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Hållbarhetsvision
Vi vill tillsammans med leverantörer,
partners och resenärer verka för
ett hållbart resande och bidra till
turismens positiva effekter. Genom att
erbjuda kompetens och reselösningar
som möjliggör ett hållbart resande
vill vi underlätta för våra kunder att
göra aktiva och medvetna val. Med ett
värdebaserat förhållningssätt i allt
vi gör vill vi skapa en hållbar grund
för vårt agerande och vår affär.
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CEO har ordet

Vi lägger ett omskakande
år bakom oss
Om 2019 var året då hållbarhet var på allas läppar, kom 2020 för många av oss
tyvärr att till fullo präglas av effekterna av covid-19. Covid-19 och UD:s beslut att
avråda från alla icke nödvändiga resor världen över resulterade i ett resestopp som
vi aldrig tidigare upplevt. Över en natt upphörde nästintill allt resande och för oss
som lever för resor fick tvärniten ödesdigra konsekvenser.
För att möta de akuta ekonomiska problem

de digitala mötena inte till fullo kan ersätta

som uppstod var vi tvungna att agera kraftfullt

vikten och kraften av de fysiska mötena. Så

och direkt. Vi tog hjälp av de statliga stödpaket

här över ett år efter utbrottet av covid-19,

som erbjöds, stängde alla våra butiker och

så ser och märker vi att det finns ett enormt

tvingades minska antalet medarbetare

uppdämt behov av att resa, mötas och träffas

med två tredjedelar. Tyvärr räckte inte det.

igen. Vi tror att det skulle kunna bli en stor

Vi insåg att det bara fanns ett alternativ

uppgång i resandet framöver. Om, eller kanske

för att undvika konkurs – att ansöka om

när det sker, är det fortsatt oerhört viktigt att

företagsrekonstruktion. Det var ett smärtsamt

framöver kunna erbjuda de mest hållbara

men nödvändigt beslut att ta. Under kvartal

resealternativen.

1 2021 gick samtliga koncernens bolag ur
företagsrekonstruktionerna.

Vi tror att resor och möten framöver kan
få en än mer betydelsefull roll, då detta

Givet läget med covid-19 har de flesta

inte möjliggjorts på länge. Inom näringslivet

andra frågor inte fått den prioritet som de i

kommer många möten fortsatt vara

en normal marknad förtjänar. Detta då vi har

digitala, men behovet av mer personliga

kämpat för vår överlevnad. Tidigare var det

mellanmänskliga möten är mycket stort.

en stor samhällsdebatt och uppmärksamhet

Resandets betydelse för möten, vidgade

som bl.a. berörde frågan om våra resvanor.

vyer, nya perspektiv och välmående, kan

Flyget ifrågasattes och intresset för alternativa

efter pandemin antas bli än mer viktiga och

transportmedel ökade. Även dessa frågor har

uppskattade än tidigare.

hamnat i medial skugga av covid-19 och dess
effekter.

Efter ett i många perspektiv förlorat år
2020, blir det viktigt att framöver återigen

Under förra året var det av förklarliga skäl
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fokusera på att göra resandet mer hållbart.

många möten och resor som inte genomfördes.

Hur skapar vi möjligheter för klimatsmarta val

2020 var året då många av oss blev experter

vid våra resor? Här finns det fortsatt mycket

på att jobba hemifrån. Det har blivit naturligt

att göra. De stora förändringarna är framför

att träffa sina kollegor via Teams, eller liknande

allt knutna till politiska beslut och tekniska

digitala tjänster. Vi tar kaffe med varandra

innovationer. Några exempel är transportmedel

digitalt och vi är numera duktiga på att få

med högre andel ifrån fossilfria bränslen och

dessa möten att fungera. Men tveklöst är att

en infrastruktur som gynnar hållbart resande.
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VÅRA VÄRDERINGAR
Respekt
Kompetens
Energi

"Vi tror att det är viktigt att resa för att

fortsätta upptäcka. Men vi vet att det likaså
är viktigt att vi tar ansvar för hur vi reser.
Att vi göra aktiva och medvetna val."
medfört. Vi tar ansvar för det vi kan styra
Vi vet att det är oerhört viktigt att vi tar

över och har som reseföretag, en viktig

ansvar för hur vi reser. Att vi gör aktiva och

påverkansmöjlighet där vi kan vägleda,

medvetna val. Vår utgångspunkt är att

inspirera och kanske till och med utmana

skapa en hållbar grund för vårt agerande

våra kunder till mer hållbara val. Kan mötet

och vår affär genom att ha ett värdebaserat

som ska hållas ske som exempelvis ett

förhållningssätt i allt vi gör. Tillsammans

hybridmöte, där några medverkar digitalt

med våra leverantörer, partners och kunder,

och några fysiskt?

vill vi fortsatt verka för ett hållbart resande
och bidra till turismens positiva effekter.
Något som framöver blir ännu viktigare då
många länder, resmål, anläggningar m.m.
går på knäna, givet effekterna som covid-19

Eva Moen Adolfsson
CEO Resia Travel Group

*Hållbarhetsredovisningen utgör en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
2020 och är framtagen i enlighet med gällande lagkrav i ÅRL.
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Det här är Resia
Travel Group
Resia Travel Group är det personliga reseföretaget som med en naturlig nyfikenhet
och bred kompetens skapar energi och en lust att fortsätta upptäcka.

Vi brinner för utmaningen i att
hitta den bästa resan för var och en
av våra kunder, oavsett om det rör
semesterresor eller företagslösningar.
En överraskande bra resa, ett
mänskligare möte, en enklare bokning
eller ett mer hållbart alternativ. Vi
har skapat och driver ett flertal
varumärken inom resebranschen
där de gemensamma nämnarna
är nyfikenhet och personligt
engagemang. Kunden står alltid i fokus
och alla våra medarbetare jobbar med
målet att fortsätta upptäcka.
Med en försäljningsvolym på 210
miljoner SEK och ett team på 191
kollegor är vi en av Sveriges ledande
reseaktörer och vi är verksamma även i
Danmark och Norge.
I koncernen Resia Travel Group ingår
bolagen: Resia AB, Bengt-Martins AB,
Bengt-Martins Rejser Aps och Resia AS.
Fem starka varumärken med
specialistkunskap
I vår varumärkesportfölj finns idag
fem varumärken: Resia, Resfeber,
Bengt-Martins, Cruise Market och
Hyttespecialisten. Under 2020 såldes
varumärket Box Office.
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Ett brett kunderbjudande genom
två affärsområden Resia Travel Group
är en av få större aktörer i branschen
som erbjuder reselösningar till såväl
företag som privatpersoner.
Reselösningar åt företag
Inom vårt ena affärsområde
erbjuder vi företagskunder
helhetslösningar kring allt som rör
deras resor och möten. Vi agerar
rådgivare i travel management-frågor
kring affärsresor och skräddarsyr
gruppresor, eventresor, konferenser
och kongresser. För dessa lösningar
använder vi också ett stort antal
leverantörer och samarbetspartners.
I de fall grupparrangemang
anordnas utanför Sveriges gränser
samarbetar vi med lokala agenter för
landarrangemang.
Semesterresor
Inom vårt andra affärsområde
erbjuder vi våra privata kunder
semesterresor. För att leverera
överraskande bra reselösningar
använder vi ett stort antal leverantörer
och samarbetspartners inom
segmenten flyg, hotell, charter,
färdigpaketerade resor, kryssning,
buss, tåg och hyrbil.

Koncernen
i siffror

191
5
12
7
210

medarbetare

varumärken

butiker och kontor

nätbutiker

Den största andelen av försäljningen
utgörs av färdigpaketerade resor
och charterresor. De senaste åren
har andelen charterresor minskat till
förmån för dynamisk paketering där
resespecialister skräddarsyr resor
utifrån kundens specifika behov och
önskemål.

miljoner kronor i
försäljningsvolym
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Intressent- och riskanalys
Vi är måna om att jobba tillsammans med våra intressenter för att driva på en
mer hållbar lösning inom resande. Samarbete är avgörande för att åstadkomma
en positiv förändring och vi lägger stor vikt vid dialogen med våra leverantörer
och andra aktörer inom resebranschen.

Intressenter
Vi definierar våra intressenter som
grupper med potentiellt eller faktiskt
inflytande över vår verksamhet och
inkluderar följande:

Risker
Koncernens huvudsakliga risker
och möjligheter kopplat till området
hållbarhet har definierats till följande
områden:

•	Samhället: Regeringar och
myndigheter; Akademien,
intresseorganisationer.
• Kunder
• Leverantörer och
samarbetspartners
• Medarbetare
• Ägare

• Exploatering av resmål
• Branschens och vår egen
klimatpåverkan
•	Förmåga att leva upp till kundernas
förväntningar och krav på hållbara
reselösningar
• Ökad medvetenhet i konsumtion
•	Ökad efterfrågan på alternativa
transportmedel till flyg som följd av
ökad medvetenhet av dess påverkan
på klimatet
•	Begränsad möjlighet att påverka
och kontrollera vårt leverantörsled
•	Rekrytering och förmåga att behålla
kompetens
•	Förmåga att takta omställning i
samhället

För att säkerställa att fokus läggs på
de mest relevanta frågorna ser vi till
att löpande engagera oss i dialog med
våra intressenter.
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Hållbarhetsmål
I arbetet med att uppnå vår hållbarhetsvision tar vi oss an ett flertal mål under
2021. På ett övergripande plan tar målen sin utgångspunkt i de globala målen
som definierades av FN:s medlemsländer i Agenda 2030.
De globala målen
Resia Travel Group har åtagit sig
att stötta de globala målen och vi
fokuserar på de sju mål där vi tror att
vi, genom vår verksamhet och dess
risker, kan göra störst skillnad.

Resia Travel Groups
hållbarhetsmål 2020
Förutom vägledningen i de globala
målen bygger utformningen av
våra hållbarhetsmål på risker och
fokusområden kopplade till våra olika
intressenter.

Intressent

Samhälle

Kund

Leverantör

Medarbetare

Verksamheten

Huvudsakliga områden
utifrån väsentlighetsanalys och intressentdialog

• Agenda 2030

• Krav på redovisning

• Leverantörskrav

• Nya kompetenskrav

• Egen klimatpåverkan

• Parisavtalet

• Certifieringar

• Krav på sortiment

• Etik och kultur

• Socialt ansvars
tagande

• Ökat medvetande om
klimatförändringar

• Affärsetik

• Ökade förväntningar
på arbetsgivare

• Alla medarbetare ska
ha kunskap om vårt
hållbarhetsarbete

• Vi ska minska CO₂-
utsläpp från våra
interna resor med
10 %

• Mänskliga rättigheter

• Medveten konsumtion
RTG Hållbarhetsmål

• Vi ska främja hållbar
turism
• Vi ska främja
övergången till ett
fossilfritt flyg
• Vi ska motverka
barnsexhandel inom
reseindustrin
• Vi ska bidra till inte
gration i arbetslivet

• Vi ska underlätta för
våra kunder att välja
hållbara alternativ
• Vi ska aktivt verka för
att andelen kunder
som klimatreducerar
ökar med 50 %

• Alla nyckel-
leverantörer ska veri
fiera att de tagit del
av vår uppförandekod
och hållbarhetspolicy
• Vi ska säkerställa att
vi har leverantörer
som kan erbjuda
hållbara alternativ

• Alla medarbetare
inom Resia Travel
Groups hållbarhets
råd ska vara certifie
rade i Travellife
• Inom affärsområde
Företag ska samtliga
säljchefer, utesäljare
och säljare inom
Möten, Events och
Konferens utbildas i
Travel Management
inom hållbarhet

• Nollvision för
visselblåsarfunktion
• Vi ska reducera
användningen av
plast i våra give
aways

Resia Travel Group – Hållbarhetsredovisning
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Våra riktlinjer
Uppförandekod
Vår uppförandekod tydliggör hur
vi ska uppträda som affärspartner,
arbetsgivare, medarbetare och
samhällsaktör och lyfter vilka
förväntningar vi har på de vi verkar
tillsammans med. I den återfinns
koncernens huvudsakliga principer
gällande frågor som etik, mänskliga
rättigheter, arbetsförhållanden
samt hälsa och säkerhet. Den är ett
paraplydokument för våra övriga
policyer och riktlinjer.
Hållbarhetspolicy
Vår hållbarhetspolicy definierar
hur vi arbetar med vårt ansvar för
det långsiktiga finansiella, sociala
och miljömässiga resultatet av vår
verksamhet.
10
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Riktlinjer för internt miljöarbete
Vår verksamhets egen direkta
klimatpåverkan tar utgångspunkt i
vår övergripande hållbarhetspolicy
men kompletteras av riktlinjer kring
klimathänsyn i våra medarbetares
dagliga arbete. Dessa riktlinjer berör
områden som energiförbrukning,
ansvarsfulla och medvetna
inköp, avfallshantering och
pappersförbrukning.
HR-policy
Våra HR-policyer inkluderar bland
annat områden som jämställdhet,
mångfald, diskriminering, tjänsteresor,
rekrytering och kommunikation.

Resia Travel Group är
hållbarhetscertifierade
enligt Travelife
I slutet av 2018 certifierades Resia Travel Group, som fjärde företag i Sverige,
enligt den internationella standarden Travelife. Certifieringen innebär att vi har
en status som Travelife Partner. Den erhölls utifrån att vi som koncern kan påvisa
ett långsiktigt och målmedvetet hållbarhetsarbete med tydliga processer och
ansvarstagande inom frågor kopplade till miljö, biologisk mångfald, mänskliga
rättigheter och sociokulturellt bevarande.
En branschspecifik
hållbarhetsstandard
Travelife är en internationellt
erkänd hållbarhetsstandard för
resebranschen. Den har utvecklats
med stöd av EU och har i över 50
länder runt 1500 partners som
använder Travelifes verktyg och
resurser för att förbättra sitt
hållbarhetsarbete. Fokus i samarbetet
mellan Travelife och dess partners är
att utveckla mer hållbara lösningar
inom samtliga hållbarhetsområden:
miljömässiga, sociala och ekonomiska.
Siktet är inställt på att öka
turismens positiva effekter och att
göra det genom ett systematiskt
hållbarhetsarbete.

Travelife-standarden är godkänd av
Global Sustainable Tourism Council
(GSTC) och uppdateras kontinuerligt
utifrån förändringar hos både GSTC
och de övriga hållbarhetsstandarder
som Travelife är förenlig med (EMAS III,
ISO 14001, UNEP, GRI, OECD, GSTC
och ISO 26000).
Oberoende granskning
För att bli certifierad av Travelife krävs
bl.a en redogörelse för att koncernen
lever upp till Travelifes kriterier. En
oberoende revision görs vartannat
år för att säkra att koncernen
upprätthåller status på kriterierna.
Givet effekterna av Pandemin flyttades
revisionen fram till 2021.

I am delighted to see that sustainability in the
tour operators sector is obtaining momentum.
The award of the front runner Resia Travel
Group will inspire other companies in Sweden
to follow the same path.
Naut Kusters
Manager of Travelife for tour operators

Resia Travel Group – Hållbarhetsredovisning
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Samhällsengagemang
Att vara engagerade i det omgivande samhället är viktigt för oss och vi har
en lång tradition av att stötta sociala initiativ. Målsättningen är att bidra till
verksamheter eller projekt som ligger i linje med våra värderingar och där vi har
möjlighet till ett långsiktigt åtagande samt en god insyn i hur pengar och andra
medel används. Vår uppförandekod ger oss riktlinjer för hur vi ska uppträda som
samhällsaktör och betonar vad vi står för.
Från misär till trygghet
för barn i Ukraina
Sedan drygt 20 år har vi ett
engagemang för barn i Ukraina.
På senare år genom kontakt med
familjehemmet Novy Dom i Reni, en
mycket fattig del av Ukraina. Där får
barn som lever i yttersta misär och
vars föräldrar är oförmögna att ta
hand om dem, bo i en lugn och trygg
miljö som kan ge dem framtidstro
och möjlighet till skolgång. Vårt möte
med de utsatta barnen har lett till

stort engagemang och ett långsiktigt
åtagande. Idag kanaliseras vår
stöttning till de drygt 20 barnen via
stiftelsen New Hope Reseindustrins
Barnfond. Novy Dom är också centrum
för hjälpverksamhet i området kring
staden, vilket gör att vår hjälp även når
utanför barnhemmets gränser.
Våra medarbetare har möjlighet att
stötta barnen på Novy Dom genom ett
månatligt löneavdrag som dubbleras
genom Resia Travel Group.

Utöver julgåvan
skänker RTG lika mycket
till barnhemmet som
medarbetarna gör
12
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Vårt kunderbjudande
Vi vill göra det enklare för våra kunder att välja hållbara alternativ och som
reseföretag har vi en stor möjlighet att vara med och bidra till att utveckla
ett mer hållbart kunderbjudande. Vår stora påverkansmöjlighet ligger i att
genom vår kompetens om olika reselösningar identifiera, upplysa och vägleda
våra kunder till mer hållbara val. Det är också inom detta område vi ser en
efterfrågan från våra kunder.
Samarbete en förutsättning
Vårt kunderbjudande bygger på
samarbete med leverantörer, då vi till
största del är återförsäljare av deras
produkter. Samverkan inom branschen
och mellan aktörer är därför viktigt för
att driva förändring.
Hållbara alternativ en
del i sortimentstrategin
Vi säkerställer och verkar för att
ha ett produktsortiment som
innefattar hållbara alternativ.
Inom vårt erbjudande idag finns
möjlighet att till exempel boka
tåg, hållbarhetscertifierade hotell,
kollektivtrafikkort i utvalda storstäder
och stugor i svenska fjällen. Innan
pandemin bröt ut lades stort
fokus lagts på att utveckla vårt
företagserbjudande kring grönare
konferenser och att säkerställa
alternativ för semesterresor med
tåg. Vi ger också alla våra kunder
möjligheten att klimatreducera sitt
avtryck vid flygresor och erbjudandet

är oberoende typ av resa eller kanal
för bokning. I vår kommunikationsplan
säkerställer vi att vi kontinuerligt lyfter
hållbara val för våra kunder.
Specialistkompetens
inom hållbara resor
Vårt kunderbjudande bygger på våra
resesäljares kompetens och förmåga
att erbjuda varje kund precis den
reselösning som önskas. I linje med
kundernas efterfrågan har vi som
mål att alltid kunna guida de kunder
som efterfrågar hållbarhet till rätt
alternativ. Det kan omfatta allt från
att vägleda kunden i frågor om hur
man kan reducera sin klimatpåverkan
genom flygresor, till att skapa ökad
förståelse för hur man agerar på
resmålet för att bidra till turismens
positiva effekter. Vi har fortsatt
vårt arbete med att kartlägga våra
leverantörers mer hållbara alternativ
och utbilda våra medarbetare inom
hållbarhet.
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En mer hållbar semesterresa
Vi vill inspirera och skapa medvetenhet
Innan pandemin accelererade vi vårt arbete med att utbilda våra
semesterresesäljare så att de gavs förutsättningarna att visa våra
semesterkunder vägen till mer hållbara reselösningar. Hållbara alternativ
fick då större utrymme i kommunikationen och marknadsföringen.
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Hållbara reselösningar
för företag
Idag reser vi mer än någonsin i jobbet och i många fall är resorna både
betydelsefulla och svåra att ersätta med digitala möten. Det blir därför extra
viktigt för företag att ta hänsyn till hur man väljer att resa.

Vi visar vägen till
ett smartare resande
Genom vår roll som rådgivare inom
travel management-frågor vägleder vi
våra företagskunder till tjänsteresor med
mindre klimatpåverkan. Efterfrågan är
kunddriven och inom området finns en
stor potential för verklig förändring till ett
mer hållbart agerande. Tjänsteresor är
ofta en stor påverkanspost för företag
och genom att ta del av vår kompetens
kring hållbara val får de i oss en partner
som kan stötta deras arbete med
hållbar utveckling. Vi hjälper dem att
nå sina egna hållbarhetsmål, minska
resekostnader, bygga varumärke och
skapa stolthet internt. Vi gör det genom
att kartlägga deras reseprocesser,
tillhandahålla miljöstatistik och identifiera
vart mer hållbara lösningar kan vara
ett alternativ. Detta sammanfattas i en
resepolicy som är styrande för företagets
samlade resor och därigenom kan vara

ett verktyg för företagen att minska sin
negativa klimatpåverkan.
Grönare konferenser och gruppresor
Vi kan erbjuda klimatsmarta lösningar
för möten, events, konferenser,
gruppresor och kongresser. Vårt
erbjudande sträcker sig från enskilda
hållbara alternativ som del i ett
större evenemang till genomgående
hållbara programupplägg. Redan
innan pandemin ökade vi vårt
utbud av färdigpaketerade hållbara
konferensförslag inom Norden och lagt
stort fokus på grönare konferenser.
Fokus under 2020 har av förklarliga
skäl, blivit att erbjuda ökade alternativ
inom rikets gränser. Det finns
många alternativ på destinationer
och aktiviteter som ger en mindre
klimatpåverkan och detta kommer vi att
fortsätta utveckla under 2021.

Resia Travel Group – Hållbarhetsredovisning
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Vi bidrar till att ändra beteenden
Att ställa om till ett mer hållbart resande ligger högt upp på agendan hos de
flesta företag i dag. Det gör att många företagsledare och HR-avdelningar
tänker till en eller två gånger när de planerar sina tjänsteresor eller nästa
konferensresa.
– Innan pandemin såg vi en markant skillnad
när det gäller företags efterfrågan på att
resa mer hållbart och att göra konferenserna
grönare. För några år sedan var det mest en
önskan om att resa och konferera lite mer
klimatsmart. Idag är man mer medveten om
sin påverkan och vill göra tydliga aktiva val
för att minska sitt företags klimatpåverkan.
Här är resandet en viktig del, säger Jessica
Jonsson.
Under året som gått och som en effekt
av pandemin har frågan kring säkerhet
och ett hållbart resande aktualiserats än
mer inom många företag. Med detta har
också digitaliseringen och verktyg för
att mötas digitalt utvecklats och skapat
nya möjligheter för ett mer hållbart
förhållningssätt för de resor och möten som
inte nödvändningsvis kräver att vi ses fysiskt.
Många företag har under året sett över
och jobbat med sin rese- och mötespolicys.
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Vilka resor och möten är nödvändiga att
fortsätta med? Vilka möten kan hållas digitalt
och ändå nå samma resultat? Vad behövs
göras för att kunna resa och mötas på ett
säkert sätt för att skapa trygghet bland
medarbetarna? Hållbarhetsfrågan har
förflyttats ytterligare och avser inte längre
bara miljön utan också den sociala och
ekonomiska hållbarheten. Kunskapen har
ökat och nya tjänster med specialistkunskap
inom hållbarhet skapas.
Den ökade kunskapen och det ökade
ansvarstagandet hos företagen innebär att
högre krav ställs på reseföretag. Samtidigt
skapar det möjligheter där resepartnern
kan göra stor skillnad genom att bistå med
viktig kompetens och bidra till mer hållbara
lösningar.
– Det kanske viktigaste vi kan göra är att
skapa tjänster för våra kunder som hjälper

"Det viktigaste vi kan
göra är att skapa
tjänster för våra kunder
som hjälper dem i deras
hållbarhetsarbete."
Jessica Jonsson
Produktutvecklare

dem i deras hållbarhetsarbete, fortsätter
Jessica. Genom att erbjuda genomlysningar
och analyser av deras resande kan vi ändra
beteenden och styra om resandet för att
minska klimatavtrycket. Vi sätter ramar,
rekommenderar klimatsmarta val och
identifierar förbättringspotential.
Val av transportmedel får ofta stor
uppmärksamhet, men mer hållbara
företagsresor handlar om många fler
aspekter än så. Det är viktigt att bredda
begreppet och se över andra val och
prioriteringar som också kan göra skillnad.
- Vid en konferensbokning är det exempelvis
viktigt att man också gör rätt val i fråga om
maten man äter, vilket hotell man bor på och
vilka aktiviteter man väljer för att svetsa
samman gruppen, betonar Jessica.
Dessutom ska man inte glömma
medarbetarna när man planerar sitt
konferensprogram. Hållbarhet innefattar
också den mänskliga delen. Att lägga in tid
för återhämtning, reflektion och promenader
för att skapa kreativitet och engagemang
bland deltagarna. Helheten är viktig för en
lyckad och mer hållbar konferens. Samma
sak gäller vid en affärsresa. Att tex. välja
en biljett med högre komfort och flexibilitet
och komma fram utvilad till årets viktigaste

affärsmöte på andra
sidan jordklotet, är
troligtvis mer hållbart
för resenären, men
också för företaget ur en
större ekonomisk aspekt.
Även om företag gör medvetna val och i
många fall drar ner på sina tjänsteresor
är det fortfarande många resor som är
nödvändiga att genomföra. Möjligheten att
kompensera för sin klimatpåverkan är därför
fortfarande viktig för många kunder.
- Ofta finns ett behov av att resa och därför
är det viktigt att vi, utöver den primära
analysen och vägledningen, också erbjuder
en möjlighet att kunna kompensera för de
flygresor som faktiskt måste genomföras.
För detta har vi en lösning med Fly
Green Fund där man som kund i stället
för att klimatkompensera till allmänna
energiprojekt, faktiskt kan reducera sin
klimatpåverkan genom att välja biobränsle
och dessutom vara med och bidra till
utvecklingen av hållbart flygbränsle. Det
blir en form av cirkulär lösning där man är
med och bidrar till en positiv utveckling kring
den faktiska klimatpåverkan ens flygresor
genererar. Det är ett samarbete jag är stolt
över!
Resia Travel Group – Hållbarhetsredovisning
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Tips för en
grönare konferens

20

1

Tänk på helheten

2

Välj vego i stället för kött

3

Bo på ett miljöcertifierat hotell

Glöm inte att se till helheten när ni planerar er konferens. Om
ni reser tåg till destinationen och sedan struntar i alla andra
val blir konferensen totalt sett inte lika hållbar. Glöm heller inte
att välmående medarbetare också är en viktig del för att kon
ferensen ska bli en hållbar vinst för företaget. Syfte och mål är
alltid i fokus för en lyckad konferens – även en grönare.

Byt ut kött mot vegetariska alternativ på era konferens
måltider. I dag har de flesta hotell och restauranger ett
stort utbud av vegorätter som kittlar smaklökarna. Genom
att äta en vegorätt i stället för kött minskar vi vår klimat
påverkan med mer än hälften så mycket, enligt Naturskydds
föreningen.

Se till att ni bor på ett hotell som arbetar aktivt för att mins
ka sin klimatpåverkan när det gäller energi- och vatten
förbrukning, användning av kemikalier och hantering av
avfall. I Sverige är Svanen-certifiering känt, men den finns
inte på samma sätt i Europa. Ta gärna hjälp av en resebyrå
med internationella samarbetspartners som har mer kunskap
om olika hotell.
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4

Välj miljövänliga transportmedel

5

Bo nära restauranger och aktiviteter

6
7

Välj ett mer miljövänligt transportmedel, som till exempel tåg
framför flyg och buss framför egna bilar. Undvik onödiga
transporter i så stor utsträckning som möjligt.

Se till att tänka igenom vad ni vill inkludera i ert konferens
program. Utifrån det kan ni sedan välja boende, restauranger
och aktiviteter som ligger inom bekvämt avstånd. Att ha pro
menad-eller cykelavstånd på plats gör skillnad. Undvik taxi
och välj lokaltrafiken om transport är nödvändig, vilket också
ett bra sätt att lära känna destinationen.

Välj aktiviteter med låg klimatpåverkan
Välj era aktiviteter med omsorg. En vandring i naturen är
ett exempel på en aktivitet med låg miljöpåverkan. Och om
sightseeing står på programmet – gör den till fots eller cykel
i stället för buss. Man kan också göra aktiviteter där man
inkluderar innehåll som bidrar till destinationens minskade
klimatpåverkan, som till exempel en teambuildings-aktivitet
med Ipad där man samtidigt plockar skräp som bidrar till
extra poäng.

Välj konferensresmål med omsorg
Sverige är ett land som har kommit långt i sitt hållbarhets
arbete. Men det finns många andra länder och städer med
hög medvetenhet kring sin klimatpåverkan, och så finns det
de som inte har kommit lika långt. Varför inte åka till Slovenien
som har blivit utsedd till det mest hållbara landet i Europa?
Välj destinationer som gör aktiva val för att minska sin klimat
påverkan.
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Vi hjälper dig att
flyga grönare
Omställningen till ett mer hållbart flyg är kritisk för vårt
framtida resande. Vi vill vara med och driva utvecklingen
av hållbara flygbränslen framåt och inledde därför ett
samarbete med Fly Green Fund 2016.

Fly Green Fund är en ickevinstdrivande organisation genom
vilka privatpersoner, företag och
offentliga organisationer kan köpa
hållbart flygbränsle för att reducera
klimatpåverkan från sina flygresor.
Målet är att, genom ökad användning
och efterfrågan, få i gång storskalig
lokal produktion av hållbart flygbränsle
i Norden.
Idag erbjuder vi alla våra kunder,
oaktat affärsområde eller kanal
för köp, möjligheten att bidra
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till ett grönare flyg med mindre
klimatpåverkan. I samband med köp
av en flygresa lämnar du ett bidrag
som genererar såväl köp av biobränsle
som utveckling av detsamma.
Under 2020 bidrog vi och våra kunder
till biobränsleutvecklingen genom köp
av 4 420 kg hållbart biojetbränsle
för 108 000 kr. Därmed reducerade
vi flygets utsläpp med 10 300 kg
koldioxid och bidrog samtidigt till att
öka efterfrågan och produktion av
fossilfria flygbränslen.

Fly green
fund
Välj biobränsle
Genom att välja biobränsle som tillval på din
flygbiljett bidrar du till att fler flygningar kan göras på
biobränsle. Biobränslet köps in via Fly Green Fund och
tankas in i flygplan på svenska flygplatser.

Vad är biobränsle?
Biobränsle kan tillverkas av flera olika råvaror, såsom
skogsavfall, alger och matavfall. Bioflygbränsle
reducerar koldioxidutsläppet med minst 80% jämfört
med samma mängd fossilt bränsle.

Varför görs inte fler
flygningar på biobränsle?
Idag produceras bioflygbränslet enbart i små volymer,
vilket innebär att priset på bränslet är högt. Fly Green
Funds mål är att få igång storskalig produktion av
biobränsle i Norden. För att det ska vara möjligt måste
vi vara fler som visar att vi vill flyga på bioflygbränsle
och att vi är beredda att betala för det.

Hur produceras bränslet?
Idag är tillverkningen av bioflygbränsle mycket
begränsad i Sverige och i Norden. Det bränsle som Fly
Green Fund använder importeras från USA och har
hittills bestått av använd frityrolja.

Vart går pengarna?
Om du väljer biobränsle som tillval hos oss går
pengarna oavkortat till Fly Green Fund. 75 % av
bidraget används till att köpa biobränsle och tanka in
det i flygplan på svenska flygplatser, resterande 25 %
går till att utveckla produktion av biobränsle i Norden.
Här kan du läsa mer om Fly Green Fund
https://flygreenfund.se/
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Leverantörskedjan
Som återförsäljare ligger en del av vår samlade risk i vårt leverantörsled.
Vi har idag inte en full uppföljning av hela vår leverantörskedja, vilket är
en risk med hänsyn till bland annat mänskliga rättigheter, miljömässigt
ansvar, korruption och etiska frågor. För att motverka den risken jobbar vi
aktivt med vår uppförandekod och vår hållbarhetspolicy i valet av, och i
dialogen med, våra leverantörer.

Ett brett och omfattande
leverantörsled
Vi samarbetar med såväl stora
som små aktörer i branschen,
avseende både transport, logi och
landarrangemang. Vårt leverantörsled
är omfattande och som återförsäljare
har vi en begränsad möjlighet att
påverka leverantörernas arbete
och erbjudande. Innan pandemin
genomförde vi en omfattande
revidering av vårt leverantörsled inom
Semesterresor. Vi smalnade av och
spetsade vårt utbud av leverantörer.
Det ger oss bättre förutsättningar
för uppföljning av våra leverantörers
hållbarhetsarbete. Under året som gått
påbörjade vi också ett betydelsefullt
arbete där vi tar ett större grepp
kring vårt samarbete med de många
agenter vi tar hjälp av lokalt vid
landarrangemang för företagsgrupper.
Val av leverantörer
och samarbetspartners
Vid valet av våra leverantörer
står generellt sett kundnyttan
och efterfrågan i fokus. Som en
värderingsstyrd koncern är vi dock
mycket måna om att vi och de
leverantörer vi arbetar tillsammans
med har en gemensam etisk plattform.
Vi gör enbart affärer med leverantörer
24
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och samarbetspartners vi upplever
står för samma värderingar som vi gör
och avslutar samarbeten om så inte är
fallet. Vi avslutar även samarbeten om
det finns en osäkerhet kring leverans
av produkter eller finansiell trygghet
för våra kunder. Vidare följer vi Svenska
Resebyrå- och arrangörsföreningens
rekommendationer kring val av
flygleverantörer. Dessa utgår från
IATA:s svarta lista, vilken ger en signal
om finansiell osäkerhet där bland
annat misstankar om korruption kan
vara aktuella.
Förändring genom samverkan
Vi tror på värdet av samarbete inom
branschen för att lyckas driva igenom
förändring. Vi är därför måna om
att föra en konstruktiv dialog kring
hållbarhet tillsammans med våra
leverantörer och samarbetspartners.
Vi sätter hållbarhet på agendan i både
avtalsdialoger och daglig samverkan.
Kartläggning av leverantörernas
hållbarhetsarbete
Som ett led i vår ambition att
försöka mäta våra leverantörers
hållbarhetsarbete påbörjade vi under
2018 ett arbete med att kartlägga
hur våra nyckelleverantörer arbetar
med hållbarhet. Detta arbete fortsatte

under 2019, men har fått pausats
under pandemin. Målet är att kunna
ge våra kunder så bra rådgivning i
frågan som möjligt gällande hållbara
kunderbjudanden.
Hållbarhetscertifiering
ger ramar för kravställan
Genom vår hållbarhetscertifiering med
Travelife har vi fått tydligare medel
för kravställan mot våra leverantörer.
Under 2021 fortsätter vi vårt arbete
med att synliggöra förväntningar och
krav på våra leverantörer utifrån ett
hållbarhetsperspektiv och vi har som
mål att alla våra nyckelleverantörer
ska verifiera att de tagit del av vår
uppförandekod och hållbarhetspolicy.
Vi ska också säkerställa att vi har
leverantörer som kan erbjuda

”Innan pandemin var det tydligt att
hållbarhetsarbetet har stått högt på
agendan hos flera av våra leverantörer
och samarbetspartners. Samtal kring
hållbara reselösningar finns i stort
sett alltid med i vår dialog och det är
märkbart att många segment arbetar
intensivt med att få sin produkt att
lämna mindre avtryck på omvärlden. ”
Caroline Hermansson
Supplier Relations Manager ser en tydlig förflyttning
inom resebranschen

hållbara alternativ och är måna om
att ha hållbarhet som en aspekt i
sortimentstrategin.
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En hållbar arbetsgivare
Vårt sociala ansvarstagande som arbetsgivare handlar om att skapa en hållbar
och stimulerande arbetsmiljö som ger förutsättningar för våra medarbetares
välmående. Trivsel på jobbet ligger till grund för vår service och är viktig för att
vara en attraktiv arbetsgivare.

En kvalitetssäkrad grund
Genom vårt kollektivavtal erbjuder
vi en kvalitetssäkrad grund gällande
anställningen. Kollektivavtalet reglerar bl.a.
anställningsvillkor, ger ökat inflytande för
våra medarbetare och tydliggör vad som
gäller i relationen oss emellan.
Balans i livet
Vi är måna om att verka för balans mellan
arbete och privatliv, oavsett livssituation.
Vi fokuserar på att jobba smart för att
nyttja de resurser vi har inom ramarna
för arbetsdagen och tänker att jobbet ska
klaras av utan övertidstimmar.
Vi är också måna om att våra medarbetare
ska få tid för återhämtning och ser gärna
att de tar ledigt för att ge sig ut på
resande fot. Vi uppmanar till möjligheten
att fortsätta upptäcka världen och är
övertygade om att det gynnar såväl
medarbetaren som koncernen. Av
förklarliga skäl har upptäckandet av
världen pausats efter pandemins utbrott.
Vi uppmanar även våra medarbetare att ta
tillvara på chansen att få kvalitetstid med
eventuella barn och ser föräldraledighet
som en naturlig del av arbetslivet för
såväl män som kvinnor. Dessutom ser vi
det som kompetensutveckling då många
kommer tillbaka med ökad självkännedom
och förbättrad förmåga att prioritera. I
samband med föräldraledighet erbjuder
26
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vi föräldralön för att komplettera
föräldrapenningen.
Respekt för allas lika värde
Vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete
vägleds av en policy som årligen följs
upp. Hos oss har alla människor lika
värde och samma rättigheter, möjligheter
och skyldigheter. Vi visar respekt för olika
behov, åsikter och förhållningssätt och
verkar för att alla inom vår organisation
ska möta varje individ på ett inkluderande
sätt.
En ökad mångfald
Vi ser värdet av olikheter som en tillgång
och sätter, i enlighet med vår policy, alltid
individen och dess kompetens i fokus
oaktat parametrar som exempelvis kön,
ålder eller etnicitet. För att minska risken
för diskriminering jobbar vi bland annat
med individuell lönesättning. Vi genomför
årliga lönekartläggningar och 2020 års
resultat gav en positiv indikation på en
jämställd lönesättning och inga aktiva
åtgärder behövde genomföras för att
justera lönerna.
Nolltolerans mot kränkande
särbehandling, mobbning
och sexuella trakasserier
Inom Resia Travel Group råder
nolltolerans mot all typ av diskriminering
och vi tar tydligt ställning i vår policy mot

Genomsnittligt antal
medarbetare:

191

Andel medarbetare med
tillsvidareanställning

95%

Andel medarbetare som
nyttjat sitt friskvårdsbidrag

38,3%
Sjukfrånvaro

4,2%
kränkande särbehandling, mobbning och
sexuella trakasserier. Som arbetsgivare
säkrar vi att organisationen arbetar
strukturellt med uppföljning av policyn
genom att erbjuda våra ledare verktyg
för att i ett tidigt skede kunna fånga
signaler om medarbetare som far illa. Vi
har också en visselblåsarfunktion där våra
medarbetare har möjlighet att anmäla
diskriminering och andra oegentligheter.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Målet med vårt arbetsmiljöarbete är
att det ska leda till hög trivsel och en
låg grad av sjukfrånvaro. Arbetet tar
utgångspunkt i vår arbetsmiljöpolicy och
kretsar kring kontinuerlig utvärdering och
utveckling av såväl fysisk som psykosocial

arbetsmiljö. En årlig arbetsmiljörond
lyfter frågor inom den fysiska miljön och
vår tillgänglighetsanpassning. En god
psykosocial arbetsmiljö säkerställs bl.a.
med hjälp av medarbetarsamtal.
Utveckling
Att fortsätta vara en attraktiv
arbetsgivare, genom att bland annat
erbjuda en kontinuerlig utveckling av våra
medarbetare och deras kompetens, är
mycket viktigt. Utöver medarbetarsamtal
och individuella mål- och handlingsplaner
har vi ett omfattande centralt
kompetensutvecklingsstöd.
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Värderingsstyrd koncern
Våra värderingar
Utgångspunkten i allt vi gör för
att utveckla och driva Resia Travel
Group framåt är våra värderingar –
respekt, kompetens och energi. Det
värdebaserade förhållningssättet
är styrande i koncernen, ständigt
närvarande och det vi ser som
nyckeln till en hållbar grund för vårt
agerande och vår affär. Koncernens
ägare har sedan det första bolaget
startades 1974 varit noga med att
driva vår verksamhet utifrån höga
etiska krav. Idag genomsyrar det vår
företagskultur. Vi står för det vi gör,
respekterar de vi möter och tar ansvar
för en hållbar affär.
Vår uppförandekod
Som styrmedel bryts värderingarna
ner till vägledande dokument, där
det primära och övergripande är vår
uppförandekod.
Vår uppförandekod förväntas samtliga
medarbetare ta del av och aktivt
agera utefter genom sin anställning
hos oss.
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Uppföljning av riktlinjer
Genom våra policyer och riktlinjer har
våra medarbetare ett tydligt ramverk
att förhålla sig till. Vi förväntar oss
att våra medarbetare agerar enligt
gällande principer och vår kultur
präglas av förtroende. Implementerade
policyer följs bland annat upp genom
introduktion av nya medarbetare,
performance management,
utbildningar, samt medarbetaroch chefsundersökningar. För att
säkerställa koncernens efterlevnad
ifråga om ekonomisk hantering arbetar
vi med systematisk uppföljning av
ekonomiska rutiner.
Visselblåsarfunktion
Resia Travel Group har en
visselblåsarfunktion via en
tredjepartslösning. Genom den har
våra medarbetare möjlighet att
anonymt anmäla misstankar om
exempelvis oegentligheter, sexuella
trakasserier, mobbning och korruption.
Samtliga inkommande ärenden ska
utredas och följas upp. Vi har en
nollvision för inkommande ärenden
via visselblåsarfunktionen och under
2020 inkom inga anmälningar via
visselblåsarfunktionen.

Respekt
Respekt är grunden i Resia
Travel Groups värderingar.
Attityd och inställning, såväl
till varandra som till kunder
och övriga intressenter,
genomsyras av visad respekt
for alla människors lika värde
och olika behov.

Kompetens
För oss är kompetens att
kombinera kunskap med
förmåga. Varje individs
resultat är viktigt och målet
är att alla medarbetare hela
tiden utvecklas.

Energi
Att sprida energi och glädje är
ett aktivt val för oss då vi vet
att känslor smittar. Med energi
menar vi ett äkta intresse och
engagemang. Att med glädje,
kreativitet och personlighet
alltid ge mer än vad som
förväntas.
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Internt miljöarbete
För oss är det viktigt att vi internt säkerställer en hållbar verksamhet. I detta
arbete är Travelifes ramverk vårt huvudsakliga verktyg.

Resia Travel Groups egen direkta
påverkan på miljön och klimatet
är främst hänförlig till tjänsteresor,
energiförbrukning, lokaler samt
inköp av kontorsutrustning och
förbrukningsmaterial.
Klimatsmarta tjänsteresor
Våra tjänsteresor utgörs i huvudsak
av tågresor och vi uppmanar våra
medarbetare att alltid se över
klimatsmarta alternativ om en resa
måste genomföras. Riktlinjerna, där
vi bland annat förordar kollektiva
transportmedel, tåg framför flyg och
val av hållbara hotelleverantörer,
tydliggörs i vår resepolicy.
Under 2020 minskade vi antalet
tjänsteresor. Detta som en effekt av
såväl en mindre organisation som
pandemin. Minskningen av antalet
flygresor, jämfört med 2019 var 76%,
vilket innebär ett minskat Co2-utsläpp
på egna flygresor med 75%.
I de fall vi trots allt behöver använda
flyg som transportmedel reducerar vi
det klimatavtryck våra tjänsteflygresor
genererar med bidrag till köp och
utveckling av biobränsle hos vår
samarbetspartner Fly Green Fund.
År 2020 bidrog vi själva till ökad
biobränsleanvändning med 3 484 kr,
vilket innebär köp av 147 kg biobränsle
och ett minskat klimatavtryck med 337
kg Co2.
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Lägre energiförbrukning
Vi har, för de lokaler vi har egen
rådighet över, ett centralt tecknat
elavtal. Leverantören köper in 100
procent ursprungsmärkt vattenkraft
och är av Naturskyddsföreningen
identifierad som en Bra-miljövalsleverantör. Under 2021 fortsätter vi
vårt arbete med att identifiera mer
effektiva och energisnåla lösningar. Vi
kommer också att vidare implementera
våra riktlinjer för det interna
miljöarbetet och säkerställa våra
medarbetares kännedom om dessa.
Minskad pappersförbrukning
2020 fortsatte vi vårt arbete med att
minska pappersförbrukningen inom
koncernen. Till exempel är dubbelsidig
svartvit utskrift standardinställd på
samtliga våra skrivare. Vi har ett
stort och komplext fakturaflöde från
leverantörer och till kunder och vi
strävar efter att nå en så hög andel
digitala fakturor som möjligt. Arbetet
med en fortsatt minskad förbrukning
fortsätter under 2021.
Plastreducering
Vi har i stort sett tömt vårt lager på
give-aways och tagit beslut om att inte
beställa några nya. Eftersom vi endast
har en butik kvar, kommer vi framöver
inte behöva skyltmaterial, folders m.m.
på samma sätt som tidigare.

Resia Travel Group – Hållbarhetsredovisning

31

