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Hållbarhetsrapport
VD har ordet:
Vi arbetar fokuserat och målmedvetet med att minska vår verksamhets klimatpåverkan genom att
modernisera vår flygplansflotta och satsa stort på att öka användningen av hållbart producerade
biobränslen. Dessutom driver vi på omställningen av flyget genom att stötta forskning och utveckling
av ny teknik och nya bränslen. Från och med april 2019 klimatkompenserar vi för alla våra utsläpp av
växthusgaser genom investeringar i förnybar energi. För att underlätta ytterligare för våra resenärer
att välja ett klimateffektivt flygande har vi lanserat en helt ny biljettklass, Miljö Class, med 100 %
biobränsle och full klimatkompensation. Vi är stolta över vad vi åstadkommer och över vår
verksamhet som knyter ihop Sverige och möjliggör för folk, företag och familjer att mötas.
En vanlig missuppfattning är att flyget är kraftigt subventionerat. Ingenting kunde vara mer felaktigt.
När man studerar fakta upptäcker man att:
• Inrikesflyget är helt internaliserat. Det innebär att vi bär våra egna kostnader, inklusive
miljökostnader, och mer därtill, enligt senaste rapporten från TRAFA.
• Vi betalar för våra utsläpp av koldioxid genom att vi ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter.
• Mindre än 0,5 % av statens budget för transporter går till flyget.
• Endast 1 % av offentliga subventioner av transportslagen går till flyget.
Regeringen har fattat en rad beslut som inte gynnar omställningen av inrikesflyget, nämligen:
• Flygskatt som inte tar hänsyn till resans klimatpåverkan och som drabbar inrikesflyget dubbelt.
• Avgiftshöjningar på Swedavias flygplatser för inrikesflyget medan utländska lågprisbolag erbjuds
avgiftsfrihet för att etablera sig.
• Resepolicys som förbjuder eller bestraffar flygande, oavsett hur klimateffektivt det är.
Detta sammantaget innebär att de stora investeringar i klimateffektiv teknik och förnybara bränslen
som behövs är svåra för oss att genomföra. När politiken ställer krav på flyget utan att använda det
uppstår en märklig situation. BRA väljer att göra mer än vad lagen kräver, genom att klimatkompensera för mer än 100 % av våra utsläpp och satsa på att öka biobränsleanvändningen. Det vore
rimligt att staten premierade flygbolag som har ett ambitiöst hållbarhetsarbete genom riktade incitament. Att jämföra med vägtrafiken där det finns premier för inköp av nya rena fordon. Det är bekymmersamt att den enda ”morot” som januariöverenskommelsen innehåller handlar om incitament för
att öka användningen av biobränslen. Vi ser fram emot fler konkreta åtgärder för att stimulera
omställningen mot ett hållbart flyg. Det är nödvändigt för att vi ska nå vårt mål om fossilfrihet 2030.

Geir Stormorken,
VD flygbolaget BRA
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Framtagande av rapporten
Under 2018 har vi fortsatt samla in information om vad
våra intressenter tycker om vårt sätt att arbeta med
hållbarhet. Vi har gjort detta genom egna enkäter,
samarbeten med studenter och genom att gå igenom
alla inkomna synpunkter. Vi har haft dialoger med
företagskunder, frekventa resenärer, allmänheten, kollegor
inom bolaget och andra samhällsaktörer. Vi har kunnat
konstatera att de centrala hållbarhetsaspekterna för BRA
som denna hållbarhetsrapport kommer att behandla är
desamma som i föregående års hållbarhetsrapport. Den
i särklass största frågan handlar om att minska de fossila
utsläppen av koldioxid, till exempel genom att använda
biobränsle, men också att på andra sätt minska vår
klimatpåverkan. Samtidigt är allmän resurshushållning,
arbetsförhållanden inom bolaget, ökad jämställdhet och
integration, samt vårt arbete mot mobbning och
trakasserier, högt prioriterade områden.

Affärsmodell
BRA* är ett helsvenskt inrikesflygbolag med en privat
ägare. Med Bromma i Stockholm som nav trafikerar vi
främst svenska flygplatser från Umeå i norr till Malmö i
söder. Genom att vi möjliggör snabba persontransporter
inom Sverige och har ett stort nätverk av destinationer är
BRA och vårt nätverk av destinationer en viktig del av den
nationella regionaltrafiken.

På ygplatsen
Planera

Boka

Under 2018 hade vi ca 2,3 miljoner passagerare och 1 100
anställda med svenska anställningsvillkor baserade runtom
i Sverige. Vår marknadsandel var ca 30 % av
inrikesmarknaden i Sverige. Under året började vi flyga
mellan Kristitanstad och Bromma, Jönköping och Bromma
samt mellan Sundsvall och Göteborg. Vi startade också en
weekendlinje mellan Växjö och Berlin.
Vårt mål är att bedriva ett aktivt och förebyggande
hållbarhetsarbete som en naturlig och integrerad del av vår
verksamhet. Vi utgår från hela kundens resa i vårt
hållbarhetsarbete.
För att få stort engagemang och bra effekt av vårt
hållbarhetsarbete bedrivs det integrerat, som en del av våra
ledares ansvar och en del av det arbete som våra kollegor
utför varje dag. Avdelningar inom BRA har sina egna mål
och handlingsplaner, samt miljökoordinatorer. Det är viktigt
för oss att de kollegor som bäst känner verksamheten med
dess möjligheter och risker, har ett handlingsutrymme för
att forma det lokala hållbarhetsarbetet utifrån våra
strategier och övergripande mål**.
År 2009 miljöcertifierades BRA enligt ISO14001 som det
första flygbolaget i världen, då under bolagsnamnen
Malmö Aviation och Sverigeflyg som idag är
införlivade i varumärket BRA. Idag är BRA certifierade
enligt ISO14001:2015.

Flyga

Åter på ygplatsen
Transportera från

Transportera till

Uppleva/Gilla

* Detta är BRA, Braathens Aviation (Moderbolag) BRA Sverige AB, BRA Support AB, Braathens Regional Airlines med Braathens
Regional Aviation och Braathens Regional Airways.
**
• Halvera fossila utsläpp per passagerare mellan 2015-2025
• Fossilfritt inrikesflyg 2030
• Leverantörers miljöarbete
• Minskat avfall och resurshushållning
• Effektiv kemikalieanvändning
• Etablera en hållbarhetskultur/kunskap och engagemang
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Miljöpolicy

Miljö

”Vi vill främja en hållbar utveckling som bidrar till att
uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Det är en viktig del
av vårt samhällsengagemang och våra grundläggande
värderingar. Med en etablerad hållbarhetskultur ska vi
eftersträva att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen genom
att medvetet och proaktivt hantera de miljömässiga och
sociala effekterna av vår egen verksamhet till nytta för
alla våra intressenter. Vi arbetar med konkreta och tydliga
handlingsplaner och uppföljningsbara mål, med årlig uppföljning och redovisning. Att minska miljöpåverkan från vår
verksamhet är ett ständigt pågående arbete och innebär att vi framförallt ska ha fokus på utsläppen från våra
flygplan men också på vår resurshushållning samt våra
leverantörers miljöarbete. Genom utbildning och information är våra medarbetares kompetens och engagemang
på en hög nivå vilket tas tillvara och sprids till kunder och
andra intressenter. Vi ser klimatpåverkan som en global
angelägenhet vilken kräver samordnade internationella
insatser inom flygindustrin exempelvis genom ny teknik,
nya flygplan och biobränsle. I klimatfrågor samverkar BRA
aktivt med myndigheter, näringsliv och organisationer..."
För policyn i sin helhet, se www.flygbra.se/bra-hallbarhet

Utsläpp till luften

BRA stödjer FN-initiativet Global Compact och tar tydlig
ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala
förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar
och antikorruption. Utgångspunkten är FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter, Riodeklarationen om Försiktighetsprincipen som innebär att vi arbetar förebyggande och
riskminimerande med miljöfrågor i hela BRA, och ILO:s
deklaration om grundläggande principer och rättigheter i
arbetslivet." Mer information om Global Compact finns på
www.globalcompact.org
Vi arbetar för att bidra till att uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.
De inringade målen har vi valt ut att fokusera på.
FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Att hantera klimatförändringarna är en brådskande global
utmaning. Målet för Parisavtalet att begränsa den
globala uppvärmningen till under 2°C är ambitiöst och
kräver att vår bransch gör en snabb omställning. Detta
kräver bland annat samarbete mellan våra olika aktörer
såsom flygplanstillverkare, bränslebolag, flygplatser och
flygtrafikledning där alla bidrar till helheten. Det medför
utmaningar att bedriva en säker, effektiv och miljöanpassad flygverksamhet med både turbopropplan och
jetflygplan. Den stora delen av utsläppen kommer från
våra flygplan och främst från det traditionella fossila jetbränslet. När det kommer till bränsleeffektivitet innebär
det att flyga så långt som möjligt med så lite bränsle som
möjligt. Förändringar inom teknologi kommer göra det
möjligt att minska utsläppen. 2018 minskade våra
sammanlagda koldioxidutsläpp från flygverksamheten
jämfört med 2017. BRA är på en klimatresa och vi tror att
det även är affärsmässigt bra att ställa om snabbt, spara
bränsle och höja resurseffektiviteten.
För att minska vår klimatpåverkan är det investeringar i ny
teknik, nya flygplan och motorer, samt i hållbara bränslen
som har störst potential, men även andra parameterar
som flyghastighet, flygvägar, effektiv planering spelar roll.
Våra totala utsläpp av koldioxid 2018 uppgick till 177 125
ton.
Inom ramen för våra riktlinjer, där säkerhetsaspekterna
alltid är högst prioriterade, bedrivs ett brett arbete för att
flyga så bränsleeffektivt som möjligt. För flygningens alla
faser finns tekniker för att påverka bränsleåtgången på ett
säkert sätt.
EU-ETS
BRA genomförde 44 500 flygningar under kalenderåret
2018. Växthusgaserna som genereras av flygplanen
omfattas av EU:s utsläppshandel. För 2018 rapporterar
BRA in ett koldioxidutsläpp i EU-ETS till naturvårdsverket
som ligger nära 3000 ton CO2 lägre än för 2017. Vi betalar
för våra utsläpp av koldioxid genom att köpa utsläppsrätter
inom det europeiska systemet för handel med
utsläppsrätter, EU-ETS.
http://www.utslappshandel.se/ustart
CORSIA
Från och med 1 januari 2019 monitorerar BRA även utsläpp
i ICAO’s globala klimatstyrmedel CORSIA (Carbon
Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation). Målet med CORSIA är att stabilisera det
internationella flygets utsläpp på 2020 års nivå, och att
det internationella flyget därefter ska ha koldioxidneutral
tillväxt.
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SWISS-ETS
För de flygningar som genomfördes till Schweiz under
året rapporterar BRA sina koldioxidutsläpp i Swiss
Emission Trading System, som också är ett
klimatstyrmedel för miljön.

Electronic Flight Bag (EFB)
Digitaliseringen med ett papperslöst ’paperless flight deck’
koncept har drivits aktivt under många år. Under 2018 har
flygavdelningen uppdaterat samtliga AVRO flygplan med
den nya generationens EFB, läsplattor som samtidigt ger
10 kilo viktbesparing per flygplan. Datorerna är en förutsättning för att piloterna ska kunna göra exakta beräkningar för ett lägre effektuttag på motorerna. Flygdata överförs
med 4G till flygavdelningens back-office.

Flight Operations
BRA har som krav att visa ständiga förbättringar inom vår
miljöcertifiering ISO 14001:2015 när det gäller miljöprestanda. Här är några exempel från flygavdelningen på
vardagliga aktiviteter som har direkt påverkan på
miljön, - aktiviteter som både sparar pengar och har en
grön bonuseffekt i ansträngningarna för att minska
klimatavtrycket:
Färdplaneringssystem
För att skapa bättre förutsättningar att minska bränsleförbrukningen driver vi projektarbeten där miljöfrågan
finns med i varje beslut. Flygavdelningen ser över olika
system och förutsättningar att färdplanera och flyga så
idealt som det är operativt möjligt. Det innebär att beräkna
höjd och fart för att dra maximal nytta av luftrummet och
de meteorologiska förhållanden som råder.
Optimal tankning
Med hjälp av en datorberäknad tankning möjliggörs att
enbart tanka det bränsle som behövs inklusive den
stipulerade säkerhetsmarginalen.

Internet of Things (IoT) och Flight Data Monitoring
(FDM)
Utsläpp och minskat buller i flygplatsernas närområde är
kopplat till en förutsägbar flygoperation. Flygavdelningen
monitorerar flygplansrörelser och följer varje flygplans
bränsleförbrukning under hela flygningen. Stora mängder
data ger ett statistiskt underlag att bygga ’best practices’
på. Under 2018 har flygavdelningen utvecklat FDM
lösningen till att inkludera hela ATR flottan.
Ny Fuel Manager på BRA.
Den 1 Oktober 2018 tillsattes en Fuel Manager på BRA för
att ytterligare utveckla miljöarbetet, stärka upp
kompetensen, skapa systemstöd och verktyg för att kunna
ta väl underbyggda beslut i bränslefrågor. Fuel
Management är en central del i arbetet med att minska
vår resursförbrukning och våra utsläpp till luft.

Optimerade in- och utflygningsprocedurer
Särskilt utflygningsfasen är en energikrävande del av flygningen då motorerna drar mycket bränsle. Flygavdelningen arbetar ständigt med att se över procedurerna. Här görs
många gånger en avvägning mellan bullerhänsyn och
utsläppsminskning. Bättre instrument och uppgradering
av navigationsutrustningen ombord innebär att det redan
idag men även på sikt ytterligare går att korta flygsträckan
och optimera sjunkprofilen vid inflygning.
Användandet av avisningsvätska
Avisningsvätska är en glykolprodukt som motverkar
isbildning. Isbildning på flygplanets vingar ger sämre lyftkraft. Piloterna tar hjälp av aktuell väderinformation från en
mätstation och gör överväganden, bland annat i
förhållande till relativ luftfuktighet. Systemet har möjliggjort en minskning med 58.1% av Type-I vätska och en
minskning med 56,2% av Type-II vätska. Det är bättre för
miljön. Flygavdelningen följer upp och mäter
förbrukning samt att rutiner följs. Under 2018 så blev
dessutom uppföljningen automatiserad då flygavdelningen började jobba med ett nytt ’Business Intelligence ’
verktyg, Power BI.

Biobränsle
I dag får flygmotorer tankas med som mest
50 % biobränsle, vilket ger oss en potential
att minska de fossila utsläppen av koldioxid
med ytterligare ca 30 %, sett ur ett livscykelperspektiv. Utmaningen är den begränsade
tillgången på biobränsle och priserna som
idag är fyra till fem gånger högre än för
fossilt bränsle. Vi på BRA är övertygade om att biobränsle
från svensk skog är framtidens flygbränsle och vi har
under året fortsatt vårt aktiva arbete för att på olika sätt
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bidra till utveckling av svenskt biobränsle. Vi vill med
biobränslearbetet visa realistiska och genomförbara vägar
framåt för flygindustrin och på så sätt bidra till att påverka
beslutsfattare och stimulera marknaden för att en storskalig produktion av biobränsle i vårt närområde ska komma
igång. Utmaningen ligger på strukturell nivå där större
politiska beslut måste till. Infrastruktur måste ses över,
investeringar göras och regionala insatser
koordineras.

Biobränsle direkt vid bokning av flygbiljett på
flygbra.se
Som första flygbolag i världen skapade vi i april 2018
möjligheten för alla som bokar sin flygbiljett på flygbra.
se att välja till biobränsle för 300 kr. Pengarna används till
att finansiera merkostnaden för biobränsle på en genomsnittlig inrikesflygning. Vi tankar bränslet på några av de
flygplatser vi trafikerar och modellen fungerar ungefär
som grön el – mängden biobränsle ersätter motsvarande
mängd fossilt bränsle i systemet, oavsett vem som sedan
tankar sitt flygplan med bränslet. Under 2018 har det
genererat ca 37 000 liter biobränsle.

ton biobränsle under 2018 och därmed minska de fossila
utsläppen av koldioxid med nästan 60 ton.

Ombordservice med miljöprofil
Vi bjuder alla våra resenärer på frukost fram till kl. 09:00.
Därefter bjuder vi på kaffe eller te och ett litet tilltugg. Vårt
sortiment ombord kommer från leverantörer som
motsvarar våra krav, vilket i många fall innebär att man
har en uttalad miljöprofil med exempelvis grönsaker efter
säsong, svenskt kött och fågel samt prioritering av
ekologiska produkter. Vi har under 2018 även arbetat med
sockerfria produkter och varierat utbudet med
hälsosammare snacks.

Minskade avfallsmängder
Vi bedriver ett aktivt arbete med våra leverantörer för att
minska mängden förpackningsmaterial till våra produkter
ombord. När vi måste ha förpackningar försöker vi välja
så smarta och miljövänliga lösningar som möjligt. Vi har
bytt ut våra plastflaskor för vatten mot återvinningsbara
pappförpackningar och tagit bort våra varma handdukar
som innebar en stor miljöbelastning då de endast
användes ett fåtal gånger innan de kastades. Vi
källsorterar även tidningar och kartong. Under 2018
började vi sortera våra frukostlådor som nu återvinns. Det
medförde att vi halverat det brännbara avfallet från våra
flygningar mellan mätningarna 2017 och 2018.

Gröna årskort och gröna klippkort
I slutet på 2018 lanserade vi möjligheten för våra mest
frekventa resenärer, våra årskortskunder och klippkortskunder, att flyga med biobränsle genom årskort och
klippkort där biobränsle ingår i grundpriset. I våra gröna
årskort ingår redan 100 resor med biobränsle – snittet för
en årskortskund.

Personal

Tjänsteresor med biobränsle

Schyssta arbetsvillkor och svenska kollektivavtal

Under året har BRAs alla tjänsteresor genomförts med
motsvarande 5 % inblandning av biobränsle. Detta har
minskat de fossila utsläppen av koldioxid med ca 15 ton.
Tillgången till biobränsle har säkerställts i lokala projekt
tillsammans med flygplatserna i Halmstad och Kalmar. Vi
samarbetar även med Swedavia som under 2018
genomfört sina tjänsteresor med 100 % biobränsle.

Bonuspoäng blir biobränsle
Under 2018 har ungefär 8 miljoner bonuspoäng växlats in
till biobränsle av våra kunder, det motsvarar ca 15 000 liter
biobränsle. Det har inneburit en minskning av de fossila
utsläppen av koldioxid med nästan 40 ton.

Gröna Avtal för affärsresekunder
Våra gröna avtal har gjort det möjligt för oss att köpa ca 30

Våra anställda har svenska fackliga kollektivavtal. Utöver
de sex olika kollektivavtal vi har, samt lagar som påverkar
anställningsförhållanden, har vi även policy kring bland
annat arbetsmiljö, rekrytering, jämställdhet och
rehabilitering. Detta för att tydliggöra både våra anställdas
rättigheter och våra skyldigheter som arbetsgivare. Som
del i arbetet med schyssta arbetsvillkor har vi nära
samarbete med de fackliga organisationerna genom
månadsmöten, samverkansmöten och arbetsmiljökommittéer. Fackliga förhandlingar gällande kollektivavtalen och deras tolkningar är även en viktig del i arbetet.
BRA genomför årlig lönerevision och lönekartläggning för
att säkerställa att lönerna är rättvisa och att löneskillnader
är skäliga. Om oskälig löneskillnad uppdagas vid
lönekartläggningen skapas handlingsplaner för åtgärder.
För att löpande följa upp och utveckla arbetet kring
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arbetsvillkor och arbetsförhållanden under året, arbetar vi
med ett antal mätbara Key Performance Indicators (KPI:er).
Utifrån dessa fastställs målsättning för kommande år.
Sjukstatistik är en av de KPI:er vi arbetar med. Där finns en
övergripande målsättning på ett maximalt sjuktal på 4,5 %.
Uppföljning görs löpande under året på avdelningsmöten,
HR-möten och arbetsmiljökommittéer.
Vi genomför en årlig medarbetarundersökning och följer
upp resultatet regelbundet. Arbetsglädje var vårt
fokusområde år 2018.

Under 2018 fortsatte vi vårt fokuserade arbete med att
förebygga mobbing, trakasserier och diskriminering
utifrån resultatet i vår årliga medarbetarundersökning.
Med avstamp i diskrimineringslagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_
sfs-2008-567 har vi under året utformat en ”Må BRA
policy” med ett tydligt ställningstagande för nolltolerans
mot mobbing, trakasserier och diskriminering. Att detta
inte får förekomma på BRA har förtydligats och kommunicerats till alla medarbetare.
Må BRA policy: Alla medarbetare ska behandlas och
behandla varandra med respekt. Mobbing, trakasserier,
eller diskriminering får aldrig förekomma på BRA. Varje
chef/arbetsledare ansvarar för att förebygga mobbing,
trakasserier och diskriminering och att agera skyndsamt
om något sådant uppdagas. Åtgärder ska vidtas för att
motverka och förebygga mobbing, trakasserier och
diskriminering. Arbetsplatsen ska vara fri från
förnedrande attityder och nedvärderande språkbruk.
Som komplement till ”Må BRA policyn har vi tydliggjort
hur alla medarbetare kan gå tillväga om någon upplever
mobbning, trakasserier eller diskriminering. Vi har även
ett samarbete med en extern partner dit alla anställda kan
vända sig för att få professionell hjälp gällande arbetsrelaterade eller privata problem, utan företagets
inblandning. Vi är glada över att vår visselblåsarfunktion
som infördes under 2017 innebär att rapportering av
missförhållanden i företaget kan ske anonymt.
Arbetsglädje
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För vår framgång är det avgörande att vi har utbildade
och engagerade kollegor. Under 2018 har vi förstärkt
utbildningsinsatserna genom riktade internutbildningar
med miljöfokus för vår säljavdelning samt vår kundtjänst.
70 % av våra anställda har genomgått den grundläggande
miljöutbildningen som vi tillhandahåller. Vi strävar mot att
nå 100 % under 2019.

Mänskliga rättigheter och förhindrande av
korruption

Vårt arbete mot mobbning och diskriminering

70

Utbildade och engagerade kollegor

För oss på BRA är respekt för mänskliga rättigheter en
självklarhet och alla former av korruption är oacceptabelt.
Vi har en uppförandekod för medarbetare och affärspartners , som bygger på etiska affärsprinciper, våra
grundläggande värderingar samt internationellt
överenskomna regler, främst de tio principerna i FN:s
Global Compact.

Våra leverantörer och vår uppförandekod
Våra val av leverantörer styrs alltid av flygsäkerhetsaspekter i första hand. Det betyder i praktiken att
tillverkarna av våra flygplan avgör vilka möjligheter till
substitut som finns, inom det flygoperativa området,
exempelvis vad gäller reservdelar eller vilka kemikalier
som får användas. Där det är möjligt, utan att för den skull
ge avkall på flygsäkerheten, använder vi alltid så miljömässigt hållbara produkter som möjligt. Vi bedömer regelbundet våra större leverantörer kring deras generella nivå
på hållbarhetsarbete och miljömedvetenhet genom bland
annat frågeformulär. Vi tydliggör vår inställning till
hållbarhet och våra leverantörskrav genom att
systematiskt kommunicera vår uppförandekod vid all
upphandling (se bilaga). Under 2018 genomförde vi en
workshop för att tydliggöra hur vi integrerar miljöhänsyn
vid alla inköp. Detta ledde till att vi genomförde ändringar
i vår Miljöhandbok samt startade ett projekt för att
förtydliga miljöhänsyn i vår inköpspolicy.

Socialt ansvar och vår roll i lokalsamhället
Tillgänglighet
Vi har valt att fokusera vår verksamhet på regional inrikes
flygtrafik – som en del av den nationella kollektivtrafiken.
Vi är kollektivtrafik som erbjuder de flesta svenska
regioner goda kommunikationer med andra delar av
Sverige. Det är nödvändigt för ett rikt affärsliv och fortsatt
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regional utveckling – även utanför landets allra största
städer. Majoriteten av våra kunder är affärsresenärer som
flyger för att inom rimlig tid kunna utföra sitt arbete på
annan ort. Vår roll är att bidra till att knyta ihop Sverige.
Vi vill helt enkelt att det ska vara möjligt att leva och bo
där man vill i vårt avlånga land.

en tredjedel av vår transportsektors bränslebehov
tillgodoses med biobränsle. Eftersom en elektrifiering av
flyget ligger längre bort än den gör för biltrafiken hoppas
vi på styrmedel som prioriterar inrikesflygets biobränsletillgång.

Hållbarhetsarbetets genomslagskraft

Inkludering ökar jämställdhet och integration
Vi är övertygade om att ökad mångfald är en mycket viktig
komponent i ett hållbart samhälle. I BRAs jämställdhetspolicy tydliggör vi att det är en självklarhet att alla ska
kunna känna sig trygga och att ingen ska förfördelas
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Under 2018
har vi erbjudit praktikplats för en ungdom med funktionsnedsättning på Bromma flygplats.

För att hållbarhetsarbetet ska få största möjliga effekt är
det nödvändigt att organisationens medarbetare är
utbildade och engagerade. Ledaransvaret att sprida
kunskapen kring vårt hållbarhetsarbete innebär vissa
utmaningar eftersom BRA är en geografiskt spridd
organisation med många som arbetar skift.
Vi är medvetna om utmaningarna och har under 2018
lagt ytterligare fokus på hållbarhetsarbetets integrerade
ställning i våra processer och utbildning av medarbetare.

Samarbete med Min Stora Dag

Flygskatt och andra styrmedel

Min Stora Dag

Vi ser en risk i att politik som utan hänsyn till reell klimateffekt påverkar inrikesflyget negativt. Modifieringar i
avgiftssystemet slår mot inrikesflyget och flygskatten
drabbar inrikesflyget dubbelt. Som litet inrikesflygbolag
med miljöfokus beläggs all vår verksamhet med
konsekvenserna av de höga svenska ambitionerna på
klimatområdet. Det är bra att vi arbetar med frågan men
när politiken inför styrmedel som inte är konkurrensneutrala och som innebär stora kostnadsökningar för
inrikestrafiken så blir det allt svårare att göra de
klimatinvesteringar vi vill genomföra.

Via kundlojalitetsprogrammet BRA Vänner
kan medlemmarna skänka sina bonuspoäng till organisationen Min Stora Dag.
Poängen omvandlas till flygresor för
allvarligt sjuka barn som av Min Stora Dag
ska få vara med om en önskeaktivitet. BRA
är även ett av de enda företagen i
Sverige som erbjuder sina medarbetare att skänka en
valfri summa till Min Stora Dag, direkt från sin lön. BRA
matchar medarbetarnas bidrag med motsvarande
summa varje månad.

Rekrytering av nya medarbetare

Risker
Vi har under 2018 identifierat ett antal risker kopplade till
de antal områden som beskrivits. I detta avsnitt redovisar
vi dessa risker och våra planerade åtgärder.

Brist på biobränsle
För att nå vårt mål om att vara fossilfria inrikes 2030 och
för att matcha omvärldens förväntningar krävs att vi har
tillgång till biobränsle i tillräcklig mängd och till rimligt pris.
I dag saknas kontinuerlig, storskalig produktion samtidigt
som det i Sverige finn potential för detta, med exempelvis
rester från skogsindustrin som bas. Den svenska skogen
kan med hållbar avverkning och ny teknik i teorin försörja
hela den svenska transportsektorn med biobränsle, även
om det kräver stora tekniska investeringar, hög betalningsvilja och ligger långt bort. Med befintlig teknik kan ungefär

Liksom många andra företag ser vi utmaningar i nyrekryteringen till de större personalgrupperna, bland
annat till kabinpersonal och piloter. Dels är tillgången på
talanger begränsad på grund av utbildningskrav och
certifieringar, men vi upplever även en viss tvekan från
arbetsmarknaden till arbete inom servicenäringen
generellt och flygbranschen specifikt. I takt med att flyget
utpekas som miljöbov blir vår attraktionskraft som
arbetsgivare mindre.

Inköp
Vi hanterar leverantörsrisker genom att kommunicera
kring hållbarhetsfrågor med våra leverantörer, samt
utbilda vår organisation i hur hållbar upphandling genomförs. Vi kommunicerar även vår uppförandekod till våra
leverantörer. Under 2018 startade vi ett projekt för att öka
miljöfokus i vår inköpspolicy.
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Avfall
Ett av våra övergripande mål är att minska resursförbrukningen. Häri ligger bland annat minskning av avfall
från våra flyg. Att hantera livsmedelssäkerhet i förhållande
till vår vilja att minska vårt avfall är i vissa fall en
målkonflikt som vi regelbundet utvärderar och arbetar
med.

Kemikaliehantering
Då vi hanterar ett betydande antal kemikalier i vår
verksamhet finns både risker för yttre miljö och kollegor
som hanterar kemikalierna. Vi arbetar strukturerat i vårt
riskbedömningssystem i samband med kemikaliehantering, både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett
miljöperspektiv.

Riskbedömning ur ett hållbarhetsperspektiv
En mer genomgripande riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv ingår i vår riskmatris vid förändringsarbete,
”Change management”:
Sustainability Environmental impact (emissions to air or ground)
Factors
Noice regulation

Resource/material/waste management
Human rights knowledge (trafficking, kidnapping, abduction etc.)
Climate change related weather events
Risk of corruption (bribes/blackmail etc.)
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