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Förord
West Atlantic anser att företag är en väsentlig del av samhället och har 
ett lika, om inte större, ansvar som medborgare att driva utveckling 
i form av välfärd, innovation och tillväxt. Koncernen strävar efter 
att kontinuerligt förfina tillhandahållna fraktflygstjänster, vilka 
förbinder regional tidskänslig infrastruktur via flyg. För att bidra till 
hållbar utveckling måste anställda inte bara ta hänsyn till Koncernens 
finansiella utveckling utan även inkludera påverkan på samhället 
och miljön. Högre effektivitet genom optimerade resurser och en 
lägre miljöpåverkan kommer leda till ökad konkurrenskraft och en 
högre långsiktig lönsamhet. I och med att fraktflygsverksamheten 
är en väsentlig del av den sociala infrastrukturen är det viktigt att 
Koncernen fortsatt ligger steget före och säkrar en hållbar framtid 
för kommande generationer.  

Denna hållbarhetsrapport är ett sätt för oss att kommunicera till våra 
intressenter vår syn på hållbarhet och vart vi är i vårt arbete, och på 
så vis också uppfylla kraven i ÅRL (Årsredovisningslagen, 6 kapitlet, 
10–14 §). Den kompletterar vår koncernredovisning. För den som vill 
ha mer information om det gångna verksamhetsåret, vår bolags-
struktur, våra finansiella resultat mm hänvisas till vår årsredovisning 
som finns att ladda ner på vår hemsida1. För att förstå rapporten kan 
dock noteras att flygverksamheten och personalen är uppdelad på 
West Atlantic Sweden och West Atlantic UK. 

Hållbarhetsrapporten fungerar också som ett sätt för oss att samla 
våra tankar och få ett avstamp i den fortsatta utvecklingen.  

Affärsmodell
Vi ska möta kundernas behov med flexibilitet, innovation, passion 
och stolthet, och på så vis säkerställa långsiktig lönsamhet, samtidigt 
som vi tar hänsyn till andra intressenters behov.  

Koncernen agerar leverantör av utkontrakterade fraktflygsoperatio-
ner och erbjuder kompletta charterflygningar eller ACMI (flygplan, 
besättning, underhåll och försäkring) flygningar till våra kunder. 
Flygplanen erbjuds i olika konfigurationer, RORO-Post (roll-on/
roll-off), bulklastning av gods, containeriserad, pallbaserad eller en 
mix av dessa.  

Marknaden består av följande kundsektorer:   

• Nationella postbolag, såsom Royal Mail, Posten Norge, 
LaPoste och PostNord  

• Global Integrators, såsom UPS, DHL och FedEx/TNT   

• Freight forwarders och andra fraktoperatörer 

Vår affärsmodell bygger primärt på följande komponenter: 

• Vi införskaffar begagnade passagerarflygplan som 
konverteras till fraktflyg och kan på så vis erbjuda trans-
porttjänster till ett konkurrenskraftigt pris i en prispressad 
bransch. 

• Vi kan erbjuda tidskritiska kundanpassade flygfraktlös-
ningar med hög pålitlighet, främst nattetid, och på så vis 
bli en nyckelkomponent i stora logistikleverantörers  
logistikkedjor. 

• Vi har spetskompetens i underhåll och kan på så sätt 
leverera säkra och pålitliga transporttjänster.

”Möta
efterfrågan på 

säkra, effektiva och 
lönsamma fraktflygs-
lösningar med hjälp 
av en skräddarsydd 

flygplansflotta.”

West Atlantics affärsidé 
är att
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West Atlantics syn på Hållbarhet
Vår syn på hållbarhet är att det handlar om att bedriva en verksamhet som håller både över tid och ur flera 
perspektiv. Det handlar om att ta ansvar för sin påverkan på olika intressenter2 och balansera olika behov på 
kort och lång sikt. Det handlar också om att tillsammans med intressenter skapa värde, värde för samhället 
som också kan omsättas i värde för bolaget såväl som de intressenter vi samverkar med.

Fundamentala delar av hållbarhetsarbete blir då att förstå 
vilka intressenter man har och vad de har för behov, och att 
jobba med de frågeställningar, eller ”hållbarhetsfrågor” 
som gör att vi kan möta dessa behov3. ÅRL 6 kapitlet 12 § 
listar 5 sådana områden som ska redovisas. Det finns även 
andra strukturer på hållbarhetsfrågor i andra dokument4 

som kan fungera som underlag för att se vilka typer av 

frågor som kan beröra oss. Vi har dock valt att använda en 
egen struktur på hållbarhetsfrågor som passar vår bransch 
och vår syn på vår egen verksamhet. Vi är övertygade om 
att det ger bättre förutsättningar för att redovisningen ska 
fylla en viktig roll i vårt sätt att se på vår verksamhet, vad 
hållbarhet är för oss och vår strategiutveckling. 

Våra intressenter
En fundamental del av hållbarhets-
arbetet är att ha en dialog med sina 
intressenter, vilket också är en viktig 
del av att förstå deras behov. Vår 
intressentdialog och vilka behov 
vi bedömer att intressenterna har 
presenterats i avsnittet ”Intressenter 
och intressentdialog” nedan. 

Hållbarhetsområden
Intressenter och hållbarhetsområden 

bör förstås i relation till varandra. 
Våra hållbarhetsområden förtydligar 

och strukturerar behoven hos våra 
intressenter, men ger också underlag 
till att identifiera intressenter. För att 
möta intressenternas behov arbetar 

vi med följande hållbarhetsområden:

Miljö

Ekonomi

Medarbetare

SamhällsansvarKundvärde

Flygsäkerhet

I följande kapitel presenterar vi våra 
hållbarhetsområden och ger en 
bild av status och utmaningar inom 
respektive område. 

Naturen

Samhälle: Samhällen där vi verkar | Det globala samhället

Leverantörer
& partners

Leverantör - underhåll
Leverantör - hyr plan
Leverantör - försäkring
Leverantör - bränslebolag

Myndigheter
EASA
Nationella transport-
styrelser

Kunder
NMO:s

Global Integrators
Freight Forwarders

Medarbetare
Piloter

Tekniker
Övriga

Ägare
Långivare

Finansiärer

2 En intressent är en gruppering som påverkar eller påverkas av vår verksamhet. Vi har även valt att beakta 
s.k. ”tysta intressenter” dvs intressenter som inte kan föra en egen talan som t.ex. ”naturen” 
3 Detta är t.ex. fundamentala delar i ISO 26000 som är en standard för att arbeta med hållbar utveckling
4 Se t.ex. Global Compact, ISO 26000, GRI etc som alla ger olika ”skärningar” av hållbarhet
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Våra hållbarhetsområden

Miljö
Flygindustrin är en koldioxidsintensiv industri 
med en stor miljöpåverkan, framförallt i form 

av klimatpåverkan. Att arbeta för att minska 
sin klimat- och miljöpåverkan är därför centralt 

för ett flygbolag som vill vara en långsiktigt konkur-
renskraftig samarbetspartner, en attraktiv arbetsplats 

och ett ansvarfullt företag. Då vi strävar efter att vara en aktör 
som levererar miljövänliga logistiktjänster har West Atlantic tagit 
fram en miljöpolicy för att driva miljöarbetet i vår verksamhet 
framåt. I vår miljöpolicy har vi ett flertal övergripande mål för hur 
vi ska minska vår påverkan på miljön, så som att vi vid planering 
av nya investeringar ska ta största möjliga hänsyn för att minska 
miljöpåverkan, att vi kontinuerlig ska övervaka vår miljöpåverkan för 
att så långt som möjligt reducera den, och att vi ska eftersträva att 
sprida en miljömedveten attityd hos alla våra anställda. Vi har delat 
in vår miljöpåverkan i följande områden:

• Förbränningsgaser från flygplanen 

• Buller  

• Kemikalieanvändning 

• Övriga miljöfrågor 

Förbränningsgaser från flygplanen
Utsläppen av förbränningsgaser från flygplanen och deras påverkan 
på miljön, framförallt bidraget till växthuseffekten, är utan tvekan 
vår viktigaste miljöfråga. Som en aktör inom flygfraktsindustrin är vi 
medvetna om vilket ansvar vi har för att kontinuerligt arbeta för att 
minimera vår klimatpåverkan. Sedan det europeiska systemet för ut-
släppsrätter, EU ETS, trädde i kraft 2012 har West Atlantic registrerat 
sina utsläpp till EU-kommissionen samt överlämnat utsläppsrätter 
för att kompensera utsläppen i enlighet med EU:s ETS regler. I 
dagsläget saknar vi konkreta mål för minskning av bränsleförbruk-
ning eller klimatpåverkan, men då bränsleförbrukning innebär en 
stor kostnad arbetar vi kontinuerligt med att minska den.  

Med hjälp av investeringar i system för ruttplanering arbetar 
West Atlantic hårt med ruttoptimering och användandet av bästa 
tillgängliga mönster för upp- och nedstigning för att spara bränsle 
och således minska utsläpp. Koncernen arbetar också med att 
minimera positioneringsflygningar och investerar i forskning och 
utveckling, såsom Electronic Flight Bag (EFB) programmet för att 
minska vår klimatpåverkan. West Atlantics fraktflyg flyger främst 
om natten vilket också möjliggör mer rak flygsträcka och därav en 
mer effektiv bränsleförbrukning. Vi planerar att fortsätta investera 
i andra generationens cockpit med ett helelektroniskt flygsystem 
(EFIS) i våra BAe ATP-F vilket gör dem mer produktiva. Det gör också 
cockpiten mer energisnål. Vi har i dagsläget gjort detta på 3 av de 18 
BAe ATP-F i drift. 

Då det ligger i vår affärsmodell att använda begagnade flygplan, 
vilket också är positivt för miljön, kan vi inte vara först med ny 
teknik. Vad vi däremot kan göra är att vara snabba med att ta den 
affärsmässiga risken att köpa in och bygga om nyare och större flyg-
planstyper som därmed blir effektivare och släpper ut mindre per 
ton*km. Detta är också något vi kontinuerligt gör.  Vi skrev under 
2017 kontrakt på 4 stycken Boeing 737-800 next generation vilket 
är våra hittills resurseffektivaste flygplan. När dessa plan kommer i 
trafik under 2018 ersätter de mindre effektiva, och därmed mindre 
miljövänliga, flygplan. 

West Atlantics totala utsläpp av CO2, samt utsläpp per tonkilometer 
under de senaste 5 åren redovisas i figuren nedan.  

Totala utsläpp* av CO2 [ton] 

*utsläpp av CO2 är beräknat på bränsleförbrukning, och omfattar inte omräkningar till CO2-ekviva-
lenter för de utsläpp som sker vid hög höjd. 

Som vi kan se ökar vår klimatpåverkan under perioden. Detta beror 
på ökad fraktvolym och är en naturlig konsekvens av att vår affär 
växer. Klimatpåverkan per utfört fraktarbete har dock börjat minska 
2017 efter att ha ökat under två år, framförallt mellan 2014 och 2015. 

Utsläpp* CO2 per fraktarbete [kg per ton*km] 

*utsläpp av CO2 är beräknat på bränsleförbrukning, och omfattar inte omräkningar till CO2-ekviva-
lenter för de utsläpp som sker vid hög höjd. 

De minskade utsläppen 2017 beror troligen både på att vi under 
perioden fortsatt överfasningen mot större och modernare flygplan, 
och att fraktvolymerna har ökat mer än antalet flighter, d.v.s. vi har 
flugit med fullare plan. Att utsläppen ökade 2014–2015 beror troligen 
främst på vikande fraktvolymer, d.v.s att planen har gått med mindre 
full last. Med vår affärsmodell är det dock våra kunder som fyller 
planen vilket innebär att vi har mycket svårt att påverka fyllnadsgra-
den. 

Inom ETS-systemet redovisar vi CO2-utsläpp baserat på bränsleför-
brukning, därför använder vi samma data i denna rapport. Att basera 
CO2 utsläpp enbart på bränsleförbrukning tar dock inte hänsyn 
till den höghöjdeffekt som uppstår när flyget flyger på höjder på 
c:a 10 000 meters. Förbränning på hög höjd uppskattas i runda tal 
dubblera klimateffekten jämfört med om förbränningen skett på 
marknivå5. Den förhöjda klimatpåverkan kommer framför allt av de 
effekter kväveoxider och vattenånga får i den höga atmosfären. En 
del av West Atlantics flygplan flyger på relativt låg höjd, men det finns 
plan i vår flotta som flyger på hög höjd och således påverkar klimatet 
i större utsträckning än det som redovisas. En utmaning för oss i 
miljöarbetet framöver, för att arbeta i linje med våra övergripande 
miljömål och få en mer korrekt uppskattning av den klimatpåverkan 

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2013 2014 2015 2016 2017

1,70
1,65
1,60
1,55

1,50

1,45

1,40

0
2013 2014 2015 2016 2017

1,35
1,30
1,25

5 Naturvårdsverket (2018), Flygets klimatpåverkan – https://www.naturvardsver-
ket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverk-
ande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/
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vi har, är att utarbeta beräkningsmetoder för att bättre ta hänsyn till 
höghöjdseffekten våra flyg har.

Att minska vår bränsleförbrukning, och därmed vår klimatpåverkan 
är högsta prioritet i vårt miljöarbete och ger också ekonomiska 
besparingar, antingen för våra kunder eller direkt för oss. En 
möjlighet att göra det är att arbeta ännu mer med utnyttjande av 
klimatdata för ruttplanering. För att göra det behöver vi uppgradera 
vårt ruttoptimeringssystem. Vi kan också fortsätta att uppgradera 
våra BAe ATP-F med elektronisk cockpit. En annan möjlighet är att 
bättre använda den tidsvinst som kan uppkomma vid gynnsamma 
förhållanden. I dagsläget ligger det på den enskilda piloten att avgöra 
när en trade-off uppstår mellan att komma i tid med mindre bränsle-
förbrukning eller landa före planerad ankomst och ha större marginal. 
Då on-time-performance (OTP) är en väldigt viktig faktor för våra 
kunder ser vi det som sannolikt att en tidigare landning prioriteras 
över minskad bränsleförbrukning i de flesta trade-off-situationer. 
Detta skulle dock kunna ändras med tydligare mål och riktlinjer och 
en starkare kultur av miljömedvetenhet. En annan möjlighet är att 
tanka mindre bränsle för att minska vikten och därmed bränsleför-
brukningen. Men att tanka mindre och mer exakt för en planerad 
resa innebär ökade risker. Detta då oplanerade väderförändringar 
som påverkar landningsmöjligheter kan uppstå, vilket kan innebära 
att man tvingas landa på fel flygplats då man inte har bränsle att 
cirkulera tills landning är möjlig och därmed ej heller leverera frakten 
i tid. Att tanka mindre kan även vara en säkerhetsrisk och i värsta fall 
göra det svårt att nå en flygplats om rutten behöver ändras, vilket 
kan få katastrofala konsekvenser. Då vi alltid prioriterar säkerhet 
högst gör vi i dagsläget avvägningen att inte tanka flygplanen mindre. 

Vår största möjlighet att radikalt minska vår klimatpåverkan vore 
att byta till förnybara bränslen. Då det är en prispressad bransch 
bedömer vi det dock som omöjligt att göra den ändringen utan att 
den ökade kostnaden betalas av våra kunder. Vad vi kan göra är dock 
att föra dialog med våra kunder om möjligheten för dem, som har 
exponering och ansvar mot slutkunderna, att till del handla upp lo-
gistiktjänster baserade på förnybara bränslen. Vi kan också se till att 
vara förberedda för när de kraven kommer, då vi är övertygade om 
att det bara är en tidsfråga när den första förfrågningen på förnybar 
frakt kommer från en av våra nuvarande eller tilltänkta kunder. 

En viktig åtgärd framöver är att utarbeta konkreta mål om att minska 
bränsleförbrukning, och kanske även klimatpåverkan6. Detta för 
att bättre säkerställa att vi efterlever vår miljöpolicy och bli en ännu 
mer attraktiv leverantör för våra kunder och samarbetspartners. Då 
vi bedömer att de i allt större utsträckning kommer efterfråga ett 
proaktivt miljö- och klimatarbete finns det en risk för oss att hamna 
efter våra konkurrenter om vi inte aktivt arbetar med att minska 
utsläppen genom tydliga målsättningar och åtgärdsprogram.  

Buller 
En annan signifikant miljöpåverkan som följer av all flygverksamhet 
är buller. Flygfart berörs av strikta regleringar rörande buller som 
en del av de myndighetskrav som ställs för att tillhandahålla start- 
och landningstillstånd, och varierar för olika flygplatser och tider på 
dygnet. Särskilt flygtrafik på nattetid, vilket berör vår verksamhet, 
är hårt reglerat vad gäller buller. Vi säkerställer kontinuerligt att vi 
efterlever de regleringar som finns för buller.  

En generell utveckling inom flygplanstillverkning är att de nyare 
flygplan som utvecklas är tystare för att möta den generella 
utvecklingen av minskande acceptans för ljudnivåer i samhället. Det 
segment av flygbranschen vi verkar inom, med begagnade passa-
gerarflyg, innebär att vår flotta generellt har högre bullernivåer än 
nyare plan på grund av ålder. Den minskade toleransen för buller kan 
därmed innebära ett hot mot den logistikverksamhet vi bedriver 
med våra äldre flygplan. Allt eftersom vår flotta utvecklas med nyare 

flygplan kommer dock West Atlantics bullernivåer minskas i takt med 
den generella teknikutvecklingen.  

Kemikalieanvändning 
Som en del i underhåll och skötsel av flygplan används en rad 
olika kemikalier och smörjmedel. Då utsläpp av kemikalier kan ha 
betydande miljöpåverkan, är det viktigt för oss att hantera kemikalier 
korrekt och ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av produkter. Vi är 
dock hårt reglerat vid val och användandet av kemikalier av säker-
hetsbaserade branschstandarder, säkerhetsrutiner, tillståndskrav 
och tekniska förutsättningar. Viktiga kemikalier för oss inkluderar 
olika typer av smörjoljor, avisningsmedel mm. På vissa väderutsatta 
flygplatser hyr vi hangarer under vinterhalvåret vilket minskar 
behovet av avisningsmedel. Vad gäller avisning är vi beroende av 
att flygplatsen har system för uppsamling vilket också blir alltmer 
vanligt förekommande. För att säkerställa att flygbolagen efterlever 
de krav som flygplatserna har på kemikalier genomför flygplatserna 
revisioner av kemikaliehanteringen under drift. Trots att vi känner 
oss säkra på att vi följer de krav som ställs på oss, utgör dessa externa 
revisioner en kontroll som säkerställer vårt arbete med att möta de 
krav som ställs på kemikaliehantering från externa aktörer. De utgör 
också en möjlighet för oss att förbättra oss om avvikelser skulle 
uppstå.  

Vi har idag inga specifika mål avseende kemikaliehanteringen men ser 
att ambitionen att minska miljöpåverkan följer av våra övergripande 
miljömål. Vi tror också att det gör att vi bättre kan möta den utveckling 
vi ser där flera flygplatser börjar ställa krav utöver myndighetskrav. 

Övriga miljöfrågor 
Utöver de miljöfrågor som redovisas ovan; förbränningsgaser från 
plan, buller och kemikalieanvändning, innebär vår verksamhet även 
miljöpåverkan genom t.ex. energiförbrukning från lokaler, avfalls-
hantering och återvinning, resor och övriga transporter (exkl. egna 
flygplan). De övriga miljöfrågorna vi berörs av utgör en relativt 
liten del av den miljöpåverkan vår verksamhet har, men vi arbetar 
kontinuerligt för att minska vår påverkan genom exempelvis att 
använda Skype-möten och att minska användning av papper för 
manualer. Då vi köper, underhåller och använder oss av begagnade 
plan innebär vår verksamhet ingen resursåtgång för tillverkning av 
plan.  

Sammanfattning miljö 
Vi har en bra basnivå inom miljöarbetet och efterlever de lagar 
och krav vi berörs av. Våra ambitioner inom miljöområdet har dock 
gradvis ökat. De höga ambitioner vi nu har speglas i vår policy och 
våra mål. Även om det är mycket vi idag redan gör bra, är vi medvetna 
om att mycket återstår för att till fullo omsätta våra ambitioner i vår 
verksamhet. 

6 Eftersom att höghöjdseffekten gör att klimatpåverkan inte följer direkt av 
bränsleförbrukningen. Detta är dock svårt att få data på med det ruttplanerings-
program vi har idag.
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Sjukfrånvaron för kvinnor i West Atlantic UK ligger relativt stabilt på 
mycket låga nivåer. Sjukfrånvaron för män i West Atlantic UK ligger 
på låga nivåer men ökade 2017 p.g.a. ökande långtidssjukfrånvaro.  

Utmaningar framöver handlar i West Atlantic Sweden främst om 
att få framtagna arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete att 
sätta sig i hela organisationen, och att i den processen vidareut-
veckla och anpassa ännu mer till organisationens förutsättningar. 
Det handlar också om att agera på de påpekanden som lyftes vid ar-
betsmiljöronden där kanske det viktigaste är att komma vidare med 
det systematiska brandskyddsarbetet.  I West Atlantic UK handlar 
det främst om att arbeta vidare med den framtagna planen. Det 
fortsatta arbetet tror och hoppas vi kommer leda till lägre ohälsotal 
både vad gäller korttidssjukskrivningar och långtidssjukskrivningar i 
båda bolagen. Ett annat område där vi kan utvecklas är tydlighet i 
roller och ansvar (när detta inte direkt berör flygsäkerheten som är 
tydligt styrd). Det finns även möjligheter att i ännu större grad lära 
sig av varandra mellan bolagen och samordna ännu fler policys och 
arbetssätt (även om lagkraven skiljer sig, t.ex. rörande systematiskt 
arbetsmiljöarbete) 

Vidare finns underlag från personalenkäten att arbeta vidare med 
(se medbestämmande och facklig samverkan) för att ytterligare 
förbättra arbetsmiljön.  

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är grundläggande för alla företag som vill vara 
långsiktigt konkurrenskraftiga. För våra piloter och flygtekniker är 
dessutom en omfattande kompetensutveckling styrd av regelverk. 
Vårt utbildningsprogram för piloter och tekniker är dock ännu mer 
långtgående än vad som krävs. Vi vill ha en kultur av entreprenör-
skap som uppmuntrar, bemyndigar och belönar personliga initiativ. 
Medarbetarna ska erbjudas utrymme för tillväxt och uppmuntras till 
att utvecklas. Ett sätt att göra detta är genom att sträva efter att 
internrekrytera. För piloter finns en tydlig systematik där man ofta 
börjar som styrman på våra mindre plan för att sedan kunna växa 
till större plan och kaptensrollen. Samma ambition finns (om än inte 
strukturerat) för andra personalgrupper. Det finns dock ett internt 
mål att hitta och utveckla kommande ledare inom organisationen. 

Mångfald och jämställdhet 
Koncernen eftersträvar att skapa social sammansättning som 
reflekterar samhället i stort. Rekrytering och befordran ska baseras 
uteslutande på kompetens. Diskriminering tolereras inte på West 
Atlantic. Detta då det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad 
på någon diskrimineringsgrund och då det dessutom ger oss mer 
kompetent personal och en mer dynamisk kultur. Vi har också en 
personal med bakgrund i c:a 20 länder och som väl representerar 
mångfalden i Europa där vi verkar. Kvinnor är dock underrepresen-
terade i branschen både vad gäller piloter och flygtekniker. Vi har 
valt att fokusera på piloter och har arbetat aktivt med att rekrytera 
kvinnor och synliggöra våra kvinnliga piloter, både för att locka fler 
till oss och att påverka bilden av branschen. För att göra detta har 
vi events under kvinnoveckan och internationella kvinnodagen då 
vi har besättningar med bara kvinnor. Andelen kvinnliga piloter var 
under 2017 11,7 %7 varav 18,5 %8 i West Atlantic Sweden och 5,8 % i West 

Medarbetare
En personal som mår bra, trivs och utvecklas 

är inte bara ett värde i sig utan också en 
grundläggande förutsättning för att driva en 

framgångsrik verksamhet. En frisk, engagerad, 
lojal och kompetent personal är essentiellt för att lyckas med alla 
andra hållbarhetsområden, inte minst att nå hög kundnöjdhet och 
goda ekonomiska resultat.  Vi arbetar därför med följande, delvis 
överlappande, områden: 

• Arbetsmiljö 

• Kompetensutveckling 

• Mångfald och jämställdhet  

• Anställningsvillkor 

• Medbestämmande och facklig samverkan 

Arbetsmiljö
West Atlantic ska vara en attraktiv, trygg, säker och trivsam 
arbetsplats, som ökar medarbetarnas motivation och arbetsglädje. 
Flygsäkerhetsarbetet är naturligtvis en fundamental del av detta och 
betraktas som ett eget hållbarhetsområde på grund av de potentiellt 
extrema konsekvenserna.   

Den viktigaste policyn inom arbetsmiljöområdet är troligen säker-
hetspolicyn som i dagsläget är separat för det svenska och engelska 
bolaget, men det finns att antal policys som påverkar arbetsmiljön 
som t.ex. rehabiliteringspolicy, policy för kränkande särbehandling 
etc. Utifrån den goda grund som den och det regulatoriskt styrda 
flygsäkerhetsarbetet utgör har vi under året genomfört stora 
utvecklingsinsatser för att strukturera, systematisera och vidareut-
veckla arbetsmiljöarbetet så att det ska omfatta hela verksamheten 
och alla arbetsmiljöaspekter, sociala och organisatoriska såväl som 
fysiska. Bland annat har i West Atlantic Sweden en personalhandbok 
tagits fram, en arbetsmiljöhandbok med rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utvecklats, och en arbetsmiljörond genomförts 
på huvudkontoret. Även i West Atlantic UK har ett omfattande 
arbetsmiljöarbete bedrivits under året med framtagandet av en 
övergripande arbetsmiljöanalys med handlingsplan, och ett flertal 
ronder och riskbedömningar inom bl.a. brandskydd.  

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön påverkas dessutom av 
hur vi arbetar med övriga områden inom personal som t.ex. kompe-
tensutveckling, mångfald och jämställdhet (se nedan). Ohälsotalen 
ger en bild (om än också påverkad av yttre faktorer) av utfallet av 
arbetsmiljöarbetet. Ohälsotalen för de senaste tre åren för West 
Atlantic Sweden respektive West Atlantic UK presenteras nedan:  

Korttidssjukfrånvaron ligger på relativt låga nivåer. Den är lägre för 
män och där kan man också se en tydlig minskande trend de senaste 
tre åren. Långtidsjukfrånvaron har ökat markant, framförallt för 
kvinnor där nivån för 2017 är relativt hög. Detta har föranlett en 
satsning på rehabiliteringskedjan som ser ut att resultera i att vi 
kommer bryta trenden. Det är därför vår tro och förhoppning att vi 
kommer ha betydligt lägre långtidssjukskrivningar under 2018.  

Ohälsotal
– West Atlantic Sweden 2015 2016 2017

Totalt män 1,46 % 1,67 % 1,63 %

Totalt kvinnor 3,12 % 4,05 % 7,1 %

Korttid män 1,46 % 1,26 % 1,18 %

Korttid kvinnor 2,25 % 2,72 % 2,69 %

Långtid män 0,00 % 0,41 % 0,45 %

Långtid kvinnor 0,87 % 1,33 % 4,32 %

Ohälsotal
– West Atlantic UK 2015 2016 2017

Totalt män 0,79 % 0,90 % 1,49 %

Totalt kvinnor 0,45 % 0,44 % 0,57%

Korttid män 0,66 % 0,56 % 0,66%

Korttid kvinnor 0,45 % 0,44 % 0,57%

Långtid män 0,13 % 0,33 % 0,83%

Långtid kvinnor 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Atlantic UK. Då tillgången på kvinnliga piloter är begränsad 
innebär det att West Atlantic har en för branschen mycket 
hög andel. West Atlantic UK har en lägre andel men en mycket 
positiv trend med en dubblering av antalet kvinnliga piloter 
under 2017.  

För att värna och behålla de piloter vi har, har vi också vida-
reutvecklat vårt arbete mot kränkande särbehandling. En 
incident under året föranledde en utveckling av vårt sätt att 
arbeta med vår policy inom området genom en mycket tydlig 
handlingsplan, och även en kulturell förändring med ett tydlig 
kollektiv ställningstagande i yrkeskåren mot en jargong som 
inte är acceptabel på moderna arbetsplatser.    

Vi kommer att fortsätta sträva efter att få en arbetskraft som 
alltmer speglar befolkningen, inte minst genom att fortsätta 
satsa på att rekrytera kvinnliga piloter. Vi kommer också 
fortsätta sträva för att vårt arbetsklimat ska vara inkluderade 
och att ingen ska känna sig diskriminerad, utsatt eller kränkt.    

Anställningsvillkor 
Goda anställningsvillkor är en grundförutsättning för att 
rekrytera, behålla och motivera personal. Våra anställda har 
konkurrenskraftiga avtalsvillkor avseende social trygghet 
inklusive pensions- och sjukvårdspaket, överensstämmande 
med lokala förordningar inom respektive jurisdiktion. Kollek-
tivavtal eller kollektiva företagsavtal reglerar arbetsvillkor, 
inklusive löner. 

Medbestämmande och facklig samverkan 
Medbestämmande är viktigt både för att ta tillvara på 
engagemang och kompetens och för att det bidrar till den or-
ganisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den löpande dialogen 
med personalen sker mellan medarbetare och chef och ska 
präglas av en öppenhet och ömsesidighet där  synpunkter och 
engagemang  tas tillvara. Vi har under året också utvecklat 
dialogen på flera sätt. Vi har utvecklat ett arbetssätt där vår 
VD håller regelbundna skypemöten där hela personalen är 
inbjuden.  

Vi har också genomfört en medarbetarenkät som ligger till 
underlag för ett pågående utvecklingsarbete. Positivt är bl.a. 
att personalen upplever att de gör ett viktigt jobb, att de vet 
vad som förväntas och har kompetensen att utföra det och får 
användning för sina förmågor. Viktiga förbättringsområden 
inkluderar hur vi arbetar med individuell utveckling, tydlighet 
i att kommunicera värderingar och mål och att utveckla (och 
kommunicera) arbetsmiljöarbetet så att personalen upplever 
att det och deras välmående prioriteras. 

Det fortsatta arbetet handlar delvis om att arbeta vidare 
utifrån resultatet på enkäten, bl.a. med att bli bättre och 
tydligare vad gäller att kommunicera företagets strategi till 
hela organisationen så att den fungerar som ett bättre stöd 
för den ständiga utveckling som pågår i bolagets alla delar. Vi 
kommer också fortsätta att arbeta med att sträva mot ännu 
större delaktighet, exempelvis genom att vidareutveckla 
koncernmötena och nå ett ännu högre deltagande.

Sammanfattning Medarbetare 
Sammanfattningsvis befinner vi oss i en utvecklingsfas där 
vi har tagit stora steg framåt men en hel del också återstår. 
Vi bedömer dock att vi nu har en god efterlevnad mot såväl 
lagstiftning som egna policys.

7  10,7 % om man räknar in inhyrd personal
8 15,2 % om man räknar in inhyrd personal
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Flygsäkerhet 
Flygsäkerhet är högsta prioritet för oss på West 

Atlantic och ska genomsyra vår kultur och vårt 
sätt att arbeta. Ett fungerande säkerhetsarbete 

är en förutsättning för våra tillstånd och därmed  
 hela vår verksamhet.  

West Atlantics sätt att arbeta med flygsäkerhet handlar om att 
arbeta på flera plan för att kontinuerligt förbättra verksamheten och 
minska riskerna. Tre centrala, om än något överlappande, områden vi 
arbetar med är: 

• det systematiska säkerhetsarbetet    
(eller verksamhetssystemet)  

• kompetensen hos nyckelrollerna: piloter och flygtekniker 

• flygplansunderhållet  

Genom European Aviation Safety Agencys (EASA) årligen allt 
skarpare krav på systematik, och vårt arbete med att efterleva 
dessa, kommer West Atlantic kontinuerligt fortsätta sin förbättring 
av verksamheten, riskhanteringen och säkerhetsmedvetandet. Det 
handlar om att möta upp en mängd krav genom att ständigt utveckla 
ett antal områden (ansvarsfördelning, riskanalyser, avvikelsehante-
ring etc.) och få dessa att samverka på ett effektivt sätt. Det handlar 
också om att ständigt arbeta med säkerhetskulturen genom att 
tydliggöra och påminna. Säkerhetsarbetet drivs och samordnas 
i enlighet med gällande regelverk av Accountable Manager för 
respektive bolag med flygtillstånd (det svenska och engelska 
bolaget), som till sin hjälp har en stab med experter som fyller de 
roller regelverket kräver. 

Som en del i säkerhetsarbetet måste alla piloter genomgå 
regelbunden återkommande utbildning, tester, hälsokontroller och 
simulatorträning för att underhålla sin kunskap, expertis och förmåga 
i både normala- och i nödsituationer. Underhållspersonal är också 
föremål för återkommande utbildning för att säkerställa konformitet 
med underhållsplaner, kompetensdelning och uppdateringar på bäst 
gällande underhållspraxis. 

Underhållet av flygplanen är också en fundamental del av säker-
hetsarbetet. Koncernen genomför underhåll i linje med marknads-
praxis och EASA CAMO/PART145 regleringar för att säkerställa att 
flygplanen är i säkert skick. 

Vi mäter och följer upp ett antal flygsäkerhetsrelaterade nyckeltal 
för att ha kontroll på vårt arbete och underlag till kontinuerlig 
utveckling. Nyckeltalen ser bra ut och trenden är stabil. Vi följer väl 
internationella regelverk och våra säkerhetspolicys. Vår utmaning är 
att vidmakthålla och utveckla säkerhetsarbetet.
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Kundvärde
West Atlantic utvecklar långvariga 

relationer med sina kunder som består av 
ledande logistikleverantörer. Från många 

års erfarenhet erbjuds kunden en unik hel-
hetslösning med anpassade och effektiva lösningar inom fraktflyg, 
flygplansunderhåll, luftvärdighetstjänster och flygplansleasing. 
Målet är att vara den mest eftertraktade leverantören i Europa för 
vår typ av tjänster.  

Koncernen kontrakterar ut fraktflygsoperationer och erbjuder 
kompletta charterflygningar eller ACMI (flygplan, besättning, 
underhåll och försäkring) flygningar. Kunderna kan välja att i 
kontrakten inkludera kostnaden för direkta operativa behov, till 
exempel flygbränsle, eller att själva bära den. Flygplanen erbjuds i 
olika konfigurationer, RORO-Post (roll-on/roll-off), bulklastning av 
gods, containeriserad, pallbaserad eller en mix av dessa. Komplet-
terande till produktionen av ACMI/Charter-operationer, erbjuder 
Koncernen tekniska tjänster och flygplansleasing till andra flygbolag. 
Genom att förvärva flygplan till attraktiva priser och bära restvär-
desrisk kan Koncernen utnyttja sin omfattande erfarenhet kring 
att placera flygplan, leasa ut eller direkt sälja vidare med en premie. 
West Atlantic kan på detta sätt driva en resurseffektiv framgångsrik 
verksamhet med stort kundvärde i fokus.  

Koncernens omfattande meritlista påvisar West Atlantic som en 
tillförlitlig partner för framstående logistikleverantörer och genom 
åren har kunderna uppskattat Koncernens flexibilitet att möta deras 
specifika krav. Det centrala kundvärdet är att kunna anpassa en 
effektiv lösning till kundens specifika behov, med god förmåga att 
leverera i tid. Under 2017 utförde Koncernen 23 862 flygningar på 
cirka 50 schemalagda destinationer, och fraktade total 121 324 ton 
gods. 

Den viktigaste faktorn för att hålla våra kunder nöjda är vår förmåga 
att leverera i enlighet med de kontrakt vi har med våra kunder, 
vilket vi mäter i ”regularitet” (faktiskt utförda flygavgångar i % av 
planerade/kontrakterade avgångar). Över året 2017 överträffar vi 
med 99,4 % vårt mål på 99 %. Vi hamnar dock i perioder under mål-
sättningarna och vill nå ännu längre. Varje flyg som på grund av oss 
inte landar enligt plan är ett för mycket och innebär att vi inte till fullo 
uppfyllt våra kunders behov. Vi har därför skärpt vårt mål till att vi 
ska ligga över 99 % regularitet för varje kund under deras mätperiod. 
Nedanstående tabell visar utvecklingen av vår regularitet de senaste 
åren: 

Regularitet
[Faktiskt utförda flygavgångar i % av planerade avgångar]

Som vi kan se har vi nu en positiv trend. Vi bedömer att det är 
ett resultat av de insatser vi vidtog när vi såg att regulariteten 
försämrades en aning under 2016. Vi kommer att fortsätta det 
systematiska förbättringsarbetet för att nå vår höjda ambition vad 
gäller förmåga att leverera i tid.

Ekonomi
Nedanstående tabell ger en överblick 
över det finansiella området. För 
kommentarer och detaljer hänvisas till 
årsredovisningen.

Finansiell information & nyckeltal 
för Koncernen

Alla siffror är angivna i Mkr, 
om inte annat anges nedan 

jan–dec
2017

jan–dec
2016

Finansiella mått 1 589,3 1 320,4

Intäktstillväxt 20,4% -6,3%

EBITDA 126,3 127,5

EBITDA  – marginal (%) 7,9% 9,7%

Periodens resultat -61,6 -81,8

Likivida medel inkl ej utnyttjad 
checkräkningskredit 173.4 160.2

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 233,7 240,1

Resultat per aktie före utspädning (kr) -2,28 -3,03

Räntebärande nettoskuld / EBITDA 5,0 5,1

Räntetäckningsgrad 2,0 2,1

Soliditet 5,3% 8,3%

Totala tillgångar 1 270,8 1 276,8

En annan viktig faktor för att möta våra kunders behov är vår förmåga 
att hela tiden utveckla våra koncept och lösningar. Ett exempel på 
det är att vara tidigt ute med nya större modernare flygplanstyper. 
Vi satte t.e.x. ett B767 flygplan i operation för DHL i den svenska 
verksamheten under fjärde kvartalet, och planerar att sätta flera nya 
plan i operation under 2018. 

I övrigt är vår förmåga att bedriva en effektiv verksamhet och därmed 
hålla konkurrenskraftiga priser grundläggande för våra kunder. Att vi 
håller en god nivå inom övriga hållbarhetsområden (där flygsäkerhet 
naturligtvis intar en särställning) är naturligtvis också viktigt. 

100 %
99,7 %
99,4 %
99,1 %

98,8 %

98,5 %

98,2 %

97,0 %
2013 2014 2015 2016 2017

97,9 %
97,6 %
97,3 %
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Samhällsansvar
Den viktigaste delen av vårt ansvarstagande 

ligger i att arbeta med de hållbarhetsområden 
vi presenterat ovan. Utöver det har vi delat in vårt 

samhällsansvar i följande delar: 

• Antikorruption 

• Sociala förhållanden och samhällsengagemang 

• Mänskliga rättigheter 
 

Antikorruption 
West Atlantic har nolltolerans mot korruption vilket vi tydliggör i 
vår policy mot korruption. Vi ska vinna affärer på att ha hög kvalitet 
och en innovativ och kostnadseffektiv verksamhet. Korruption är 
ett gissel för samhället, även om situationen i Europa där vi verkar 
är relativt god. Om vi skulle bli involverade i korruption skulle det 
också medföra allvarliga konsekvenser för vårt varumärke och risk 
för stora rättsliga konsekvenser.  

Vi har ingen representationspolicy men är restriktiva med represen-
tation och håller oss därmed med marginal inom lagen. Vi arbetar 
aktivt med finansiell övervakning/kontroll och interna revisioner 
för att uppmärksamma eventuella risksituationer eller incidenter. 
Incidenter ska i första hand rapporteras internt för närmare 
utredning och åtgärder. Om det finns risk att brott begåtts ska det 
rapporteras vidare till berörda myndigheter. 

Vi har inte haft några incidenter under 2017. I stort bedömer vi att 
vi väl följer vår policy inom området. Med tanke på de relativt väl 
fungerande rättsstaterna i Europa där vi verkar, typen av verksamhet 
vi bedriver och vårt sätt att arbeta med internkontroll ser vi i 
dagsläget inga större risker vad gäller korruption. 

Sociala förhållanden och samhällsengagemang
Väl fungerande samhällen är inte bara ett värde i sig själv utan också 
en förutsättning för att långsiktigt framgångsrikt näringsliv. Som en 
relativt liten aktör med personalen utspridd på ett flertal orter är 
dock vår påverkan på de lokalsamhällen vi verkar i begränsad. Då vi 
inte verkar i några riskområden ser vi ingen risk för att vara delaktiga 
i brott mot mänskliga rättigheter eller annan negativ påverkan på de 
samhällen vi verkar i. Vi bedriver inte heller någon politisk påverkan-
sverksamhet.  

Ett sätt för oss att bidra till ett samhälle vi verkar i och samtidigt 
skapa värde för oss själva är vårt engagemang i flygteknikerutbild-
ningen på Isle of Man.  

Vi är även delaktiga i en viss välgörenhet genom att låta skänka 
pengar till välgörenhetsorganisationer istället för att ge julgåvor till 
vår personal.  

Mänskliga rättigheter 
Att vi vid alla tidpunkter ska respektera mänskliga rättigheter finns 
inkluderat i vår uppförandekod (Code of Conduct). Vi bedömer att 
hänsyn till de mänskliga rättigheter vi berörs av främst är relaterade 
till övriga hållbarhetsområden som Personal, Miljö, Flygsäkerhet och 
Samhällsansvar. Eventuella policys, nyckeltal, risker mm redovisas 
under respektive område. Vi verkar inte i några riskzoner och ser 
inga övriga risker relaterade till mänskliga rättigheter. Om möjliga 
oegentligheter gällande mänskliga rättigheter skulle uppkomma 
ska de rapporteras direkt till närmsta chef för utredning. Om risk för 
brott föreligger ska det anmälas vidare till berörda myndigheter. 
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Intressenter, behov 
och kommunikation
I tabellen nedan ger vi en överblick över våra intressenters 
behov kopplat till de hållbarhetsområden vi beskriver ovan, 
samt hur vi kommunicerar.

Intressenter Kommunikation Viktiga hållbarhetsfrågor
Kunder 

NMOs
Global Integrators
Freight Forwarders

Löpande dialog under uppdrag via sam-
bandscentral, löpande uppföljningssam-
tal per kund, dialog inför upphandling/ 
kontraktsskrivande. 

Kundvärde (regularitet, innovativa lösningar, konkurrens-
kraftiga priser, gemensam utveckling) och Flygsäkerhet är 
essentiellt. Miljö, Personal och Samhällsansvar är också 
viktigt 

Medarbetare
Piloter
Tekniker
Aministrativ personal

Löpande dialog med närmsta chef, 
webbmöten, ordinarie möten, utbild-
ningar, dialog genom medarbetarenkä-
ter (NMI), facklig samverkan, intranät, 
intern dokumentation mm

Personal (alla underområden) och Flygsäkerhet är essen-
tiellt. Kundvärde och Ekonomi (framgångsrik och stabil 
arbetsgivare), Miljö & Samhällsansvar (ansvarstagande 
arbetsgivare)

Finansiärer 
Aktieägare 
Långivare 

Dialog genom styrelsemöten. Kom-
munikation via utskick, pressreleaser, 
årsredovisningar, kvartalsrapporter, 
hållbarhetsrapporter, hemsida 

Ekonomi (avkastning, stabilitet, tillväxt). Flygsäkerhet och 
Kundvärde essentiella för framtida intjäning. Även Miljö, 
Personal och Samhällsansvar är viktiga

Myndigheter 
EASA
Nationella transportsty-
relser
 Arbetsmiljöverket 
EU 
ETS  

Kommunikation genom tillståndsdoku-
mentation, ETS rapporter, Årsredovis-
ningar, hållbarhetsrapporter

Regelefterlevnad inom Flygsäkerhet, Personal, Miljö, 
Ekonomi

Leverantörer & partners Löpande dialog genom uppdrag, vid 
upphandling och kontraktskrivande. 
Kommunikation genom finansiella 
rapporter, hållbarhetsrapporter och 
hemsida.

Långsiktiga relationer, Ekonomi (finansiell stabilitet), 
Gemensam utveckling Kundvärde, Miljö, Personal och Sam-
hällsansvar bidrar till att vara en attraktiv partner 

Samhället
 Lokalt och globalt

Kommunikation genom årsredovisning-
ar, finansiella rapporter, hållbarhetsrap-
porter, pressreleaser, hemsida 

Dialog med samarbetspartners (Flygtek-
nikerskola på Isle of Man).  

Flygsäkerhet, Personal (arbetstillfällen och skatteintäkter) 
Ekonomi (skatteintäkter), Kundvärde (bidrar till fungerande 
logistikkedjor), Miljö, Samhällsansvar

Naturen ”Tyst intressent”. Kommunikation om 
miljö sker med andra intressenter enligt 
ovan

Miljö (utsläpp av förbränningsgaser, kemikalieförbrukning, 
buller, övrig miljöfrågor)  
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Hållbarhetsrapport 2017
Produktion: Effort Consulting AB 
Foto: West Atlantics bildbank

Huvudkontor och Investor relations   
Prästgårdsgatan 1, SE-412 71 Göteborg   
investor.relations@westatlantic.eu 
+46 (0) 10 - 452 95 00
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