Hållbarhetsredovisning 2020
Ticket Leisure Travel Group

Brev från vår VD
Ett hållbart resande – nu och i framtiden
Detta är den andra gången vi gör en hållbarhetsredovisning för Ticket Leisure Travel Group. Vi ser det som ett
naturligt och viktigt steg på den resa vi har påbörjat.
Året har präglats av covid-19 och i årets rapport ägnar vi därför ett särskilt avsnitt åt pandemin och dess effekter
på vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete. I skrivande stund har turbulensen lugnat sig något sedan covid-19
utbrottet och vaccineringen har påbörjats. När gränser stängts och ekonomier stått stilla har hållbarhetsfrågorna
fått ett något förändrat fokus. Covid-19 har naturligtvis påverkat klimatet och miljön eftersom koldioxidutsläppen
minskat, till följd av bland annat minskat resande. Samtidigt har pandemin riktat ljuset mot andra akuta hållbarhetsfrågor såsom arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom. Detta kan vi skönja i vårt hållbarhetsarbete där de sociala
frågorna tagit allt större plats under det gångna året.
Vi tror att människors nyfikenhet att upptäcka världen kommer att fortsätta även efter denna pandemi. Vi tror
också att behovet att resa i möten och affärer kommer att finnas kvar. Resor och turism bidrar till minskad fattigdom, värdefulla möten och en ökad förståelse mellan människor och kulturer. Resandet bidrar med arbetstillfällen
och utvecklingsmöjligheter och utgör den viktigaste inkomstkällan och största exportvaran för många länder. De
positiva effekterna av resor och turism ökar ju fler vi är som reser, men samtidigt ökar även risken för exploatering av
resmål och människor, samt resandets klimat- och miljöpåverkan. För att både resenärer idag och i kommande generationer ska ha möjlighet till de ovärderliga erfarenheter som resandet ger så måste både resenärer och reseföretag
ställa om till en hållbar framtid. Ticket vill därför tillsammans med sina leverantörer, partners och kunder verka för
ett mer hållbart resande.
För att kunna göra en utlandsresa så hållbar som möjligt krävs kunskap om faktorer kring semestern som är viktiga
att tänka på. Ticket tar fortsatt ett stort ansvar kring att guida kunder till ett mer hållbart resande. Vi har under 2020
framförallt guidat våra kunder i var det varit möjlig att resa, vad man ska tänka på under resan och vad det är för
restriktioner som gäller på de olika resmålen. Vi tar löpande fram informationsmaterial till våra resesäljare kring hur
de kan hjälpa kunderna att fortsatt göra hållbara val kring sin utlandssemester men också ge råd i säkert resande i en
värld som ännu påverkas av en pandemi. Vi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Tricorona Climate Partner
där vi erbjuder våra kunder att klimatkompensera.
Att kunna hjälpa våra kunder till mer hållbart resande är en fortsatt prioriterad fråga för Ticket och kanske ännu
mer efter pandemin. Världen har förändrats, men våra höga ambitioner om att vi vill fortsätta arbeta för en hållbar
affär och bidra till ett mer hållbart resande, nu och framöver, är desamma. Våra kunder behöver service och hjälp
mer än någonsin för att förstå var, när och hur de kan resa. Då ska vi finnas där för dem!

Katarina Sjögren Petrini
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Om Ticket Leisure Travel Group
Ticket är Nordens största privatresebyråkedja. Vi brinner för att ge våra kunder det lilla extra och att hjälpa
kunden att hitta och boka rätt resa utifrån sitt behov.
Vi förmedlar resor från samtliga ledande bolag inom
charter, flyg, kryssning, paketresearrangörer samt
hotell- och hyrbilsföretag. Försäljningen bedrivs under varumärkena Ticket, AirnGo samt Charter.se och
Charter.no.
Varumärket Ticket har i Sverige och Norge en omnikanalstrategi där försäljningen i 68 butiker och på
telefon är sammanflätad med försäljningen online för
att ge kunderna det bästa av två världar – butikernas
reserådgivning och service och nätets tillgänglighet

Årsanställda

282

Butiker

68
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och transparens.
I Danmark och Finland har vi en onlineresebyrå för flygresor under varumärket Ticket.
Varumärket AirnGo är också en onlineresebyrå och
finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Holland, Portugal, Italien och Frankrike.
Varumärkena Charter.se och Charter.no är prisjämförelsesidor där vi hjälper kunderna att hitta och jämföra charter och paketresor.
Ticket ägs av det privata investmentbolaget Braganza.

Nätbutiker

16

Länder

10
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Covid-19
Covid-19 pandemin har skakat om världen, och resebranschen är en av de branscher som har påverkats
allra mest. Detta har fått stora konsekvenser för vår
verksamhet och vårt hållbarhetsarbete.

Det faktum att våra konkurrenter stänger sina resebutiker har bara gjort det än viktigare för oss att finnas
kvar som en stor och trygg resebyråkedja med lokal
närvaro i hela landet.

Kunder och verksamhet

Leverantörer och partners

Många av våra kunder drabbades av inställda resor
och resebegränsningar under 2020. Vårt fokus under
året har till stor del varit på att hjälpa hem kunder som
fastnat utomlands, samt hjälpa kunder med ombokning eller återbetalning av inställda resor. Trots att det
stundtals varit långa väntetider och svårt att komma
fram, framförallt i början av pandemin, så har vi lyckats ordna återbetalning åt de allra flesta kunder som
drabbats av inställda flyg, och arbetar fortfarande aktivt mot de återstående flygbolag och reseleverantörer
som ännu inte ersatt kunderna.

Flygbolag, charterbolag och andra reseleverantörer
har haft det oerhört tufft under denna pandemi.
Tyvärr har detta även resulterat i att många av dem
under lång tid inte återbetalade kunderna vid inställda
flyg. Vi har stor förståelse för reseleverantörernas tuffa
situation och har arbetat konstruktivt med våra samarbetspartners för att hitta lösningar åt våra kunder.
Vårt kundfokus kommer dock i första hand och under
året har vi därför även drivit ett stort antal återbetalningsärenden å våra kunders vägnar, och slutat sälja ett
antal flygbolag och andra reseleverantörer som inte
uppfyller sin lagstadgade skyldighet att återbetala
kunderna vid inställda flyg.

Kundbehoven har förändrats under pandemin. Vår
reserådgivning till kunder som velat boka nya resor
har haft stort fokus på att guida kunderna till resmål
som man fortfarande får och kan resa till, guida dem
bland resebolag och hjälpa dem välja trygga och flexibla reseformer, samt hjälpa dem hålla reda på regler
och restriktioner som införts av resmål och resebolag
såsom krav på munskydd, negativt covid-test med reseintyg, karantän och hälsodeklaration innan avresan.
Vi har under året erbjudit kunder som bokat resa hos
Ticket gratis munskydd att använda på resmålet.
Många av våra konkurrenter har under året stängt sina
resebutiker. Vi ser våra butiker som en essentiell del
av vår omnikanalstrategi, och en viktig komponent av
vårt erbjudande. Under året har vi tyvärr varit tvungna
att stänga en butik i Sverige och en butik i Norge, men
har utöver detta inga planer på att minska vårt butiksnät som vid årets slut bestod av 66 resebutiker och 2
gruppreseavdelningar. Resemarknaden har förändrats,
men behovet av service och trygghet när man bokar
resa har om möjligt bara ökat till följd av pandemin.
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Personal och arbetsmiljö
På grund av den minskade efterfrågan på resor till
följd av pandemin så har vi fått anpassa bemanningen och butikernas öppettider. Majoriteten av Tickets
medarbetare har varit korttidspermitterade under
året, och tyvärr så har även medarbetare fått lämna
företaget. Arbetsgivare, arbetstagare och fackförbund
har arbetat i nära samarbete för att hitta bästa möjliga
lösningar för både företaget och individerna.
Trots alla utmaningar under året har vi lyckats med att
inte bara fortsätta med kompetensutveckling av personalen, utan kraftigt ökat våra kompetensaktiviteter
så att vi ska stå ännu bättre rustade att hjälpa våra
kunder under och efter denna pandemi.
Vi har under året även genomfört ett antal försiktighetsåtgärder för att följa myndigheters rekommendationer och för att skapa en smittsäker miljö för både
kunder och medarbetare. Krav på handhygien har
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införts, och medarbetare har uppmanats att stanna
hemma vid minsta symptom. På huvudkontoret har
åtgärder genomförts för att medarbetare lättare ska
kunna hålla distans, även på lunchen och vid resa med
kollektivtrafik till och från arbetet, och många medarbetare har under året arbetat hemifrån. I våra butiker
uppmanar vi kunder genom skyltning och golvdekaler
att hålla distans, och vid minsta misstanke om sjukdom istället ringa, maila eller besöka oss online. Vi har
även satt upp plexiglas vid våra kunddiskar för att ytterligare minska smittorisken.
Under 2020 genomfördes även en enkätundersökning
med anledning av coronapandemin för att fånga upp
hur medarbetarna har påverkats utifrån ett fysiskt och
psykosocialt perspektiv. Undersökningens resultat gav
tydliga indikationer på såväl styrkor och förbättringsområden som kommer att följas upp med en handlingsplan.

Samhälle och miljö
Pandemin har påskyndat digitaliseringen av vår verksamhet med bland annat fler virtuella möten både
internt och externt, färre tjänsteresor, och minskad användning av förbrukningsmaterial. Detta har minskat
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vår miljöpåverkan, och många av de effektiviseringar
och åtgärder vi infört under året kommer fortsätta ha
effekt även efter pandemin.
Det minskade resandet under året har även minskat
kundernas klimatpåverkan, men detta har tyvärr en
baksida eftersom det minskade resandet får oerhörda negativa konsekvenser för den ekonomiska situationen i många länder där en stor del av befolkningen
livnär sig på turismen. Trots den rådande situationen
med låg försäljning har vi fortsatt prioritera vårt samhällsengagemang och inte gjort avkall på vårt stöd till
New Hope och ECPAT. Pandemins påverkan i utsatta
länder med fattigdom och hög arbetslöshet som följd gör att vårt bidrag känns viktigare nu än någonsin.
Förhoppningsvis börjar vi nu se slutet på pandemin så
att vi återigen kan bidra till utvecklingen av ett mer
hållbart samhälle på ett mer väsentligt sätt genom
att hjälpa våra kunder ut i världen och på så sätt både
bidra till kundernas glädje och välbefinnande, och
till fler arbetstillfällen och ekonomisk utveckling på
resmålen.
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Vårt strategiska hållbarhetsarbete
Vi vill arbeta för ett långsiktigt och hållbart resande
– både idag och för kommande generationer. Tillsammans med våra leverantörer och kunder vill vi öka
turismens positiva effekter och minska de negativa.
Vår kompetens ger resenärer möjligheter till ett mer
hållbart resande genom att erbjuda och tipsa om mer
hållbara val vid en semesterresa utomlands. På så sätt
bygger vi de bästa förutsättningarna för framtiden,
både för Tickets framtid såväl som för vårt samhälle.

dagliga arbetet. Arbetet gäller heller inte bara frågor
kopplat till miljö och klimat utan även medarbetaroch samhällsfrågor.
För att säkerställa att det hållbarhetsarbete vi bedriver
är väl anpassat till vår omvärld har vi tillsatt ett hållbarhetsforum som genom att matcha vårt arbete mot
FN:s Agenda 2030 och utgå från våra intressenters perspektiv, har tagit fram väsentliga områden att arbeta
inom inför 2021.

Vår verksamhet bygger på våra kunders, medarbetares
och samhällets långsiktiga förtroende. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och gäller både
beslut som påverkar företagets framtid såväl som det
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Intressent- och riskanalys
Ticket arbetar för att vara ett ansvarsfullt, ärligt och
transparent företag. Vi träffar regelbundet många av
våra intressenter i det dagliga arbetet för att tillsammans arbeta mot ett mer hållbart resande.

förbättringar. Våra största intressenter identifieras utifrån hur stort inflytande de kan ha på vår verksamhet
och vårt hållbarhetsarbete. Nedan finns en beskrivning
av våra viktigaste intressenter och hur vi samverkar
med dem.

Vi vill ha en fortlöpande dialog med våra intressenter
för att identifiera områden där det finns utrymme för

Vi har identifierat följande huvudsakliga risker kopplade till hållbarhetsarbetet i Ticket.
Intressent

Kunder

Leverantörer
och partners

Medarbetare

Samhälle
och miljö

Ägare

Väsentliga
risker

Vår förmåga att leva upp
till kundernas förväntningar på hållbara resor

Begränsad möjlighet
att få insikt i och kunna
påverka våra leverantörers verksamhet
och sortiment

Att vi inte kan attrahera och behålla rätt
kompetens

Exploatering av resmål
och lokalbefolkning

Kortsiktiga lönsamhetskrav kan skapa
obalans gentemot
övriga krav

Minskad efterfrågan på
resor som följd av klimatfrågan
Resandets klimatpåverkan

Våra åtgärder
för att bemöta
riskerna

Bygga kompetens och
ta fram verktyg för våra
resesäljare så att de kan
stötta våra kunder i att
välja ett mer hållbart
resande
Ta fram verktyg och
funktioner som våra
kunder online kan använda för att välja mer
hållbara resealternativ

Att vår värdegrund
och våra policys inte
efterföljs med diskriminering och olämpliga
arbetsförhållanden som
följd

Vi ska säkerställa att vi
har leverantörer som
kan erbjuda hållbara
alternativ.

Kontinuerligt förbättra
processer för rekrytering, introduktion och
utbildning

Vi ska sträva efter att få
in etiska riktlinjer och
hållbarhetsperspektiv i
avtal med nyckelleverantörer

Månatliga chef/medarbetarsamtal, One to
One, för kompetensutveckling och trivsel
Alla medarbetare måste
regelbundet ta del av
och godkänna Tickets
riktlinjer och policys

Ge våra kunder
möjlighet att klimatkompensera eller
klimatreducera sitt
resande på ett enkelt
sätt

Årlig uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet
Regelbundna aktiviteter
i butiker och avdelningar
för att hålla vår värdegrund levande
Kontinuerliga genomgångar runt Tickets
hållbarhetsarbete
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Ökat klimatavtryck i
våra egna enheter och
butiker
Att vi inte lever upp till
likabehandling

Vi motverkar barnsexhandel genom
samarbete med ECPAT
och tar socialt ansvar
genom New Hope
Vi har nolltolerans
mot korruption och
alla anställda signerar
vår policy kring etiska
regler

Årliga strategimöten
Följa hållbarhetsområdets utveckling genom
att vara uppdaterade
kring
regelkrav och omvärldstrender

Vi ska i den egna verksamheten minimera
vår klimatpåverkan,
energiförbrukning samt
plast- och pappersanvändning.
Vi erbjuder våra kunder
att klimatkompensera
via Tricorona Climate
Partner
Vi ska bidra till integration och mångfald på
våra arbetsplatser
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Ticket 2030
Tickets hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i de
globala målen för hållbar utveckling som definierades
av FN:s medlemsländer i Agenda 2030.
Resor och turism är starkt bidragande till en hållbar
samhällsutveckling. Världen över står resor och turism
för cirka 10 % av BNP och skapar direkt eller indirekt
över 300 miljoner arbetstillfällen. För många länder
är turismen helt avgörande för den ekonomiska tillväxten och bidrar därmed till minskad fattigdom och
svält, samt investeringar i infrastruktur, utbildning och
miljö- och naturåtgärder.
Resandet bidrar även till glädje och välbefinnande
och håller ihop familjer över både lands- och generationsgränser. Vi är också övertygade om att de öppna
gränser och de möten mellan människor, kulturer och
förhållningssätt som resande skapar bidrar till en mer
öppen, inkluderande, tolerant och fredlig värld, liksom
till ökad jämställdhet och jämlikhet.
Samtidigt har resande och turismen en ofrånkomlig
klimatpåverkan och kan även leda till exploatering
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av resmål och lokalbefolkning. Ticket vill att både du
och kommande generationer ska fortsätta upptäcka
världen och ta del av alla de berikande upplevelser
som resor ger. För att detta ska vara möjligt måste vår
livsstil, både på hemmaplan och under en semesterresa utomlands, bli mer hållbar.
Som förmedlare av resor mellan våra leverantörer och
våra kunder så vill vi göra vårt yttersta i att råda och
inspirera både kunder och leverantörer till att göra
mer hållbara val. I tillägg till detta arbetar vi aktivt med
hållbarhetsfrågor i vår egen vardag och verksamhet
som vi har möjlighet att direkt påverka.
Med utgångspunkt i Agenda 2030 och vår intressentoch riskanalys har Tickets hållbarhetsforum tagit fram
7 väsentliga områden som vi följer upp på gällande interna mål och policyer för att säkerställa att vi arbetar
med dem på ett aktuellt och relevant sätt:
•
•
•
•

Kundupplevelse
Miljö & klimat
Leverantörer
Arbetsmiljö

•
•
•

Antikorruption
Samhällsengagemang
Jämställdhet & mångfald
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Kundupplevelse
Ticket vill vara en ansvarstagande och pålitlig aktör på
resemarknaden. Vi finns till för att ge våra kunder en
trygg och lättillgänglig resebokning, och tillgång till
högkvalitativ service och reserådgivning, innan, under
och efter resan. Vi arbetar ständigt med att utveckla
och förbättra vårt erbjudande efter våra kunders behov och att våra kunder är nöjda ligger högst upp på
vår agenda. Kundservice för oss innebär att vi finns tillgängliga för våra kunder under hela kundresan och vid
eventuella problem som dyker upp under resans gång.
Vi ställer resegarantier hos Kammarkollegiet i Sverige
och Reisegarantifondet i Norge, och följer alltid de
beslut som fattas av Konsumentverket och Allmänna
Reklamationsnämnden. Vi är ackrediterade av IATA
(International Air Transport Association) och medlemmar i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen
(SRF) och norska Virke.
Ticket tar våra kunders säkerhet och trygghet på största allvar, och har tillsatt en intern risk- respektive krisgrupp för att säkerställa att risker som kan påverka
våra kunder identifieras i tid samt att vi kan hantera
eventuella krissituationer såsom olyckor, strejker, terrordåd och naturkatastrofer.
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På Ticket värderar vi våra kunders integritet högt och
vi utvärderar och raderar regelbundet överflödig data
för att säkerställa att vi endast har tillgång till nödvändig kundinformation. Hanteringen av personuppgifter utförs i enlighet med de nationella lagarna i
de länder där vi är verksamma. För att säkerställa att
vi uppfyller den allmänna dataskyddsförordningen
(GDPR), som infördes 2018, genomförde vi då en omfattande kartläggning av de personuppgifter vi lagrar
och granskade våra rutiner. Vi följer löpande upp vår
hantering av personuppgifter och som tillsammans
med IT-säkerhet är en högt prioriterad fråga i vår verksamhet.
Alla våra medarbetare har signerat vår integritets- och
GDPR-policy om hantering av personuppgifter, och vi
övervakar och utvärderar kontinuerligt vår infrastruktur för eventuella överträdelser. Vi har under 2020 inte
mottagit några klagomål från externa partners eller
från tillsynsorgan om överträdelser av kunddata, och
vi har heller inte identifierat några läckor av kunddata
eller sekretessuppgifter under denna period.
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Miljö & Klimat
Resande och turism har en oundviklig klimatpåverkan
vilken Ticket vill bidra till att minska. Vi vill hjälpa våra
kunder att välja våra reseleverantörers mer hållbara alternativ genom att erbjuda dem vägledning och verktyg inom området.

agera för att minimera de negativa effekterna av vår
egen verksamhet. Vi vill främja en hållbar utveckling
genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt
att råvaror och energi används effektivt och att vår klimatpåverkan minimeras.

Vi kan med vår kompetens ge resenärer möjligheter till
ett mer hållbart resande genom att erbjuda och tipsa
om mer hållbara val vid en semesterresa utomlands.
Med det som utgångspunkt har vi också kompletterat
vårt kunderbjudande för att göra det enklare att välja
mer hållbara resealternativ. Bland annat så tog vi under
2019 fram ett informationsmaterial för våra resesäljare
i hur de kan hjälpa kunder att resa mer hållbart och
minska sin klimat- och miljöpåverkan på semestern.
Under samma år implementerade vi även en funktion
i chartersöket på Tickets hemsidor som gör det möjligt för kunderna att filtrera fram hållbara hotell som
är certifierade av Global Sustainable Tourism Council
(GSTC), Travelife eller Green Key.

Tjänsteresor

Vi erbjuder även kunderna möjlighet att klimatreducera sina resor genom Tricorona Climate Partner, en stor
och erkänd aktör på den internationella marknaden
för projekt relaterade till koldioxidminskning, och vars
alla projekt och processer granskas av den oberoende
parten Det Norske Veritas. De projekt som erbjuds är
certifierade under Kyotoprotokollets “Clean Development Mechanism” och de möter dessutom kraven i
Gold Standard, en frivillig standard som tagits fram av
bland andra WWF International och Greenpeace International.
Vi jobbar löpande med att lägga till fler möjligheter
och verktyg för våra kunder för ett mer hållbart resande.

Vi uppmanar våra medarbetare att alltid överväga
klimatsmarta alternativ om en tjänsteresa ska genomföras. På korta distanser ska i första hand tåg användas, och på längre sträckor ska man i första hand välja
direktflyg med flygbolag som klimatreducerar resorna.
Så många utbildningar som möjligt genomförs digitalt
för att minska behovet av tjänsteresor.

Energiförbrukning
Vi har, för de lokaler vi har egen rådighet över, ett
centralt tecknat elavtal med 100 % ursprungsmärkt
vattenkraft vilket innebär ett CO₂-utsläpp kopplat till
energiförbrukning på 0 ton under 2020. Allteftersom
belysningen i Tickets butiker och på huvudkontoret
byts ut, så ersätts den av energisparlampor. Mötesrum
släcks alltid ner när deltagarna lämnar rummet.

Förbrukningsmaterial
Vi minimerar pappersförbrukningen genom att i största möjliga mån få våra leverantörer att gå över till
elektronisk fakturering, och genom att erbjuda våra
kunder möjligheten att få sina resplaner och kvitton digitalt istället för i pappersformat. Under 2020
minskade vår pappersförbrukning med 51 %. Vi strävar efter att i största möjliga mån använda biologiskt
nedbrytbara material i våra presentartiklar, och våra
presentkortsaskar är sedan 2019 producerade av återvunnet material. Plastpåsarna i våra butiker har sedan
tidigare tagits bort.

Internt miljöarbete
Det är viktigt för oss internt att vi säkerställer att vi
prioriterar hållbara alternativ och beskriver hur vi ska

VI VISAR VÄGEN TILL RÄTT RESA!
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Leverantörer
Som förmedlare av resor har vi begränsad insikt i våra
många reseleverantörers verksamheter och deras
leverans av resan. Vi har därför även begränsad möjlighet att påverka vårt leverantörsled.
Vi säljer endast IATA-ackrediterade flygbolag, och
avslutar även samarbeten om det finns en osäkerhet
kring finansiell ställning eller leverans av produkter
för våra kunder. Vidare följer vi SRF:s rekommendationer kring val av flygleverantörer samt informerar
våra kunder om EU Air Safety List som visar svartlistade flygbolag, vilken ger en signal om bristande säkerhetsmässiga standards.
Under året genomfördes dessutom flertalet riskmöten med representanter från hela företaget upp
till VD-nivå, där riskerna med de största flygbolagen och leverantörerna bedömdes och värderades.

VI VISAR VÄGEN TILL RÄTT RESA!

Samtliga paketresearrangörer och rederier som vi samarbetar med är seriösa aktörer med lokal representation i Skandinavien, och vi strävar efter att inkludera
etiska riktlinjer om mänskliga rättigheter, motverkande
av korruption, miljöansvar och sociala förhållanden i
alla nya avtal.
Ticket förmedlar också hotell, hyrbilar och landarrangemang genom ett fåtal stora agenter/grossister
och ambitionen är även här att inkludera etiska riktlinjer om mänskliga rättigheter, motverkande av korruption, miljöansvar och sociala förhållanden i nya avtal.
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Arbetsmiljö
Ticket är ett utpräglat tjänsteföretag vilket innebär
att våra medarbetare, deras kompetens, erfarenhet,
trivsel och motivation är avgörande. Vår organisation
har därför en tydlig värdegrund som alla medarbetare
förväntas efterleva – AGERA – som är styrande för hur
vi beter oss mot varandra, våra kunder, leverantörer
och andra intressenter:
•

En ATTITYD där vi är prestigelösa, öppna och
personliga i alla möten oavsett om det är med en
kund eller kollega. Vi är modiga och alltid fokuserade på att hitta lösningar, och framförallt ska vi
vara stolta.

•

En GLÄDJE som visar sig i vår positiva inställning
och vänlighet. Vi möter alla med ett leende och
värme och vi gör allt för att göra varandra bra.

•

Ett ENGAGEMANG som genomsyrar allt som vi
gör. Vi skall alltid uppfattas som intresserade, nyfikna och visa att vi brinner för vårt jobb.

•

En RESPEKT som vi visar alla, vi är välkomnande
och ger alla ett lika bra bemötande oavsett vem
eller vad det gäller. Vi behandlar alla lika.

•

Ett ANSVAR som vi fullt ut tar för våra kunder och
kollegor. Vi håller alltid vad vi lovar.

Utöver vår värdegrund får våra anställda ta del av
flertalet policyer och rutiner kopplade till likabehandling, incidentrapportering, friskvård, rehabilitering
och utbildning som är väl integrerade i vår kultur för
att säkerställa våra medarbetares trivsel. Vissa av dessa
policydokument måste läsas och godkännas när den
anställda börjar på Ticket, medan andra ska läsas och
godkännas årligen. Vi följer via ett elektroniskt system
upp vilka av de anställda som har angett att de läst och
godkänt policydokumenten.
Vi erbjuder även våra medarbetare trygga anställningsförhållanden genom våra kollektivavtal. 100 % av
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våra medarbetare i Sverige och Norge täcks av kollektivavtalen, vilket reglerar anställningsvillkor, ger ökat
inflytande för våra medarbetare och tydliggör vad
som gäller i relationen oss emellan.
Vårt sociala ansvarstagande som arbetsgivare handlar
om att skapa en hållbar och stimulerande arbetsmiljö som skapar förutsättningar för våra medarbetares
välmående. Tickets arbetsmiljöarbete tar utgångspunkt i vår arbetsmiljöpolicy och kretsar kring ständiga förbättringar av såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Under 2020 så var sjukfrånvaron 2,7 % i
Sverige och 9,7 % i Norge. Vi har under de senaste åren
arbetat aktivt med förebyggande åtgärder såsom rehabiliteringsplaner, tidiga uppföljningsmöten och samtalsstöd.
Ticket har under 2020 investerat i kompetensutveckling av de anställda. Under 2020 introducerades Kompetenslyftet med syfte att stärka kompetensen under
korttidsarbete. Dessa utbildningar är digitala och till
största del interna. De har kompletterats med ett
flertal externa webinarier inom olika kompetensområden. De digitala utbildningsinsatserna mäts inte i
våra system, men följs upp i samtal av ansvarig chef.
Utöver regelbundna medarbetarsamtal och individuella mål- och handlingsplaner genomfördes merparten
av de vanligtvis fysiska konferenserna och utbildningarna digitalt. VI har så långt det är möjligt försökt undvika att ställa in gemensamma personalaktiviteter
och informationsmöten utan istället fokuserat på att
ställa om. Under 2020 har vi utvecklat användandet av
digitala verktyg och infört en rad digitala mötesforum.
Som arbetsgivare främjar Ticket god hälsa bland de
anställda. Under 2020 så genomfördes en stegtävling
som majoriteten av medarbetarna valde att delta i.
Ticket erbjuder även friskvårdsbidrag till de anställda,
och under året utnyttjade 56 % av medarbetarna sitt
friskvårdsbidrag.
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Antikorruption
Som ett företag som verkar på en global marknad
förstår vi behovet av att arbeta för att minska riskerna
för korruption. Vi ser att en viktig komponent i detta
arbete är att tydligt kommunicera vår antikorruptionspolicy i hela verksamheten via vårt etiska policydokument. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda vår personal kring vår värdegrund och kultur. Vi har dessutom
tydliga riktlinjer för att hantera misstänkt korruption
inom organisationen som ska följas utan undantag. Då
det främst är våra reseleverantörer som verkar i länder

med högt korruptionsindex strävar vi alltid efter att
inkludera ett avsnitt kring anti-korruption i avtal med
nya leverantörer. Då vi endast har avtal med en liten
del av de resebolag vars resor vi förmedlar är det dock
av extra stor vikt att våra medarbetare är väl insatta i
vår nolltolerans gällande mutor och korruption. Under 2020 hade vi inga rapporterade fall av korruption.

Samhällsengagemang
Resor och turism är starkt bidragande till en hållbar
samhällsutveckling, men kan också leda till exploatering av resmål och lokalbefolkning. Ticket vill bidra
till ett bättre samhälle, och det finns en medvetenhet
inom företaget att engagera sig i frågor som ligger nära
vår verksamhet.
Vi samarbetar därför med New Hope, reseindustrins
barnfond, vars vision är att alla barn ska ha rätt att gå
i skola samt rätt till förebyggande sjukvård. Ticket erbjuder alla anställda möjlighet att bidra till New Hope
genom ett månatligt avdrag på lönen, och arbetsgivaren matchar sedan det bidrag som de anställda gett.
Under 2020 valde 37 % av våra medarbetare att skän-
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ka en del av sin lön till New Hope. Med det bidraget
kunde man bygga en ny skolsal till barnen i Kiotani,
Kenya. Under kommande år kommer vårt bidrag gå till
nya sovsalar i Kiotani.
Vi stöder och samarbetar också med ECPAT som arbetar för att motverka sexuell exploatering av barn. Vi
tar kraftigt avstånd från barnsexhandel och vill främja
och respektera barns rättigheter så som de är formulerade av FN:s barnkonvention.
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Jämställdhet & mångfald
Vi på Ticket prioriterar mångfald och anser att det på
alla sätt är värdefullt för våra medarbetares psykosociala arbetsmiljö och för företagets utveckling. Hos oss
har alla människor lika värde och samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter. Arbetet mot diskriminering är alla medarbetares ansvar, och vi är övertygade
om att olika livserfarenheter och synsätt är nödvändiga för utveckling av såväl individer som organisationer.
Genom mångfald på våra arbetsplatser speglar vi de
kunder vi möter.

Vi har nolltolerans mot diskriminering, kränkande
särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier.
Varje år följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp
tillsammans med VD, HR chef, facklig klubb samt huvudskyddsombud. I vår arbetsmiljöpolicy beskrivs hur
alla förväntas bidra till en god arbetsmiljö. Denna uppdaterades 2020 och inkluderar numera även rutiner
för löpande riskbedömning och handlingsplan med
anledning av smittorisker.

Vi på Ticket sätter alltid individen och dess kompetens
i fokus oaktat parametrar som exempelvis kön, ålder,
sexuell läggning, funktionsvariationer eller etnicitet.

Våra riktlinjer och policyer
Uppförandekod

Internt miljöarbete

Tickets uppförandekod skall tydliggöra hur vi förväntas uppträda gentemot varandra som arbetsgivare och
medarbetare men också i våra relationer till kunder
och affärspartners. I uppförandekoden hittar du Tickets riktlinjer vad gäller våra värderingar, etik, informationshantering, hälsa och säkerhet. Den sammanfattar
många delar av våra övriga policys och riktlinjer.

Tickets största miljöpåverkan ligger inom områdena
transporter, energianvändning i lokaler och avfallshantering. Ticket ska arbeta aktivt för att minska användningen av energi, pappersförbrukning och göra ansvarsfulla inköp av förbrukningsmaterial.

Hållbarhetspolicy
Vår hållbarhetspolicy definierar hur vi arbetar med
vårt ansvar för det långsiktiga finansiella, sociala och
miljömässiga resultatet av vår verksamhet.
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HR policyer
Våra HR-policyer inkluderar områden som bland annat likabehandling, arbetsmiljö, friskvård, tjänsteresor,
rekrytering, utbildning och kommunikation.
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