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OM FLEXBUSS SVERIGE AB

Trygga transporter sedan 1989
Varje dag transporterar vi tusentals människor till och från skolan, arbetet eller nära och kära. När 
företaget startades 1989 i Orrefors, fanns det ingen tanke på att vi idag skulle vara en av Sveriges 
ledande aktörer inom bussbranschen. Idag är Flexbuss Sverige AB ett företag med över 600 med-

arbetare på 18 olika depåer runt om i södra Sverige. Medarbetare som alla är med och bidrar till 
företagets utveckling genom engagemang, glädje och yrkesskicklighet.

Vi är ett modernt företag som bryr oss om våra medarbetare och som ständigt arbetar utifrån en vilja 
att utvecklas och bli bättre på det vi gör. Bättre på service, bättre på att se våra medarbetare och bätt-

re på våra interna processer. Vår verksamhet består idag av beställningstrafik, linjetrafik, sjuk-
resor, skolskjuts, färdtjänst och budtransporter. Tillsammans arbetar vi inom företaget med 

att vara en attraktiv arbetsgivare med goda kundrelationer och hög IT-kompetens.

På Flexbuss värnar vi om miljön och har ett miljöperspektiv i alla led. Vi är certifierade enligt ISO 14001 
som är en miljöcertifiering som anger den internationella standarden för ledningssystem inom 

miljö. På Flexbuss arbetar vi aktivt med att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom förarstöd 
för klimatsmart körning, utbildningar, miljömärkta städprodukter, förnybara drivmedel och minskade 

utskrifter.



Familjeägt – igår, idag, imorgon
Flexbuss är sedan starten helt familjeägt och ägs idag av Krister och hans söner Hampus och 

Zebastian. Idag arbetar familjen med olika roller inom bolaget med en gemensam vision: Vi ska vara 
en ledande busstransportör som med kvalitet och trygghet verkar i Norden. Med en extern VD är 

Krister idag styrelseordförande i bolaget. I det operativa arbetet ansvarar Hampus för strategiska upp-
handlingar som affärsutvecklingschef och leder arbetet inom Team Tillväxt. Zebastian, som började 

som chaufför, är idag operativ chef och leder arbetet inom företagets största team - Team Trafik.



VÅR VERKSAMHET 
BESTÅR AV



Beställningstrafik Linjetrafik

Sjukresor Skolskjuts

Färdtjänst Budtransporter

Vi har lång erfarenhet av att köra 
idrottslag och företag till matcher  

eller evenemang.

Varje dag transporterar våra förare  
tusentals människor till och från  

arbetet, skolan eller nära och kära.

En viktig funktion för oss är att  
underlätta vardagen för  

många människor

Barnen är vår framtid. Vi ser till att de 
kommer till och från skolan  

på ett tryggt sätt.

Vi finns självklart här för dig som har 
särskilda behov i vardagen.

Genom vårt omfattande vägnät  
erbjuder vi dig möjligheten att  

frakta det som är viktigt.



Vi ska vara en ledande 
busstransportör som med 
kvalitet och trygghet verkar 
i Norden.

VÅR VISION:



>15
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600
MEDARBETARE

380
BUSSAR
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STÄNDIGA
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Vår värdegrund

Flexbuss i siffror

82%
FÖRNYBART 
DRIVMEDEL



STRATEGI 
OCH MÅL
Flexbuss Sverige AB strategiplan fram till 
år 2025 förkunnar att vi ska ha en fortsatt 
tillväxt med bibehållen lönsamhet. Varje år 
ska fokusområden fastställas som leder 
till olika projekt i verksamheten. Vår ge-
mensamma nämnare för dessa projekt är 
syftet att öka företagets konkurranskraft.

- Fortsatt tillväxt med lönsamhet,  
  500 MSEK till år 2025

- Fem fokusår för att öka företagets  
  konkurrenskraft

- Attraktiv arbetsgivare

- Förbättrade Kundrelationer

- Effektivare processer

Strategi 2025

Fokusområden 2021



HÅLLBARHETSMÅL

Alla fordon har utrustning 
för ECO-driving, där alla 
förare ges möjligheten att 
använda det.

Flexbuss totala drivme-
dels förbrukning består 
idag av förnyelsebara 
drivmedel.

Flexbuss frisknärvaro 
ska öka inom företagets 
samtliga team.

Hos oss arbetar vi aktivt för en ökad 
jämställdhet bland såväl ledare som 
busschaufförer.

Utfall  2020-2021

90%

Utfall  2020-2021

97,1%
Utfall  2020-2021

20%
Utfall  2020-2021

16,3%

ECO-drivingDrivmedelsförbrukning

Jämställdhet

andel kvinnliga ledare andel kvinnliga bussförare

Frisknärvaro



HÅLLBARHETSAGENDA
Agenda 2030
Flexbuss Sverige AB förhåller sig till de globala målen för hållbar utveckling som är 
framtagna i Agenda 2030. Här har Flexbuss tagit ställning till de målsättningar vi via 
vår verksamhet och bransch direkt kan påverka. En redovisning av detta följer nedan.

Vi bryr oss om våra anställda och har en aktiv företagshälsovård där 
vi erbjuder alla medarbetare friskvård för att arbeta med sin hälsa. 
Företagshälsovården finns för alla medarbetare som behöver stöd 
och stöttning både fysiskt och psykiskt. Vi följer upp sjukskrivnings-
tal årligen och konkretiserar åtgärder för att minska andelen sjuk-
skrivna medarbetare både kortsiktigt och långsiktigt.

Vi genomför tillsammans med Komvux och privata aktörer våra egna 
yrkesutbildningar. Utbildningarna håller en hög kvalitet och är framtag-
na för att forma och stimulera individer att vara en god medarbetare till 
företaget. Utbildningarna görs med bakgrund av att hitta engagerade och 
motiverade medarbetare som gör det möjligt att kunna hantera den till-
växt som bolaget har. Detta medför utökade arbetstillfällen och minskar 
arbetslösheten på flertalet orter i södra Sverige.

Vi arbetar ständigt med att utbilda våra förare och har en öppen dialog om 
betydelsen av mångfald. Flexbuss förare har en bred mångfald där vi väl-
komnar alla arbetssökande oavsett utbildningsnivå, kön, etnicitet, sexuell 
läggning eller religionstillhörighet. I en mansdominerad bransch är idag 
14 procent av våra medarbetare kvinnor, en siffra vi aktivt arbetar med att 
förbättra för att skapa en än bättre jämställdhet.

På Flexbuss Sverige Ab arbetar vi aktivt för att förbättra vårt miljöarbete
och minska miljöavtrycket. Detta utförs bland annat genom att vi har en
hög andel förnyelsebart drivmedel så som HVO, diesel, RME och el som 
produceras från sol, vind och vatten.  Vi är ISO-certifierade och har fram-
tagna styrdokument som policy och rutiner som guidar oss i vårt dagliga 
arbete för vara en del i det dagliga skapandet av ett uthålligt samhälle. 



Vi förhåller oss till de kollektivavtal och lagar som finns och som skyddar 
våra anställdas arbetsvillkor. Vi verkar även för att skapa goda förutsätt-
ningar för innovation och entreprenörskap hos våra anställda vilket även 
gynnar vår utveckling. Vi samarbetar även med arbetsförmedlingar runt 
om i landet för att kunna rekrytera de eventuellt arbetslösa som finns i de 
geografiska områden som Flexbuss Sverige verkar inom.

Vi håller utbildning i ECO-driving för våra förare. Detta så att deras med-
vetenhet kring miljöpåverkan ska öka samt att deras negativa påverkan 
på miljön minskar. Förarna får live uppdateringar hur miljömedvetet de 
framför fordonen. De får även månadsvis sammanställningar där deras 
körning utvärderas ur miljöperspektiv. Vi följer sedan upp med utbild-
ningsinsatser för de förare där det finns förbättringspotential för att upp-
nå ytterligare minskad negativ miljöpåverkan.

Vi arbetar aktivt med att minska vår klimatpåverkan genom förarstöd för 
klimatsmart körning. Vi arbetar aktivt med att se över våra städprodukter 
och minska våra utskrifter inom hela företaget. Vi bedriver ett medvetet 
kvalitetsarbete där vi analyserar, följer upp och utvärderar vårt arbete 
med den gemensamma målsättningen att säkerställa en hållbar 
konsumtion.

På Flexbuss Sverige AB är det vår förhoppning att inspirera fler att välja 
buss, framför andra transportmedel, som ett led i att bidra till ett hållbart 
samhälle.  Genom att tillhandahålla transporter i form av linjetrafik, servi-
ceresor, skoltrafik, färdtjänst, beställningsresor och budtransporter hjäl-
per vi våra uppdragsgivare att skapa hållbara transportsystem.



MOTVERKANDE AV KORRUPTION

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi följer alltid lagar, regler och avtal. Vi har kollektivavtal som reglerar löner, arbetstider och 
anställningsförhållanden. Detta medför till schyssta arbetsförhållanden och motverkar 
orättvisor och fattigdom.

På Flexbuss Sverige AB arbetar vi med upphandlingar. Vid upphandlingar finns lagar och 
regler att förhålla sig till. Vi är ett team som tillsammans arbetar med detta, bland annat 
för att minska risken för korruption. Flexbuss Sverige AB utför årligen interna och externa 
revisioner som undersöker olika förhållanden inom företaget för att konstatera att inte 
korruption förekommer.

Vid upphandlingar finns lagar och regler att förhålla sig till. På Flexbuss Sverige AB har vi 
därför ett team som tillsammans arbetar med detta, bland annat för att minska risken för 
korruption. Vi utför årligen interna och externa revisioner som undersöker olika förhållan-
den inom företaget för att kontrollera att inte korruption förekommer. 

VI ARBETAR ÄVEN MED:

ISO-CERTIFIERADE



ISO-CERTIFIERING

På Flexbuss värnar vi om miljön och har ett miljöperspektiv i alla led. Vi är certifierade enligt 
ISO 14001 som är en miljöcertifiering som anger den internationella standarden för lednings-
system inom miljö.

Vi ska i vår versksamhet därmed följa tillämpliga miljöregler och och i övrigt vara en del i 
skapandet av ett uthålligt samhälle. Flexbuss Sverige AB är medvetet om de globala miljöfrå-
gorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Vi ska genom målmedvetna 
satsningar och en engagerad personal ständigt arbeta med att minska miljöbelastningen i alla 
delar av verksamheten. Som en miljömedveten leverantör av transporttjänster vill vi kontinuer-
ligt jobba med miljöfrågor. 

MILJÖPOLICY 

- Följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och policy.

- Vi ska ständigt minska vår miljöpåverkan till jord, luft och vatten genom att sätta mätbara 
mål.

- Vi ska utföra både intern och extern tillsyn med miljöinriktning där adekvata riskanalyser och 
handlingsplaner upprättas.

- Vi ska ständigt förbättra miljöledningssystemet via åtgärder som framkommer vid tillsyner, 
riskanalyser och förbättringsförslag

- Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användan-
det av engångsartiklar

- Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial

- Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation 
(e-post, videokonferenser etc.)

- Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster

- Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder

- Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten


