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2021 har varit ett utmanande år med covid-19 där vi fått leva under speciella omständigheter. Under 
en period fick vi återgå till det nya normala, för att sedan kastas tillbaka till nya restriktioner. Vi har 
lyckats anpassa oss utifrån givna förutsättningar och kunnat leverera en fungerande trafik så att 
människor har kunnat ta sig till både jobb och skola. Samtidigt har vi jobbat med att förbättra och 
stärka vår egen verksamhet för framtiden. Vi har visat att vi snabbt anpassar oss till förändringar och 
att vi alltid är beredda att göra det lilla extra för våra kunder och för att leverera vår trafik. Jag är stolt 
över att få vara en del av denna fantastiska verksamhet. Vi vågar tänka nytt och som team skapar vi 
utveckling tillsammans!

SÄKERHETEN FÖRST
Säkerhet för våra medarbetare och våra resenärer 
är, och kommer alltid att vara, vår främsta prioritet. 
Trots smittorisk och restriktioner har vi levererat en 
fungerande trafik under hela året. Jag är övertygad 
om att vi genom detta har stärkt våra kundrelationer 
ytterligare. Våra snabba anpassningar efter givna 
förutsättningar har också gjort att vårt samarbete har 
förbättrats både internt och externt. 

Säkerhet handlar naturligtvis inte bara om pandemin. 
Det handlar om att skapa säkra arbetsplatser för alla 
medarbetare och att alltid leverera en trygg resa för 
alla våra resenärer. Våra medarbetare ska komma 
hem friska och krya från jobbet, våra resenärer likaså, 
när de rest med oss. Vi arbetar varje dag med att 
säkerställa att våra processer, rutiner och säkerhets-
krav kring våra fordon, depåer och trafik efterlevs och
ständigt utvecklas.

RESULTAT
Resultatet för 2021 ligger i linje med vår budget för 
året, vilket är mycket positivt och ett bevis på att vi 
jobbar med rätt saker och rör oss i rätt riktning. Vi har 
naturligtvis varit starkt påverkade av pandemin och 
effekten den haft främst mot vår kommersiella trafik, 
men även mot vår upphandlade linjetrafik inom flera 
avtalsområden. Mot denna bakgrund känns det otroligt 
inspirerande att se att vi levererar ett, över året, stabilt 
resultat. Även om det är på en lägre nivå jämfört med 
åren innan pandemin.
 

FRAMGÅNGSRIKA TRAFIKSTARTER 
Under helgen den 12 december startade vi, efter 
nära ett års förberedande arbete, med framgång upp 
våra nya linjetrafikavtal i region Skåne och Sörmland. 
Båda trafikstarterna visar vilken styrka vi skapar när 
kombinationen av professionell projektledning, erfarenhet 
och ett starkt engagemang från alla involverade i 
verksamheten finns med. 
 
Uppföljningen av dessa uppstartsprojekt är en naturlig 
del av vårt arbete med ständiga förbättringar och 
ligger också till grund för vårt förberedande arbete 
inför nya trafikstarter framöver, vilket sker i Skåne 
redan under 2022.

ISO 9001 OCH 14001 CERTIFIERING
Som en del av vår verksamhetsutveckling beslutade vi
under våren 2020 att stegvis ISO-certifiera oss inom
miljö- och kvalitetsledning för vår trafik i södra Sverige. 
Första steget i planen genomfördes i december 2020 
då vi blev miljöcertifierade. Under december månad 
2021 tog vi nästa steg och är nu också kvalitets- 
certifierade. Nu planerar vi för att certifiera oss 
inom fler geografiska områden inom linjetrafik och 
skolskjuts- och beställningstrafik samt även inom 
fordonsservice.

KOMMERSIELL TRAFIK
Inom beställningstrafiken har pandemin fortsatt att 
påverka hela marknaden där vår trafik inte har varit 
ett undantag. Vi har dock lyckats kompensera en del 
av tappet genom att vinna mer trafik på den inhemska 
marknaden. Vår prognos är att marknaden kommer 
återgå till mer av ett normalläge under 2022. Utifrån 

Vi bidrar till ett mer  
hållbart samhälle och  
skapar värde för våra  
ägare 

detta har vi förstärkt vår sälj- och kundserviceorgani-
sation för att vara förberedda och kunna ta nya affärer 
när detta sker. 

RESANDEUTVECKLING I KOLLEKTIVTRAFIKEN
I takt med att vaccinationsprogram får effekt och 
smittspridningen minskar i samhället finns anledning 
att förvänta sig en återgång till tidigare resvanor, även 
om det finns en osäkerhet kring tidpunkten för detta. 
Det är dock tydligt att kollektivtrafiken kommer att 
vara ännu viktigare framöver då ett ökat kollektivt 
resande kommer att vara avgörande för att kunna 
klara uppsatta klimatmål. 

HÅLLBART RESANDE
Våra åtaganden mot våra kunder och samhället kan 
endast uppfyllas om vi upprätthåller vår konkurrens-
kraftiga förmåga. Detta förutsätter att vi håller oss 
i teknikens framkant och att vi fortsätter utveckla 
hållbarheten i vår verksamhet. Våra framgångar med 
uppstart av nya trafikavtal i Skåne och Sörmland, där 
vi i båda fallen driver trafiken med förnybara drivmedel 
och till stor del med elbussar, är viktiga steg för att 
fortsätta ligga i framkant. I Skåne är vi till exempel 
först i Sverige med att använda elbussar i långväga 
regiontrafik. Detta har möjliggjorts genom vår erfarenhet 
från tidigare satsningar på elbussar i stadstrafik i 
Trelleborg och Ystad i kombination med fordonstill-
verkarnas tekniska utveckling av elbussar med längre 
räckvidd. Genom detta steg har vi kunnat möta vår 
kunds förväntningar på kvalitets- och hållbarhetskrav 
och samtidigt uppvisa den mest konkurrenskraftiga 
kalkylen. En hållbar lösning ur alla perspektiv. 

ÖVERGRIPANDE MÅL MED VÅRT  
HÅLLBARHETSARBETE
Vårt övergripande mål med hållbarhetsarbetet är 
långsiktigt värdeskapande, både för våra ägare och 
våra kunder, samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart 
resande i samhället.
- Genom att integrera och förankra miljömässiga och 
sociala aspekter i vår affärsstrategi och verksamhet 
skapar vi förutsättningar för långsiktigt värdeskapande.   
- Genom att förstå och hantera vår påverkan på 
människor och miljö samtidigt som vi är en attraktiv  
arbetsgivare och överträffar våra kunders förväntningar, 
skapar vi förutsättningar för långsiktig lönsamhet.

MILJÖMÅL 
En av vår verksamhets mest betydande miljöaspekter 
är persontransporter med buss, där val av drivmedel 
är av stor betydelse. Vår målsättning är att stegvis 
fram till 2025 tillse att minst 90 % av våra fordon 
drivs med helt förnybara drivmedel. 

UTVECKLINGSOMRÅDEN
Under året har vi fortsatt att utmana flera av våra  
arbetsområden och processer med ambitionen att 
skapa en ännu mer effektiv och transparent verksamhet. 
Bland annat har vårt verksamhetsledningssystem 
vidareutvecklats och projektstyrning och arbetssätt 
för trafikuppstarter har stärkts och förtydligats. Vi 
har också utvecklat våra arbetssätt för att skapa ännu 
bättre förutsättningar för transparens och tydlighet 
i vår resultatuppföljning. Detta arbete har möjliggjort 
regelbunden uppföljning av operationella nyckeltal vilket 
gagnar vårt arbete med ständiga förbättringar.
Vidare har vi under året även uppdaterat vårt intranät 
och utvecklat en medarbetar-app. Tillsammans skapar 
dessa produkter förutsättningar för en enkel och effektiv 
internkommunikation.  Inom vår kommersiella trafik 
har vi också utvecklat ett helt nytt beställnings- och 
planeringsverktyg för en tydligare översikt av affärer, 
trafikplanering och nyttjandegrad av våra fordon.

FRAMTID
Vårt fokus är hållbar lönsam tillväxt och huvudsakligen 
genom organisk tillväxt men även genom förvärvs- 
relaterad tillväxt när rätt förutsättningar och tillfälle 
ges. En ny organisationsstruktur är presenterad 
med målsättningen att förtydliga ägarskapet för 
våra respektive trafik- och affärsområden. Den nya 
strukturen skapar rätt förutsättningar för respektive 
affärsområde att utvecklas. Under 2022 kommer vi 
också att se över hela vårt digitala arbetssätt och 
våra verktyg för att bygga en mer effektiv, skalbar och 
hållbar vardag för hela vår verksamhet.

EN VITAL DEL AV ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
I den här hållbarhetsredovisningen guidar vi dig genom 
vår strategi och våra initiativ. Vi delar med oss av 
erfarenheter och exempel på hur vi hjälper till att driva 
hållbarhetstransformationen i vår bransch.

Jag är stolt över att vi fortsätter ta nya steg på vår 
hållbara tillväxtresa, att vi säkerställer långsiktig 
lönsamhet och skapar värde för alla våra intressenter 
och för samhället i dess helhet. Jag är också stolt 
och tacksam över alla medarbetare och kollegor för 
det fantastiska arbete som görs och som varit helt 
avgörande för våra framgångar 2021. Vi ser fram 
emot ytterligare framgångar 2022!

Kalmar, april 2022

Per Thorsell
VD och Koncernchef
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Mekka Traffic Group
Koncernen består av moderbolaget Mekka Traffic AB, där även serviceorganisationen Mekka  
Service ingår och fem bolag som bedriver busstrafik. Vår position på marknaden är stark och vi  
är en av de största aktörerna inom såväl upphandlad linjetrafik, skolskjutstrafik som beställnings- 
trafik i Sverige. 

Koncernens årsomsättning för räkenskapsåret 2021 
uppgick till 1 946 mkr (1 845 mkr) och har totalt  
1 847 anställda (1 845 anställda). Mekka Traffic 
AB ägs idag till 60 % av infrastrukturfonden CUBE II 
Transport S.à.r.l med säte i Luxemburg och till 40 % av 
koncernens grundare Göran Mellström. 

INFRASTRUKTURFONDEN CUBE II
Cube fokuserar på strategiska infrastrukturmarknader som erbjuder en hållbar tillväxtpotential  
som främst drivs av avreglering och/eller marknadskonsolidering för förbättrad effektivitet hos 
infrastruktur och offentliga tjänster, särskilt energiförsörjning, kommunikationsinfrastruktur,  
kollektivtrafik och avfallshantering.  

Cube positionerar sin investeringsstrategi på inves-
teringar med lägre risk, inriktad på kontraktsbundna 
infrastrukturtillgångar i tillväxtsektorer i Västeuropa 
då den rättsliga och politiska miljön är stabilare än på 
tillväxtmarknader. Cube positionerar sig som en strate-
gisk partner, i stället för att vara en ren finansiell aktör, 
vilket ger både kapital och ledningskompetens till sina 
portföljbolag. Tillgångarna förvaltas proaktivt och med 
ett långsiktigt perspektiv. Cube startade sin andra 
infrastrukturfond (Cube II) under 2017 och har hittills 
investerat i nedanstående bolag inom kollektivtrafik-
sektorn:
 
UMOVE 
Busstransportoperatör i Danmark.

CFTR  
Ett holdingbolag skapat för att utveckla en ledande 
aktör på den franska kollektivtrafikmarknaden. CFTR 
äger följande bolag:

Lacroix 
Kollektivtrafikoperatörer i Frankrike. 

SAVAC 
Busstransportoperatör  i Frankrike

VFD
Kollektivtrafikoperatör i Frankrike 

Cube har adresserat risker inom ESG (Environmen-
tal, Social and Governance) det vill säga miljö, socialt 
ansvar och ägarstyrning sedan starten.

Mekka Traffic AB
Mekka Traffic AB är det juridiska koncernmoderbolaget. 
Inom bolaget finns verksamheten Mekka Service som 
driver 15 moderna och välutrustade service- 
verkstäder. Kärnverksamheten är underhåll och 
reparation av nyttofordon till såväl externa kunder 
som koncernens egen bussflotta. Verkstäderna har 
den senaste tekniken och fordonsteknikerna utbildas 
kontinuerligt för att ligga i teknisk framkant. 

OMSÄTTNING
Mekka Traffic AB omsatte under 2021 200 mkr  
(205 mkr) och hade 228 anställda (232).

Bergkvarabuss AB
Bolaget har tre huvudsakliga affärsområden:
• Upphandlad linjetrafik - bolaget har nio större avtal  
 som omsätter ca 1 370 mkr per år.
• Skolskjutstrafik – bolaget har 44 avtal för kommuner/ 
 regionala kollektivtrafikmyndigheter och omsätter  
 ca 299 mkr per år.
• Beställningstrafik - bolaget hyr ut bussar med förare  
 till företag, privatpersoner, föreningar och skolor i  
 hela Sverige. Omsättningen uppgick 2021 till ca  
 135 mkr (90 mkr). I detta affärsområde ingår även  
 vår utlandstrafik som vi bland annat utför åt Maxli  
 Travel Group AB. 

Bolaget bedriver även kommersiell busstrafik
• Flygbusslinje mellan Karlskrona och Ronneby  
 flygplats.
• Fjällexpressen - Fjällexpressen kör från Köpenhamn,  
 Malmö, Göteborg och Stockholm till de flesta skidorter  
 i de svenska fjällen.

OMSÄTTNING
Bergkvarabuss AB omsatte under 2021 1 810 mkr  
(1 698 mkr) och hade 1 483 anställda (1 477)

Maxli Travel Group AB
Maxli Travel Group AB är genom sitt varumärke 
Scandorama en av Sveriges största grupprese- 
arrangörer inom segmentet semester- och upplevelse-
resor. Majoriteten av resorna inom Europa genomförs 
med buss och i de fall flyg är transportmedlet till 
destinationen så finns i regel buss på plats för utflykter 
eller rundresor. 

OMSÄTTNING
Maxli Travel Group AB omsatte under 2021 30 mkr 
(35 mkr) och hade 19 anställda (24).

BK Buss AB
Bolaget har varit verksamt i branschen sedan 1926 
och utför skolskjutstrafik i Malmö.

OMSÄTTNING
BK Buss AB omsatte under 2021 13 mkr (17 mkr) 
och hade 2 anställda (17)

Fårbobuss AB
Bolaget grundades 1923 och bedriver lokal beställ-
ningstrafik i Oskarshamn för kommun, företag, grupper 
och föreningar samt producerar och arrangerar resor 
mot en privatmarknad i Kalmar och Kronobergs län.

OMSÄTTNING
Fårbobuss AB omsatte under 2021 9 mkr (8 mkr) och 
hade 5 anställda (6)

Traveller Buss AB
Traveller Buss AB utför beställningstrafik och skol- och 
linjetrafik i form av närtrafik. Huvuddelen av verksam-
heten utförs i Stockholmsområdet.

OMSÄTTNING
Traveller Buss AB omsatte under 2021 98 mkr  
(81 mkr) och hade 109 anställda (89).

BOLAG INOM MEKKA TRAFFIC GROUP
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Väsentliga hållbarhetsfrågor 
INTRESSENTDIALOGEN UTVECKLAR  
HÅLLBARHETSARBETET 
Våra intressenter är grupper i vår omvärld som direkt 
eller indirekt påverkar eller påverkas av vår verksamhet. 
Vi strävar efter att ha en transparent dialog med 
samtliga intressenter för att utveckla vårt hållbarhets-
arbete och för att göra det möjligt att fokusera på de 
frågor som våra intressenter anser är viktigast.

Vi har identifierat åtta betydande intressentgrupper; 
medarbetare, kunder (uppdragsgivare och resenärer), 
ägare, leverantörer, finansiärer, politiker, myndigheter 
och media. Dialogen med intressenterna visar att de 
värdesätter vårt engagemang inom hållbarhet men 
också att kraven och förväntningarna kontinuerligt ökar. 
Baserat på resultatet av dialogen har koncernens ledning 
i samråd med styrelsen värderat, bedömt och prioriterat 
de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för oss.

STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET
Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del i bolags-
styrningen där risker och möjligheter inom hållbarhets-
området hanteras på samma sätt som övriga affärs-
risker. Styrelsen har gett vd uppdraget att förverkliga 
verksamhetens strategi och i detta arbete är en del 
att, tillsammans med styrelsen, fastställa en ESG action 
plan; en aktivitetsplan för utveckling av hållbarhets- 
arbetet. Därefter ligger det inom ansvarsområdet 

för koncernledningen att utveckla och samordna 
verksamhetens hållbarhetsarbete samt säkerställa 
att det är i linje med styrelsens ambition, strategi 
och plan. Hållbarhetsarbetet drivs alltså till viss del 
genom specifika aktiviteter men främst genom att 
hållbarhetsperspektivet är integrerat i alla affärs- 
mässiga beslut och aktiviteter som en del i verksam-
hetens strategi och affärsplan.

sid. 8

sid. 10

sid. 12

sid. 15

sid. 18

sid. 20

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor

Säker och trygg resa

Kundnöjdhet

Miljöpåverkan

Attraktiv arbetsgivare

Innovationsförmåga

Hållbara affärer

Styrelsen följer noga verksamhetens utveckling inom 
hållbarhetsområdet och följer inte bara upp utfallet av 
ESG action plan utan initierar även årligen tre djupare 
undersökningar av verksamhetens resultat inom 
hållbarhet. 

ESG Study (Environmental, Social and Governance 
study) är en intern hållbarhetsrapportering som följer 
upp och utvärderar verksamhetens prestanda och 
aktiviteter inom hållbarhetsområdet.

Carbon Assessment är en undersökning av verksam-
hetens klimatavtryck som genomförs av PwC. Den 
ger oss en bild av var i verksamheten som det stora 
klimatavtrycket finns och sammanfattar hur avtrycket 
utvecklas över tid.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmar-
king) är en internationell organisation som utför bench-
marking med syfte att ur ett investeringsperspektiv 
utvärdera verksamheters hållbarhetsarbete. GRESB 
utvärderar hållbarhet ur tre perspektiv; styrning och 
ledarskap, prestanda samt utveckling. Under 2021 
utvärderades vi för tredje gången och presterade en 
GRESB Score på 60 (av 100), att jämföra med 50 
poäng år 2020 och 42 poäng år 2019. Detta är ett 
sätt för oss utvärdera vårt hållbarhetsarbete för att 
bättre förstå vilka områden som vi behöver stärka 
samtidigt som vi får en indikation på hur vi ligger till 
jämfört med liknande verksamheter.

SKAPA VÄRDE FÖR VÅRA INTRESSENTER
Att uppfylla och motsvara våra intressenters nuva-
rande krav, behov och förväntningar men samtidigt 
också identifiera och förbereda oss för kommande 
kravbild är en del i vår strategi för en långsiktigt hållbar 
affärsutveckling.

Medarbetare
Vår strävan är att erbjuda en stimulerande arbetsplats 
där säkerhet, respekt för varandra, möjlighet till 
personlig utveckling i en sund balans mellan arbete och 
fritid skapar ett hållbart arbetsliv. 

Kunder - uppdragsgivare och resenärer
Vi arbetar för att skapa en stabil och långsiktig verksam-
het som präglas av kundfokus, proaktivitet, innovations-
förmåga och omtanke om vår omgivning. Genom detta 
möter vi våra nuvarande uppdragsgivares krav och 
förväntningar om pålitliga leveranser med liten miljö- 
påverkan, tjänster av hög kvalitet och ständig förbättring. 
Samtidigt blir vi ett attraktivt val hos potentiella 
uppdragsgivare. Genom att bemöta våra resenärer 
med respekt, på ett vänligt och professionellt sätt, i 
vår leverans av säkra och trygga resor så skapar vi ett 

förtroende hos alla de människor som åker med oss.

Ägare
Genom stabilitet, långsiktighet, innovation och högsta 
affärsetik skapar vi en trygg avkastning till våra ägare. 
Vår ambition, våra resultat och vårt sätt att bedriva 
och utveckla vår verksamhet skapar förtroende som 
ger handlingsutrymme.

Leverantörer
För att en affärsrelation ska vara gynnsam för alla 
inblandade parter är tydlighet en nyckel. Genom att 
vi är tydliga i våra krav och förväntningar skapar vi 
förutsättningar för långsiktiga och lönsamma affärer 
tillsammans med våra leverantörer.

Finansiärer
Våra finansiärer har alltid haft krav på att vår verk-
samhet ska vara finansiellt hållbar. Men i och med de 
gröna leasingavtal som vi sedan några år har så ökar 
finansiärerna sina krav och förväntningar på hela vårt 
hållbarhetsarbete. Genom att vi redovisar den samhälls- 
nytta som grön leasing skapar till våra finansiärer kan 
investerarna vara trygga i att deras investeringar 
bygger ett mer hållbart samhälle. 
 
Politiker
Vi skapar arbetstillfällen och är med och driver utveck-
lingen inom svensk kollektivtrafik. På så sätt bidrar vi till 
en positiv samhällsutveckling och ökar möjligheten att 
de mål som politiken sätter för vårt samhälle uppnås.

Myndigheter
Våra arbetssätt för att identifiera, förstå och anpassa 
vår verksamhet efter myndigheters lagkrav, villkor 
och riktlinjer ger oss förutsättningar att uppfylla 
gällande krav på ett effektivt sätt. Genom att uppträda 
professionellt i mötet med myndigheter och fokusera 
på lösningar istället för hinder så skapar vi förtroende.

Media
För att media ska få möjlighet att ge en rättvisande 
bild av oss och av händelser som vi är inblandade i 
krävs att vi är öppna och tydliga. Vår strävan är att 
alltid dela med oss av så mycket information vi kan 
med största respekt för inblandade individer, upp-
dragsgivare och samarbetspartners.
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Koncernens trafiksäkerhetspolicy styr trafiksäkerhetsarbetet och vi strävar alltid efter att genom-
föra alla trafikuppdrag med en planering och ett körsätt som bidrar till säkrare vägar. Säkerhet och 
trygghet för våra resenärer går alltid först.

KOMPETENTA FÖRARE
För att kunna erbjuda en säker och trygg resa för våra 
resenärer krävs inte bara säkra, driftsäkra, hela och 
rena fordon och en välplanerad resa utan också en 
kompetent förare. Utöver den regelbundna förnyelsen 
av yrkeskompetensbevisen ges även möjligheten för 
våra förare att genomgå andra utbildningar, exempelvis 
inom bemötande och hjärt- och lungräddning.

FÖREBYGGANDE SÄKERHETSARBETE  
För att ytterligare stärka vårt förebyggande säker-
hetsarbete genomförde vi under 2021 ett pilotprojekt 
med syfte att öka kunskapen kring vad det är som 
leder till att en olycka eller en skada uppstår. Projek-
tets metodik handlar om att identifiera säkerhetsrisker 
och att gå igenom varje enskild händelse med de 
personer som varit inblandade för att därefter kunna 
genomföra lämpliga åtgärder för att förhindra och 
förebygga olyckor. Pilotprojektet lanserades på fyra 
utvalda depåer med genomgående positiva resultat. 
Nu planeras en bred implementering av arbetssättet 
på samtliga depåer i vår organisation.
 

En viktig del i vårt säkerhetsarbete är att vara väl 
förberedda om en olycka eller någon annan form av 
kris skulle inträffa. Under 2021 har vi gjort en grundlig 
omarbetning av vår krishanteringsplan tillsammans 
med en professionell krishanteringsexpert. Planen 
omfattar alla aspekter inom krishantering, från generell 
kunskap till krisförebyggande arbete och konkreta 
handlingsplaner. Den nya krishanteringsplanen har 
även testats under två separata tillfällen då fiktiva 
kriser har iscensatts. Fortsatta, regelbundna övningar 
inom krishantering är inplanerade.

NOGGRANN PLANERING OCH LEDNING AV TRAFIKEN
En viktig del i vårt arbete med trafiksäkerhet är hur 
varje enskild resa planeras. Våra trafikledare väger 
samman alla faktorer som påverkar resan, exempelvis 
väder, vägförhållanden, val av fordon, utrustning, 
förarens erfarenhet, kör- och vilotider, anslutningar, 
punktlighet och hållplatser i området. Detta är särskilt 
viktigt i vår beställningstrafik där varje resa är unik. 
I planeringen av varje resa används en framtagen 
arbetsrutin för att säkerställa att hänsyn tas till 
alla påverkande faktorer. Våra trafikledare har lång 

Säker och trygg resa 

erfarenhet och träffas regelbundet för vidareutbildning 
och för att utbyta erfarenheter. Genom vår jourtjänst 
finns trafikledare tillgängliga dygnet runt för att bistå 
om akuta trafikrelaterade problem uppstår. Våra trafik- 
ledare är utbildade i koncernens krishanteringsplan 
för fordonsolyckor där organisation, handlingsplan och 
arbetsfördelning tydligt framgår.

SÄKRA, DRIFTSÄKRA, HELA OCH RENA FORDON
Vi investerar kontinuerligt i vår fordonsflotta för att 
upprätthålla den höga och jämna fordonsstandard som 
blivit synonym med Bergkvarabuss. Bolagets fordon 
har en låg genomsnittlig ålder, särskilt inom beställ-
ningstrafiken. Vid inköp av fordon prioriteras installation 
av nya tillgängliga stödsystem som ökar säkerheten, 
exempelvis aktiv bromsassistans, spårassistans, 
ABS-bromsar, elektroniskt stabilitetsprogram, adaptiv 
farthållare, trötthetsvarnare och telematiksystem för 
sparsam körning och fordonsdiagnostik. Våra fordon 
har alkolås installerade och säkerhetsbälten på alla 
platser, undantaget de fordon som går i stadsbusstrafik 
där säkerhetsbälten inte är ett lagkrav. Vi har alltid 
tillgång till bälteskuddar för barn när våra resenärer 
har behov av det. I de av våra bussar där vi har tillgång 
till DVD-spelare och skärmar så visar alltid våra förare 
målgruppsanpassade filmer från vårt säkerhetspaket 
”Säkerhet på buss – Safety on bus” vid avfärd. Filmerna 
påminner om flygets säkerhetsfilmer och visar på ett 
pedagogiskt sätt hur man exempelvis utrymmer en 
buss vid en nödsituation och påminner om att bältet 
alltid ska användas under färd. 

SERVICE OCH REPARATION
Alla förare och medarbetare inom serviceorganisa-
tionen Mekka Service arbetar efter devisen ”säkra, 
driftsäkra, hela och rena fordon”. I praktiken innebär 
detta en daglig kontroll av:
• Säkra: däck, bromsar, vibrationer, ljud, dörrar, lucks 
 ensorer och klämskydd, styrleder, hjulupphängning,  
 varningslampor, säkerhetsbälten, nödhammare och  
 brandsläckare.
• Driftsäkra: startbatteri, startmotor, kablar och brytare  
 till luckor, bra däck, drivlina, luftbälgar, värme och AC 
• Hela: klädsel, belysning, luckor, dekaler, plåt, lack och  
 glasrutor.
• Rena: Att alla ytor är rena och att inget klotter eller  
 skräp förekommer.

Brister rapporteras in till vårt ärendehanterings-
system och åtgärdas av Mekka Service. Utöver 
den dagliga kontrollen följs det rekommenderade 
serviceprogrammet för varje fordon för att säkerställa 
full säkerhet och funktion av alla system. De fordon 
som används i vår beställningstrafik omfattas även 
av sommar- och vinterkontroll inför våra respektive 
högsäsonger.

Som en del i vårt arbete med ständiga förbättringar 
följer vi upp och utvärderar felrapporter, besiktnings-
statistik och bränsleförbrukning för att identifiera om 
särskilda åtgärder måste vidtas för att ytterligare 
förbättra våra arbetssätt.

Ett av de nyckeltal vi följer är ”Andel godkända bussar 
vid första besöket vid kontrollbesiktning”. Resultatet 
har försämrats något jämfört med både 2020 och 
2019, delvis beroende på ett övertag av ett större antal 
bussar av äldre årsmodell under 2020. Även om vi fort-
farande presterar bättre än branschens genomsnitt 
så är vi inte nöjda med vårt resultat utan genomför 
åtgärder för att snabbt minst nå den nivå som vi låg på 
under 2019. Tabellen nedan visar statistiken för detta 
nyckeltal för alla bussar inom koncernen.

Andel godkända bussar vid första besöket vid årlig 
kontrollbesiktning

ÅR 

2020

2021

84%

80%

79%

78%

2019 87% 75%

BRANCHMEDEL TUNGA  
BUSSAR > 3,5 TON *

MEKKA TRAFFIC
GROUP

* Referens: transportstyrelsen.se
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KOLLEKTIVTRAFIK
Största delen av vår verksamhet utgörs av 
den kollektivtrafik som upphandlas av regionala 
kollektivtrafikmyndigheter (RKM). Några av våra 
största uppdragsgivare är Blekingetrafiken, Kalmar 
Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Region Gotland, 
Skånetrafiken, Svealandstrafiken, Sörmlandstrafiken 
och Västtrafik. De flesta RKM har utarbetade mål om 
kundnöjdhet i sina avtal med trafikoperatörerna. Att 
arbeta för nöjda kunder är viktigt för att trafiken ska 
vara attraktiv och för att bygga ett starkt varumärke. 
Oberoende företag genomför därför kundmätningar 
ombord på bussarna för att ta reda på trafikens 
upplevda punktlighet, hur vi informerar resenärerna, 
hur förarna uppträder, hur bussarna framförs och i 
vilket skick bussarna upplevs vara i.

Vi som trafikoperatör får ta del av resultatet så att 
vi kan göra analyser av vad som behöver förbättras 
respektive inom vilka områden som resenären är mest 
nöjd. Under 2021 genomfördes kvalitetsmätningar 
ombord i våra avtal med Länstrafiken Kronoberg, 
 Skånetrafiken och Sörmlandstrafiken. 

Utöver de mätningar som RKM eventuellt gör själva 
så genomförs varje år även en nationell resvane- och 
attitydundersökning, kallad Kollektivtrafikbarometern. 
Undersökningen samordnas av branschorganisationen 
Svensk Kollektivtrafik.

I 2021 års Kollektivtrafikbarometer kom Blekingetrafi-
ken på andra plats avseende kundnöjdhet, i konkurrens 
med i princip samtliga andra RKM:er i Sverige. Då vi 
utför så gott som all busstrafik inom Blekingetrafiken 
så omfattas även vi av det positiva resultatet. Trafiken 
som vi utför på uppdrag av Blekingetrafiken innehåller 
både stadsbusstrafik, regionbusstrafik och skolskjuts- 
trafik och utförs med totalt 154 fordon.  

Bland Blekingetrafikens resultat i Kollektivtrafik-
barometern kan exempelvis nämnas att 8 av 10 
resenärer var nöjda med sin senaste resa och att 8 
av 10 resenärer anser att personalen har ett trevligt 
bemötande.

SKOLSKJUTSTRAFIK
Inom affärsområdet skolskjutstrafik handlar kundnöjd-
heten om att elever och deras vårdnadshavare ska 
känna sig trygga med den skolskjuts som vi erbjuder. 
De bolag i koncernen som bedriver skolskjutstrafik 
utbildar sina förare inom bland annat säkerhet och 
bemötande, och har särskilt framtaget utbildnings-
material anpassat för elever i olika åldrar. Inför varje 
termin planerar den lokala driftledningen skolskjutsen 
tillsammans med kommunens skolskjutsansvariga och 
bedömer säkerheten vid hållplatserna samt av- och på-
stigning vid skolan. Eventuella avvikelser följs upp genom 
felrapportering som sammanställs och rapporteras 
internt samt externt i enligt med avtalskrav.

Kundnöjdhet

BESTÄLLNINGSTRAFIK
En betydande del av vår verksamhet utgörs av 
beställningstrafik. Denna trafik innefattar ett brett 
kundspektrum där behovet av att hyra buss med 
förare förenar. Uppdragen spänner mellan enstaka 
korta resor till återkommande arrangemang som 
tar stor del av bussflottan och förarna i anspråk och 
som kräver omfattande planering och trafikledning. 
I början av varje kalenderår skickas en webbaserad 
enkätundersökning ut via e-post till föregående års 
kunder inom detta segment. Kundundersökningen är 
utformad enligt branschstandarden för Nöjd Kund 
Index-mätningar (NKI) med särskild anpassning för  
vår verksamhet. 

 

Undersökningen ger oss viktig kunskap om hur vi kan 
förbättra vår leverans för att få en ökad kundnöjdhet.
Kundundersökningen blandar öppna frågor med fritext-
svar och slutna frågor med poängsvar, och mäter:

• Serviceförmåga
• Bemötande
• Kompetens
• Leverans
• Tjänsteutförande

FAKTA NPS
Undersökningen avslutas med en Net Promoter 
Score (NPS) - den ultimata frågan för att mäta 
kundnöjdhet oavsett bransch - och som lyder:  

”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera 
det här företaget till en vän eller kollega?” 

Frågan besvaras på en elvagradig skala från 0 till 10. De som  
ger betyget 0–6 betecknas Detractors, de som anger betyget  
7–8 kallas Passives och de som ger betyget 9 eller 10 kallas  
Promoters. Net Promoter Score kan anta ett värde mellan -100  
och 100. Värdet på NPS fås genom att räkna andelen svar som  
angivits på betygen 9–10 och sedan dra bort andelen som givit  
något av betygen 0-6. Resultatet läses sedan i tre kategorier:

 -100–0  Dåligt
 0–50  Bra 
 50–100  Extremt bra

Reklamation ger ständiga förbättringar
Bergkvarabuss beställningstrafik har under 2021 
haft 0,47% reklamationer på utförda resor. Vi arbetar 
efter en nollvision och ambitionen är att varje resa 
ska motsvara kundens förväntningar. I de fall det ändå 
inkommer reklamationer ser vi det som en möjlighet 
till ständiga förbättringar. Vi arbetar hårt för att få en 
snabbare återkoppling till kunden och tar reda på vad 
som orsakat reklamationen, för att sedan på bästa 
sätt kompensera kunden. När en reklamation kommer 
in till oss hanteras den av ett dedikerat team. Är det 
någon brist i våra rutiner som orsakat felet åtgärdas 
det och kommuniceras internt för att säkerställa att 
felet inte upprepas.

ÅR 

0,20% Motsvarar 1 reklamation 
per 494 körningar2019

PROCENTUELL ANDEL REKLAMATIONER

0,19% Motsvarar 1 reklamation 
per 526 körningar

0,47% Motsvarar 1 reklamation per  
214 körningar

2020

2021

RESULTAT 
KUNDUNDERSÖKNING 

2019
Antal utskick: 7 397 st.

Svarsfrekvens: 25%

NPS: 51
RESULTAT 

KUNDUNDERSÖKNING 
2020

Antal utskick: 4 028 st.
Svarsfrekvens: 18%

NPS: 54

RESULTAT 
KUNDUNDERSÖKNING 

2021
Antal utskick: 4 310 st.

Svarsfrekvens: 23%

NPS: 56
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MILJÖPOLICY
Koncernens miljöpolicy styr miljöarbetet genom ett 
åtagande om ständiga förbättringar och att minska 
den miljöpåverkan som uppstår i vår verksamhet.  
Policyn fastslår även koncernens grundsyn; att 
verksamheten ska genomsyras av engagemang 
och omtanke om vår omgivning samt bidra till ett 
långsiktigt hållbart samhälle.

FORTSATT UTVECKLING AV VERKSAMHETS- 
LEDNINGSSYSTEMET
Under året har koncernens verksamhetslednings- 
system Navet utvecklats ytterligare. Systemet 
omfattar styrning av den trafik som vi utför men även 
de processer runt omkring som är nödvändiga för att 
hålla igång och utveckla verksamheten. För att på ett 
systematiskt sätt göra verklighet av våra åtaganden i 
miljöpolicyn har vi kartlagt verksamhetens processer 
och bedömt deras miljöpåverkan. Vi har också 
analyserat våra intressenters och omvärldens krav, 
behov och förväntningar på oss. Med denna kunskap 
som bas har vi utvecklat arbetssätt som på bästa 
sätt möter krav, behov och förväntningar med minsta 
möjliga miljöpåverkan.  

MILJÖCERTIFIERINGEN VÄXER I OMFATTNING
I december utökades miljöcertifieringen enligt ISO 
14001:2015 till att omfatta all verksamhet inom 

Bergkvarabuss i Blekinge, Kronoberg, Skåne, Väster- 
götland och huvudkontoret i Kalmar. Linjetrafiken 
inom dessa områden kvalitetscertifierades dessutom 
enligt ISO 9001:2015. Certifieringsrevisionen blev en 
stor framgång och ett kvitto på att vårt verksamhets-
ledningssystem och vårt miljöarbete håller en hög 
kvalitet. Under året har vi utvecklat och förbättrat vårt 
miljöarbete genom bland annat breda utbildningsin-
satser för att öka kompetensnivån och engagemanget 
kring miljöfrågor på alla nivåer i verksamheten.

MILJÖMÅL
En av vår verksamhets mest betydande miljöaspekter 
sammanfattar vi som de persontransporter med 
buss som vi dagligen utför. Här har val av drivmedel 
en mycket stor påverkan och vi har därför fastställt 
ett koncernövergripande mål om att vi stegvis fram 
till 2025 ska nå ett läge där 90% av våra använda 
drivmedel är helt förnybara drivmedel. Resultatet för 
2021 gällande andelen helt förnybara drivmedel är 
89,8% vilket överträffar årsmålet som var satt till 
84%. Att vi presterade så pass mycket över målet är 
till stor del ett resultat av Corona-pandemin. Pandemin 
har medfört att beställningstrafiken, som i förhållande- 
vis stor utsträckning använder drivmedel som inte är 
helt förnybara, har minskat betydligt. Samtidigt har 
kollektivtrafiken och skolskjutstrafiken, som till största 
del använder helt förnybara drivmedel, inte haft samma 
negativa utveckling när det gäller antal körda kilometer.

Miljöpåverkan 

Miljömål: Öka andelen helt förnybara drivmedel från 77% år 2018  
till 90% år 2025. Andelen helt förnybara drivmedel i relation till drivmedel 
totalt [%]

Om valet av drivmedel sätter de övergripande 
förutsättningarna för trafikens miljöpåverkan så är 
arbetet med att minska drivmedelsförbrukningen 
detaljerna som vi dagligen arbetar med för att göra vår 
miljöpåverkan så liten som möjligt. Vi har som mål att 
koncernen ska minska drivmedelsförbrukningen med 
5% till 2025 jämfört med 2018. Resultatet för 2021 
är 3,16 kWh/km vilket är något över årsmålet. Även i 
detta fall har pandemin en stor påverkan på resultatet. 
Beställningstrafiken, som är förhållandevis energi- 
effektiv med moderna bussar, mycket landsvägs- 
körning och få stopp, minskade betydligt under året. 
Denna minskning har medfört att mindre energieffektiv 
trafik som till exempel stadstrafik med biogasbussar 
får en, jämfört med åren utan pandemi, större påverkan 
på koncernens resultat som helhet.

Miljömål: Minska den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen med  
5% till år 2025 jämfört med år 2018. Genomsnittlig drivmedelförbrukning 
[kWh/km]

AKTIVITETER FÖR MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
Drivmedel
Eftersom vår drivmedelsanvändning står för 96% 
av koncernens totala energianvändning är valet av 
drivmedel en av de absolut viktigaste frågorna i vårt 
miljöarbete. Flera av de avtal som vi trafikerar körs 
med 100% förnybara drivmedel och de flesta av de  
åtskilliga miljoner kilometer som våra bussar kör 
årligen körs med förnybara energi. De förnybara 
drivmedel som vi använder är el, biogas, RME och HVO. 
Vi har dessutom ett antal elhybridbussar som drivs 
med el tillsammans med HVO eller RME.  

Drivmedelsfördelning
* Helt förnybart drivmedel

Förnyad fordonsflotta
Att ständigt förnya fordonsflottan är avgörande för att 
över tid kunna erbjuda hög kvalitet och hög servicenivå 
med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att fasa ut 
äldre fordon samtidigt som nya tillförs upplever kunderna 
högre kvalitet och förarnas arbetsmiljö förbättras. 
Samtidigt med detta så minskar också utsläppen. Vi 
följer hur vår fordonsflottas övergripande miljö- 
prestanda utvecklas genom att mäta andelen bussar 
som tillåts köra inom miljözon klass 1, som gäller för 
tunga bussar. För år 2021 uppfyllde 92% av våra 
bussar dessa krav, en lika stor andel som under 2020. 

Elbussar
Redan 2019 introducerade vi våra första elbussar 
i stadstrafiken i Trelleborg och Ystad och i slutet av 
2021 hade vi sammanlagt 45 elbussar på vägarna. 
Under året blev Bergkvarabuss först i Sverige med att 
ha elbussar i långväga regiontrafik i och med starten av 
ett nytt trafikavtal med Skånetrafiken. Denna satsning 
visar att elektrifieringen av Sveriges busstrafik inte 
stannar i städerna utan nu också tar klivet ut på 
landsvägarna. Det visar också att Bergkvarabuss är 
en viktig del i utvecklingen och energiomställningen av 
svensk kollektivtrafik.

ÅR 

79% 78,6%2019

81,5%

84%

87,9%

89,8%

2020

2021

MÅL RESULTAT

ÅR 

3,12 kWh/km 3,12 kWh/km2019

3,09 kWh/km 3,14 kWh/km2020

3,07 kWh/km 3,16 kWh/km2021

MÅL RESULTAT

ÅR 

10,2%44,8% 23,5% 21,4%0,1%2019

EL* BIOGAS* HVO* RME* DIESEL

53,1%0,6% 27,3% 6,9% 12,1%2020

53,8%0,7% 32,8% 2,6% 9,9%2021
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Elbussar är betydligt tystare än bussar med förbrän-
ningsmotorer och ger inga lokala avgasutsläpp vilket 
är två viktiga aspekter framför allt i stadsmiljöer där 
buller och luftkvalitet många gånger är ett problem. 
Elbussar är också avsevärt mer energieffektiva efter-
som elmotorer har en betydligt högre verkningsgrad 
än förbränningsmotorer. Detta är en egenskap som är 
ett värdefullt tillskott till våra övriga aktiviteter för att 
nå vårt mål om minskad drivmedelsförbrukning.

Elektricitet – Bra Miljöval
För att minimera miljöpåverkan från den elektricitet 
som vi använder till våra elbussar och i våra fastigheter 
har vi elavtal som omfattar 100% el märkt med Bra 
Miljöval. Genom detta avtal köper vi endast förnybar 
och certifierad el från vattenkraft, vindkraft, solkraft 
och biomassa.

Solceller
På taket på vår anläggning i Stockholm har vi solceller 
som förser verksamheten med delar av elenergibehovet. 
Under 2021 producerade solcellerna 186 MWh.

Utsläpp till vatten
På flertalet av våra depåer driver vi våra egna tvättan-
läggningar för tunga fordon. Med denna verksamhet 
följer ett ansvar för kvaliteten på det vatten som vi 
släpper till de kommunala spillvattennäten. I de allra 
flesta fall är tvätten av fordon så pass omfattande att 
verksamheten är anmälningspliktig med kommuners 
miljöenheter som tillsynsmyndighet. Detta innebär att 
utöver vår egenkontroll så genomför även kommuner 
en årlig tillsyn för att säkerställa att vi uppfyller de 
försiktighetsmått som de har beslutat om. Typiska 
försiktighetsmått är årlig provtagning och analys av 
utgående spillvatten, krav på miljöanpassade avfett-
nings- och fordonstvättmedel, krav på maximal  
vattenförbrukning per fordonstvätt samt krav på hur 
kemiska produkter förvaras.

I samband med nyinvesteringar i tvätt- och renings- 
anläggningar tas stor miljöhänsyn. Förutom vatten- 
reningsverk och en vattenåtervinning på upp till 85%, 
har även fyra av våra anläggningar ett regnvatten- 
insamlingssystem vilket reducerar behovet av färsk- 
vatten ytterligare.

VÄRDEGRUNDSARBETE
Vår strävan är att erbjuda en stimulerande arbets-
plats där säkerhet, respekt för varandra, möjlighet 
till utveckling och en sund balans mellan arbete och 
fritid skapar ett hållbart arbetsliv. En del i att skapa en 
långsiktig attraktivitet är att tydliggöra den identitet 
och kultur som karaktäriserar verksamheten. Vi vill 
uppfattas och verka som det entreprenörsföretag 
som lagt grunden till vilka vi är i kombination med den 
större organisationens stabilitet, styrkor och synergi- 
effekter. Vi tydliggör vår identitet och kultur genom 
de värdeord som tillsammans skapar vår värdegrund. 
Resultatet av vår värdegrund syns i allt vi gör, oavsett 
om en medarbetare är verksam som förare, arbetar 
i en serviceverkstad eller har en koncernfunktion. 
Värdegrunden genomsyrar hur vi arbetar, samarbetar 
och även de beslut som vi fattar. 

Personligt engagerade
Vi är ansvarstagande och visar stort intresse för  
kunder, uppgifter och kollegor.

Proaktiva
Vi vill alltid förbättra det vi gör på ett hållbart sätt.

Professionella
Vi är kompetenta inom vårt yrke och agerar alltid 
professionellt.

ARBETSMILJÖARBETE
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på 
principen att undersöka verksamheten, bedöma risker, 
vidta lämpliga åtgärder, följa upp och utvärdera 
åtgärdernas effekt. Detta arbete sker på alla nivåer 
i verksamheten i samverkan med medarbetarna. Vi 
utvecklar och förbättrar ständigt våra arbetssätt i syfte 
att förebygga ohälsa och göra arbetsmiljön tryggare. 
Vår arbetsmiljöprocess, rutiner och riktlinjer finns 
tydliggjorda i vårt verksamhetsledningssystem som 
har vidareutvecklats under 2021. Genom att ge våra 
medarbetare en så bred kunskap som möjligt inom 
arbetsmiljöområdet samt genom anpassade tekniska 
lösningar och säkra fordon skapar vi tillsammans en 
ökad säkerhet och trygghet på arbetsplatsen. I våra 
fordon finns alkolås och vi utför slumpvis drogtester 
med stöd av företagshälsovården i enlighet med vår 
alkohol- och drogpolicy. 

2021 har framförallt präglats av hanteringen av 
Corona-pandemin vilket gjort att stort fokus lagts på 
arbetsmiljöinsatser med syfte att förhindra smitta. 
Detta har framförallt gjorts genom stängda framdörrar 
och spärrade säten närmast föraren, men även genom 
ökade restriktioner vid uppehåll på depå. Alla insatser 
har gjorts i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer, 
vilka vi kontinuerligt hållit oss uppdaterade på och gjort 
anpassningar efter.

Attraktiv arbetsgivare 
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Förutom det så har satsningar gjorts på ergonomi 
och vi har tagit fram instruktionsfilmer gällande 
belastningsergonomi för våra förare. Dessa har givit 
inspiration till uppvärmning innan arbetspasset men 
även förmedlat vad föraren ska tänka på i samband 
med inställningar av stol och utrustning innan körning. 
Filmerna innehåller även bra tips på pausövningar och 
lyftteknik vilket är användbart för alla yrkeskategorier. 
Med filmerna vill vi motivera och inspirera till ett 
hållbart arbetsliv ur ett ergonomiskt perspektiv samt 
uppmuntra till att på individnivå göra små förändringar 
som skapar förbättrad hälsa. 

För att ytterligare främja rörelse och motion så har 
lokala initiativ genomförts, till exempel i form av lunch-
promenader och liknande aktiviteter som har varit 
möjliga med hänsyn till pandemin.

Vi har fortsatt arbeta med resultatet från den 
medarbetarundersökning som genomfördes under 
november 2020. Pandemin har utgjort begränsningar 
i att genomföra workshops med fysiska samlingar. 
Denna utmaning har lett fram till att nya metoder 
uppfunnits och workshops har genomförts digitalt. 
Detta har möjliggjort medarbetarnas fortsatta 
inkludering i förbättringsarbetet och därmed har de 
kunnat bibehålla känslan av att kunna bidra till en ökad 
trivsel och förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Vi följer också upp vårt arbetsmiljöarbete genom att följa 
utvecklingen av frisktalet, som visar andelen personer 
som inte haft någon sjukdag under en period om sex 
månader. Vårt mål är att nå ett genomsnittligt frisktal 
på 70% vilket vi var nära att göra innan pandemin. Det 
lägre resultatet som vi har haft under de senaste två 
åren har naturligtvis en direkt koppling till pandemin 
där alla medarbetare har uppmanats att stanna 
hemma vid minsta symtom.

Genom en ökad kunskap och större samverkan i  
organisationen säkerställer och strävar vi mot ständigt 
förbättrad arbetsmiljö samt ett klimat som främjar 
engagemang och delaktighet. För att säkerställa 

kompetensen inom arbetsmiljöområdet genomförs 
kontinuerlig arbetsmiljöutbildning för arbetsmiljö- 
ansvariga, skyddsombud och andra nyckelpersoner. 
Under 2021 genomfördes utbildning i arbetsmiljö- 
kunskap vid två tillfällen genom ett väl utvecklat 
digitalt format som upplevdes givande och informativt. 
Utbildningen har under året fortsatt att utvecklas och 
inriktats mot vår specifika verksamhet vilket resulterar 
i att deltagarna känner igen sig och får tillfälle att 
samverka, stärka kompetensen och arbeta med de 
vardagsnära arbetsmiljöfrågorna.  

Vi anser att engagemang är en nyckel till framgång. 
När medarbetarna får arbeta med den sorts trafik eller 
arbetsuppgift de finner mest intressant skapas större 
engagemang och trivsel. Där det är möjligt och där 
olika valmöjligheter finns skapar förarna en intresse-
profil som sedan ligger till grund för vilket schema de 
placeras på. På så sätt kan vi i stor utsträckning möta 
personliga önskemål när det exempelvis handlar om 
att köra stads- eller regiontrafik. Scheman planeras 
genom att våra förare väljer schemagrupper för att 
uppnå en schemaläggning som är hållbar för individen och 
som samtidigt uppfyller verksamhetens behov och krav.

Vi har ett nära samarbete med företagshälsovården 
och genom kontinuerliga avstämningsmöten med 
sjuksköterska inhämtas medicinsk expertis i frågor 
rörande individuell rehabilitering och arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöansvariga chefer har möjlighet att snabbt 
få hjälp via företagshälsovården i de medicinska frågor 
som är arbetsrelaterade och som kräver medicinsk 
expertis. 

MÅNGFALD, LIKABEHANDLING OCH  JÄMSTÄLLDHET
Av koncernens totalt 1847 medarbetare är 15 % 
kvinnor. Vi strävar ständigt efter en jämnare könsför-
delning samt etnisk och kulturell mångfald. Vi har ett 
flertal olika nationaliteter i verksamheten och genom 
olika typer av rekryteringsutbildningar och olika slags 
initiativ för kompetensförsörjning ökas ständigt denna 
mångfald. Vi är extra stolta över att vi under 2021 
lyckats höja andelen kvinnliga chefer. I och med vårt 
nära samarbete med utbildningsanordnare inom 
fordonsteknik har vi kunnat ta in vår första kvinnliga 
fordonstekniker på praktik. Praktiken föll mycket väl ut 
och resulterade i en anställning. 

Alla har lika värde och ska bemötas med omtanke och 
erkännande, ingen ska behöva utsättas för diskrimi-
nering eller trakasserier. Detta följs upp på olika sätt 
exempelvis under utvecklingssamtal. På vissa depåer 
finns utbildade kamratstödjare med uppgift att stärka 
och stödja arbetskamrater som råkat ut för besvärliga 
och påfrestande situationer i arbetet. 

Genomsnittligt frisktal

2019 68% 2020 60%

55%2021
Frisktal anger andelen personer som inte haft någon
sjukdag. Mäts under en period om sex månader.

Under 2021 har vi, i vissa delar av vår verksamhet, 
utvidgat rollen förarcoach. Rollen innebär att coacha 
och utveckla medarbetare i deras dagliga arbete som 
förare, säkerställa att vår leverans uppfyller våra och 
uppdragsgivarens kvalitetsmål samt att det dagliga 
arbetet är i linje med företagets värderingar.  
Förarcoachen arbetar aktivt med feedback och 
utvecklingssamtal, kund- och kvalitetsuppföljningar 
samt integrering och utveckling av personalprogram. 
Att följa upp fordonsskador och att arbeta aktivt för 
att förebygga dessa är också ett viktigt område. Vi har 
sett mycket goda effekter av denna roll.

ARBETSGIVARVARUMÄRKE
Med anledning av de stora pensionsavgångar som 
föreligger inom bussbranschen är arbetet med vårt 
arbetsgivarvarumärke enormt viktigt. Dels för att 
attrahera potentiella arbetstagare specifikt till vår verk-
samhet och dels för att uppmärksamma föraryrket i 
stort och på så sätt skapa en större tillgång på förare 
totalt sett. Vi ser även en kompetensbrist när det gäller 
fordonstekniker för tunga fordon och vi medverkar 
därför i olika samverkansprojekt för att främja en 
tillgång som motsvarar efterfrågan. 

För att synliggöra företaget och för att uppmärksamma 
dessa yrken är insatserna som kunnat göras med 
tanke på Corona-pandemin dessvärre begränsade. När 
restriktioner och rekommendationer har tillåtit det så 
har vi besökt högstadieskolor i syfte att uppmärksamma 
möjligheten till gymnasieprogram med inriktning 
mot bussbranschen. Vi samarbetar också med olika 

aktörer inom utbildning och kompetensförsörjning för 
att synliggöra bristyrken och vi har ingått i bransch- 
och yrkesråd kopplade till bussbranschen. Tillsammans 
med Arbetsförmedlingen har vi initierat rekryterings-
utbildningar för att förstärka kompetensen på de 
platser där vi har svårt att hitta förare. 

Det finns ett väl utvecklat samarbete med branschens 
olika aktörer inom området och vi tar emot praktikanter 
från flera anordnare av förarutbildning. Sociala medier 
är en självklar plattform för att visa upp varumärket 
och attrahera potentiella medarbetare. 

För att stärka vårt varumärke har vi genomfört en 
aktivitet där vi arbetat med vårt arbetsgivarvarumärke 
och arbetsgivarlöfte. Detta har gjorts genom en 
workshop där deltagarna representerade olika delar 
från vår verksamhet med syftet att hitta gemensamma 
nämnare från våra medarbetares upplevelse av sin 
arbetsgivare.

Resultatet landade i tre meningar som ringar in vårt 
löfte som arbetsgivare:

• Vi hjälper dig att växa. 
 Det finns många möjligheter för medarbetarna  

• Vi trivs tillsammans. 
 Vi har en trivsam arbetsmiljö och bra kollegial  
 stämning  

• Utvecklas i en trygg miljö. 
 Ekonomisk stabilitet, bred verksamhet, expansivt  
 företag och trygg anställning
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INNOVATIV FÖRETAGSKULTUR 
Vi är övertygade om att en innovativ företagskultur, 
där kreativa idéer tas tillvara, genererar nya affärs-
möjligheter och utvecklar befintliga affärer. Vår innova-
tionsförmåga är viktig för verksamhetens utveckling, 
för ständig förbättring och för att kunna möta de krav 
och förväntningar som våra intressenter har på vår 
verksamhet i dag och i framtiden. I begreppet innovation 
ryms både stora och små förbättringsarbeten och 
inkluderar allt från teknisk utveckling och IT-lösningar 
till processutveckling. 

Vårt fokus inom innovation syftar till att hitta nya bättre 
lösningar för våra uppdragsgivare, resenärer och 
samhället i stort.

VI ÄR MED I UTVECKLINGEN AV TRAFIK MED  
SJÄLVKÖRANDE BUSSAR
Sedan 2020 har vi varit involverade i två projekt 
kring självkörande bussar. Dessa projekt har gett oss 
kunskap, kompetens och förståelse om de teknologier 
som kommer att forma framtidens busstrafik. Att vi 
på ett tidigt stadium tillsammans med fordonsleve-
rantörer och uppdragsgivare är med i utvecklings-
arbetet ger oss nödvändiga förutsättningar för att 
kunna hantera detta kommande teknikskifte. Projektet 
tillsammans med Trelleborgs kommun har under året 

resulterat i att vi har införskaffat vår första självkörande 
buss. Vi ser fram emot att arbeta vidare i projektet 
och kunna ta den självkörande bussen i drift under 
2022.

VI UTVECKLAR VÅR KOMPETENS OCH VÅRT KONCEPT 
KRING ELEKTRIFIERAD TRAFIK
Elektrifiering av busstrafiken innebär en omfattande 
omställning av allt från trafikplanering och framförande 
till laddningsinfrastruktur och underhåll. Genom 
framgångsrika etableringar av elektrifierad stadstrafik 
i Ystad och Trelleborg har vi byggt kompetens och 
kunnande kring de specifika förutsättningar och krav 
som trafik med elbussar innebär. De senaste åren har 
elektrifiering av stadstrafik varit en starkt växande 
norm inom upphandlad linjetrafik men nu har fordons- 
tillverkare lanserat elbussar även för regiontrafik 
vilket öppnat för nya möjligheter. Vi har under året 
arbetat intensivt för att ta fram trafiklösningar med 
elbussar i såväl stadstrafik som i långväga regiontrafik. 
När det gäller regiontrafik har mycket arbete lagts 
på att verkligen förstå utmaningen för att kunna 
hitta de bästa lösningarna. Detta har resulterat i att 
Bergkvarabuss under 2021 blev först i Sverige med 
att ha elbussar i långväga regiontrafik. Denna satsning 
visar att elektrifieringen av Sveriges busstrafik inte 
längre stannar i städerna utan nu också tar klivet ut på 

Innovationsförmåga 

landsvägarna. Det visar också att Bergkvarabuss är 
en viktig del i utvecklingen och energiomställningen av 
svensk kollektivtrafik.

VI DIGITALISERAR VÅR VERKSAMHET
Bergkvarabuss har under året utvecklat ett eget 
planeringssystem för verksamhetens skol- och beställ-
ningstrafik. Genom att själva utveckla systemet till- 
sammans med IT-kompetens från en samarbets- 
partner får vi möjligheten att skräddarsy systemet helt 
efter våra behov. Vi styr nu dessutom alla möjligheter 
till vidareutveckling i framtiden för att snabbt kunna 
möta nya eller förändrade behov.

Koncernen har också utvecklat ett nytt intranät med 
en medarbetar-app för åtkomst via mobiltelefon. 
Huvudsyftet med denna satsning är att underlätta 
kommunikationen inom verksamheten men också att 
skapa en ny naturlig startpunkt i den digitala arbets-
platsen. Vi har också utvecklat flöden med digital  

signering i flera av verksamhetens processer. Detta 
skapar en högre servicegrad till såväl våra medarbeta-
re som våra kunder. 

Bergkvarabuss har under året investerat i ett nytt 
telematiksystem som ger oss många nya möjligheter. 
Genom att bussarna är uppkopplade till trafikledning 
och verkstad kan vi i realtid följa upp och vid behov vidta 
lämpliga åtgärder. Funktionen sparsam körning ger 
föraren direkt återkoppling om hur energieffektivt 
bussen körs vilket inte bara resulterar i minskad 
energianvändning utan också ger resenärerna 
en behagligare resa. Övervakning av elbussarnas 
laddtillstånd och laddare på depåerna är andra viktiga 
funktioner som säkerställer en hög leveransförmåga. 
Telematiksystemet har också en statistikportal med 
rapporter och tillgång till data för att arbeta med 
ständiga förbättringar och lärande inom till exempel 
planering av utbud till kund, trafikens utförande och 
händelser i trafiken.
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SKAPA VÄRDE OCH GÖRA NYTTA
Genom att människor reser tillsammans med oss  
istället för med bil bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. 
Under 2021 reste 24 miljoner resenärer med oss 
och de 71 miljoner kilometer som vi körde hade blivit 
åtskilliga fler om bilar hade använts istället. Av det 
drivmedel som vi använde under 2021 var dessutom 
90% helt förnybart.

SOCIALT ENGAGEMANG OCH ANSVARSTAGANDE
Mekka Traffic Group verkar för att medarbetare, 
kunder, uppdragsgivare och samarbetspartners 
tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi 
tar hänsyn till miljön och har ett socialt engagemang 
som värdesätter långsiktighet och högsta affärsetik. 
På lokal nivå engagerar vi oss och söker samarbete 
med kommuner, föreningar och företag.

Vi respekterar och följer FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, FN:s 
konvention mot korruption, ILO:s åtta kärnkonventioner 
samt de nationella lagstiftningar som vi omfattas av. Vi 
stödjer oss även på FN:s Global Compacts tio principer 
rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
antikorruption i hur vi bedriver vår verksamhet och i 
hur vi gör affärer.

ANTIKORRUPTION
Koncernens affärer utförs med högsta etik. Våra 
samarbetspartners ska känna att vi står för ärlighet, 
integritet och ansvarsfullhet. Vi har en uttalad noll- 
tolerans mot korruption, utpressning samt givande och 
tagande av muta. Vår uppförandekod sammanfattar 
hur Mekka Traffic Group agerar som en ansvarstagande 
verksamhet och arbetsgivare för en hållbar utveckling. 
Den ger tydliga riktlinjer till alla som arbetar inom 
Mekka Traffic Group och är en hjälp i att avgöra vad 
som är rätt agerande i olika situationer och hur vi ska 
bete oss för att hantera legala och etiska risker.

HÅLLBARHET I LEVERANSKEDJAN
Vi har under året utvecklat vår inköpsprocess ytterli-
gare för att hantera de krav och förväntningar som vi 
har på våra leverantörer inom områdena; arbetsmiljö, 
miljö och socialt ansvarstagande. Utvecklingen av vår 
process har vi också gjort för att bättre förstå och 
hantera de hållbarhetsrisker som finns kopplade till 
de kategorier av tjänster och produkter som vi köper 
och de länder där de produceras. Detta görs genom 
en riskbedömning som kontinuerligt uppdateras och 
kompletteras med riskreducerande aktiviteter allt efter-
som vår kunskapsnivå ökar eller att vi ser förändrade 
förhållanden i leveranskedjan.

Hållbara affärer

Innan en leverantör godkänns att få leverera till 
koncernen görs en leverantörsbedömning där 
leverantörens prestanda inom arbetsmiljö, miljö och 
socialt ansvarstagande granskas och bedöms enligt 
en definierad bedömningsgrund. Detta arbetssätt 
minskar den potentiella risken att vi gör affärer med 
företag som inte delar vår syn på hållbar utveckling 
och som agerar i strid med vår uppförandekod för 
leverantörer. Alla koncernens betydande leverantörer 
måste skriva under på att de uppfyller och står bakom 
kraven i vår uppförandekod. I slutet av 2021 hade 
89% av koncernens betydande leverantörer signerat 
uppförandekoden.

Befintliga betydande leverantörer följs årligen upp 
genom en leverantörsvärdering. I denna graderas leve-
rantörerna efter hur de presterar inom givna kriterier 
för bland annat arbetsmiljö, miljö och socialt ansvars-
tagande. I de fall en leverantörsvärdering visar att en 
leverantör inte lever upp till våra förväntningar är vår 
generella strategi att alltid uppmuntra och stödja till 
förbättring.

TRANSPARENS
Två av våra grundvärderingar är att vi är personligt 
engagerade och professionella. I detta ingår att vi är 
öppna kring vad som händer oss och hur vi presterar. 
En stor del av koncernens verksamhet består av att 
utföra upphandlad linjetrafik och skolskjutstrafik för 
regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, 
affärer som till stor del är offentligt finansierade. 
Ett flertal av våra depåer har verksamheter som är 
anmälningspliktiga eftersom de definieras som miljö-
farliga. Merparten av vår verksamhet bedrivs på våra 
allmänna vägar, som vi delar med övriga samhället. 
Dessa faktum ställer ytterligare krav på transparens. 
Vi ser nytta i att vara granskade, det ger oss möjlighet 
att visa vad vi kan men är också en hjälp i att förstå 
vad vi ska förbättra. Ur hållbarhetsperspektiv så 
granskas vi av media, myndigheter, uppdragsgivare, 
certifieringsbolag och genom finansiella revisioner.
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Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Mekka Traffic AB, 
org.nr 556201-5262 

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap-
porten för räkenskapsåret 2021 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade håll-
barhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning 
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 
tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Kalmar den 5 maj 2022
Ernst & Young AB

Franz Lindström
Auktoriserad revisor
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