompromissar aldrig med säkerhet. Vi har tre 
policyer som är direkt styrande inom detta område: 
• Säkerhetspolicy
• Trafiksäkerhetspolicy
• Alkohol- och drogpolicy 

Vi jobbar aktivt med utbildning och information mot våra 
medarbetare för att betona att säkerhet alltid är vår första 
prioritet, läs mer under rubriken arbetsmiljö.

Risker 
Om vi inte arbetar med att säkerställa en god kundnöjdhet ris-
kerar vi att förlora resnärer, renommé, intäkter och nya affärer.

Minskad miljöpåverkan
FÅ FLER ATT RESA KOLLEKTIVT
På Transdev jobbar vi för en hållbar kollektivtrafik. Att resa 
tillsammans är miljösmart.  Att driva trafiken på ett punktligt 
och tillförlitligt sätt medför att våra kunder litar på oss och 
även detta är därför viktigt ur miljösynpunkt. Genom att 
ständigt jobba med trafikutbud och planering, upplysa om 
och marknadsföra kollektivtrafiken verkar vi för en attraktiv 
trafik som fler väljer att resa med.
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2016 2017

AO Buss 0,428 0,407

AO Kommersiell 0,263 0,253

AO Tåg 0,768 0,725

Totalt 0,483 0,448

REDUCERA VÅR MILJÖPÅVERKAN
Vårt miljöarbete styrs av Transdevs Miljöpolicy som 
säkerställer arbetet för ett mer hållbart samhälle. För att 
erhålla en verksamhet som är hållbar ur ett miljöperspektiv 
är tydliga rutiner och en bra utbildning viktig. Rutinerna 
syftar till att undvika att mark, luft och vatten förorenas. 
För att undvika föroreningar, finns det på varje ort där vi har 
depåer, instruktioner anslagna om hur man ska agera vid 
spill, läckage eller risk för detta. Via praktisk utbildning och 
information på arbetsplatser sprider vi kunskap om hur man 
ska agera. 

Vi deltar varje år i insamling av data till Transdevs globala 
miljörapport. I den rapporterar vi om hela vår fordonsflotta 
och den miljöpåverkan den har. Vi rapporterar även in på-
verkan som våra depåer och andra lokaler har. Härigenom 
får vi en mycket bra och kontinuerlig överblick över vår 
miljöpåverkan. Det har ett stort värde att kunna jämföra 
miljöprestanda mellan våra olika verksamheter både inom 
Sverige och mellan olika länder. 
 
Inom samtliga fordonsslag och affärer arbetar vi systema-
tiskt för att minska bränsleförbrukning och därmed också  
emissioner till luft. Genom Fordon-on-line får våra förare en 
direkt återkoppling om hur grönt de kör. SMART-körning 
innebär förutom en miljöbesparing en mjukare mer pla-
nerad körstil vilket ökar komforten och säkerheten. Under 
de senaste åren har antalet bränsletyper ökat. För att få en 
rättvisande jämförelse av bränsleförbrukningen har därför 
de olika bränsletyperna räknats om till dieselekvivalenter 
per 10 km. Nedan visas resultatet av  bränsleförbruknings-
besparingen i de olika affärsområdena:

VAL AV BRÄNSLE
Val av bränsle är ett viktigt område för en hållbar drift. 
Genom Flygbussarna  har Transdev varit pionjär inom  alter-
nativa biobränslen. Redan 2008 startades konverteringen 
till RME. Idag har vi fordon på biogas, HVO,  RME och  el. 
Majoriteten av våra fordon drivs med biobränsle. Transdev 
är den pesontrafikoperatör som driftar flest elbussar i 
Sverige och Europa.

Våra resenärer, huvudmän, myndigheter och samhäl-
let förväntar sig att vi minimerar våra risker för negativ 
miljöpåverkan.  Våra huvudmän ställer tydliga krav i sina 

trafikupphandlingar och därmed finns avtalskrav som vi ska 
följa, dessa krav är framförallt inriktade på det bränsle vi ska 
använda samt att minsta möjliga mängd resurser ska an-
vändas. Tydliga krav finns också från myndigheter avseende 
såväl föroreningar som resurssnålhet. För att säkerställa att 
Transdev uppfyller de krav som ställs och ständigt förbättrar 
verksamheten genomförs riskanalyser. Analyserna ligger 
sedan till grund för förebyggande åtgärder. 

Genom att systematiskt arbeta förebyggande med att mi-
nimera risker för negativ miljöpåverkan verkar vi för att våra 
intressenter ska känna sig trygga och ha en positiv uppfatt-
ning om oss som trafikoperatör. Såväl ägare och huvudmän 
som våra medarbetare ska kunna känna sig stolta över det 
arbete som Transdev utför och miljöarbetet är en viktig 
ingrediens för denna stolthet

Attraktiv arbetsgivare
ARBETSMILJÖ
Vi arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
skapa hälsofrämjande arbetsplatser och för att vara en att-
raktiv arbetsgivare. Som ett led i detta arbete ingår att främ-
ja alla medarbetares rätt till en arbetsmiljö där alla har lika 
värde och bemöts med respekt och där ingen ska behöva 
utsättas för diskriminering eller trakasserier. 
För Transdev är det viktigt att våra medarbetare ska känna 
sig trygga och vara säkra när de arbetar hos oss. Vi jobbar 
i en verksamhet där vårt viktigaste uppdrag är att kunna 
erbjuda våra resenärer en säker och trygg resa, oavsett om 
det är med båt, buss, tåg eller spårvagn. Vi kompromissar 
aldrig med säkerhet.
 
Vi har tre policyer som är direkt styrande inom detta 
område: 
• Säkerhetspolicy
• Trafiksäkerhetspolicy
• Arbetsmiljöpolicy
Utöver dessa har vi en alkohol- och drogpolicy. 

Varje år tas företagsspecifika säkerhetsmål upp. De över-
gripande målen bryts ner till affärspecifika mål av affärsled-
ningen. De målen följs sedan upp på månads- eller kvar-
talsmöten. Om nödvändigt sätts det in resurser i form av 
utbildning, rutiner, riktlinjer eller liknande för att kunna nå 
de uppsatta målen. De lokala målen delas in i övergripande 
målbild, aktiviteter/handlingsplan för att nå målen, ansvarig 
och vad som krävs av denne samt vilka effekter ett uppfyllt 
mål ska kunna ge.  Dessutom sätter Transdev centralt upp 
föreslagna aktiviteter för att möjliggöra att målen uppfylls. 

På samma sätt som arbetsmiljöansvaret är delegerat från Vd 
till affärsområdeschef, affärschef och enhetschef är trafik-
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säkerhetsansvaret delegerat från Vd till affärsområdeschef 
och affärschef.

För Transdevs tågverksamhet ska alla chefer genomgå en 
utbildning i trafiksäkerhet med repetitionsutbildning var 
fjärde år. Detta för att skapa förutsättningar för att chefer 
ska kunna ta de beslut som sätter säkerheten först. 

Vi har även lanserat Transdevs säkerhetsprinciper. Ett glo-
balt initiativ som omfattar Transdevs samtliga verksamheter 
i 19 länder. Principerna lyfter fram vårt gemensamma ansvar 
och hur vi kan bidra till en ökad säkerhet i vår verksamhet. 
Principerna sprids inom organisationen genom intranät, 
bordspratare, broschyrer etc. På intranätet visar vi varje 
nedbruten säkerhetsprincip genom att visualisera hur de 
praktiseras i vår verklighet. Detta görs genom filmer där 
medarbetare berättar om vad varje princip innebär för dem.  

De 10 säkerhetsprinciperna är: 

1. Var ett föredöme och värna om en god säkerhetskultur

2. Vår arbetsplats är alkohol- och drogfri

3. Du är ansvarig för din och andras säkerhet

4. Följ alltid våra rutiner – Ta inga genvägar

5. Om du ser något – Säg till 

6. Följ alla signaler, vägskyltar och hastighetsgränser

7. Använd alltid din skyddsutrustning och var rädd om den

8. Se till att din arbetsplats är i ordning och att utrustningen   

     är väl underhållen

9. Rapportera och utred alla incidenter skyndsamt

10. Dela med dig av kunskap och goda idéer till dina kollegor

Våra övergripande säkerhetsmål tas fram baserat på våra 
största risker inom området. Den övergripande risken vi har 
är att en medarbetare eller resenär skadar sig allvarligt i vår 
verksamhet.  Utifrån detta bryts det ned till var det sker flest 
olyckor och varför.  

Vi har sett att de flesta olyckor bland resenärer sker vid 
av- och påstigning. Därför har vi nu bland annat synliggjort 
dörrar och steg samt börjat göra utrop vid platser där flest 
olyckor skett. 

Vi följer kontinuerligt upp våra risker och operativa händel-
ser i vårt avvikelsehanteringssystem. Händelser följs upp 
skyndsamt och säkerhetsutredning görs vid allvarliga olyck-
or och tillbud. Dessutom analyseras händelser och risker 
noggrant för att kunna tillsätta de resurser som behövs för 
att minimera risken för att de ska hända igen. Ett exempel 
på den statistik vi arbetar med finns här efter.    

   

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 
Vi strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren i branschen. 
Vi vill att alla medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i 
sin yrkesroll och vi vill tillvarata de kvaliteter som en jämn 
könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför 
verksamheten och ser gärna sökanden med olika bakgrund 
och erfarenheter. I det dagliga arbetar vi efter vår jämställd-
hetsplan vilket till exempel innebär att två kandidater har 
likvärdiga kvalifikationer erbjuds det underrepresenterade 
könet tjänsten. Vi är en organisation med medarbetare från 
många olika kulturer, något som vi ser som berikande. 

Uppföljning genom medarbetarundersökning
TESS, Transdev Engagemang och Samspelsmätare Sveri-
ge, är Transdevs årliga medarbetarundersökning där våra 
medarbetare har möjlighet att tycka till om den fysiska och 
psykiska arbetsmiljön, ledarskapet samt andra faktorer som 
påverkar det dagliga arbetet. TESS är ett av våra verktyg för 
att samla in information och synliggöra förbättringsområ-
den som vi fokuserar på under det kommande året.
Vi uppmuntrar våra medarbetare till att delta i TESS , med 
informationskampanjer och återkoppling av resultat och 
genomförda aktiviteter från tidigare år. TESS är ett viktigt 
verktyg i vårt ständiga arbete med att utveckla verksam-
heten. 
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Workplace accidents (accidents per million worked hours)

Rail
2016: Total 362 lost days where of 42 is 
due to staff assault. 
2017: Total 224 lost days where of 10 is 
due to staff assault. 

Bus
2016: Total 107 lost days, no staff assault.
2017: Total 142 *lost days where of 11 is 
due to staff assault. 

*Under 2017 har vi arbetat aktivt med att säkerställa att incidenter rapporteras, vilket 
är en anledning till ökningen mellan 2016 och 2017. 
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Hållbara affärer 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Transdevs arbetsplatser ska vara fria från diskriminering 
och kränkande särbehandling och vi har riktlinjer avseende 
diskriminering och kränkande särbehandling. Riktlinjerna 
beskriver rutiner för utredning, råd för till den som drabbats 
och alla medarbetares ansvar. Våra värderingar ingår som 
en viktig beståndsdel i vårt aktiva och förebyggande arbete 
för att motverka att någon diskrimineras eller utsätts för 
kränkande särbehandling. 

Som ett led  i vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår att 
främja alla medarbetares rätt till en arbetsmiljö där alla har 
lika värde och bemöts med respekt och där ingen ska be-
höva utsättas för diskriminering, trakasserier eller sexuella 
trakasserier. 

Diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier får 
inte heller ske av någon som:
• gör förfrågan om eller söker arbete
• söker eller fullgör praktik
• står till förfogande för att utföra arbete
• utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft
 
Vi har nolltolerans för diskriminering, trakasserier eller 
kränkande särbehandling enligt definitionerna i diskrimine-
ringslagen. 

En av de frågor som ställs i TESS är: Är du fri från diskrimi-
nering på jobbet från kollegor eller chefer (avseende kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder). På denna fråga svarar 90% av de 
anställda ja 2017.  För 2016 svarade 91% ja på samma fråga.

Risker 
Brister i arbetet med diskriminering orsakar ökad sjukfrån-
varo och högre personalomsättning samt medför även en 
ökad svårighet att rekrytera medarbetare. 
 
AFFÄRSETIK
Transdev Sverige följer koncernens globala policy som 
heter ”Anti-corruption, money laundering and financing 
terrorism (ACMF) code of conduct”. Den omfattar till exem-
pel gåvor, resor, sponsring, mellanhänder, politiska bidrag, 
betalningar, lobbying, kartellbildning och affärsrelationer. 
Uppförandekoden finns tillgänglig för alla medarbetare via 
intranätet.
 
Övriga åtgärder mot korruption:
-Transdev har ett system för  ”visselblåsning” för att med-
arbetare bland annat ska kunna rapportera misstänkt 
korruption. 

-Alla utbetalningar måste godkännas av två personer med 
tillräcklig attesträtt och verkställas av två personer.
-Ett internt kontrollsystem (CLEAR) som årligen rapporteras 
till huvudkontoret i Paris täcker upp delar av de punkter som 
beskrivs i anti-korruptionspolicyn.
-Transdevs Supplier Charter innehållande Transdevs Group 
Code of Ethics implementeras löpande mot de leverantörer 
som har en identifierad riskprofil.
 
Kända fall
Transdev Sverige eller dess dotterbolag har inte några rap- 
porterade fall av korruption de senaste fem åren.

Risker
Följande risker har identifierats:  
- Kartellbildning eller otillbörligt förfarande vid upphandling 
kan få legala följder och skada Transdevs varumärke och 
renommé. 
- Otillräcklig kontroll över utbetalningar kan användas vid 
pengatvätt eller liknande.
- En underleverantör som bryter mot regler eller behandlar 
sina medarbetare dåligt kan även skada Transdevs rykte.
- En medarbatare som kringgår Transdevs regler och poli-
cyer kan välja ett sämre alternativ för egen vinning.

Innovation och hållbar utveckling 
För en hållbar framtid är det viktigt för oss att kontinuerligt 
arbeta med att utveckla nya erbjudanden och lösningar 
som kan få fler att välja kollektivtrafiken. 

INNOVATIONSKULTUR
På Transdev tror vi att alla kan bidra till vårt utvecklingsarbe-
te och vi jobbar med metoder för att öka kreativiteten i våra 
arbetsgrupper och engagera medarbetare från olika delar i 
verksamheten. Under 2017 har vi jobbat med att ta fram en 
handbok för Innovation i vardagen, där vi samlar metoder 
som vi har prövat i verksamheten. 

Genom verktyget Innov’Box har vi skapat en struktur och 
process för att engagera en hel affär i utvecklingsarbetet. 
Varje Innov B́ox bygger på en affärsövergripande utma-
ning. Alla medarbetare bjuds in att komma med förslag till 
lösningar. Processen är helt transparent och man kan se och 
gilla varandras bidrag. En på förväg utsedd jury väljer ut de 
förslag som kommer genomföras utifrån uppsatta kriterier, 
som tid, kostnad, förväntad effekt m.fl. Under 2017 har tre 
Innov’Box genomförts. 

PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR INNOVATION 
Vårt övergripande innovationsarbete är fokuserat på att
hitta lösningar för: medarbetare, resenärer, samhället, nya 
mobilitetslösningar och automatiserade lösningar. 
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I de medarbetarnära innovationerna är vi måna om att 
involvera de yrkesgrupper som berörs, för att förstå utma-
ningarna och hitta lösningar. 

För resenärerna arbetar vi med lösningar som förbättrar 
informationen om kollektivtrafiken som t.ex. appen Res 
med Pia som har en avancerad algoritm för att prognostise-
ra tågförseningar.

Genom samarbetet med Lingio, språkappen som fokuserar 
på att lära nyanlända svenska för att lättare komma in på 
arbetsmarknaden, har vi utvecklat en modul för yrkes-
kategorin bussförare. Appen används även internt för de 
som redan är anställda men har ett behov att utveckla sin 
svenska. 

Som ett av världens ledande persontrafikföretag strävar vi 
efter att hitta nya lösningar för att komplettera den traditio-
nella kollektivtrafiken. Det kan t.ex. handla om anropsstyrd 
trafik, kombinerad mobilitet och automatiserade lösningar, 
som kan vara mer kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara. 

Risker
Identifierade risker med att inte jobba med framtida ut-
veckling är:
- Svårare att nå kundnöjdhet om vi inte lever upp till kun-
dernas förväntan.
- Vi erbjuder inte nya hållbara lösningar för en effektiv och 
framtidsorienterad trafik.
- Svårare att rekrytera kompetenta medarbetare om företa-
get inte har framtidssatsningar.
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