
 

BRA Hållbarhetspolicy   

På BRA vill vi bidra till en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det är en viktig del av vårt 

samhällsengagemang och våra grundläggande värderingar.  

Inom BRA strävar vi efter att leverera flygtransporter samt tillhörande tjänster, med ett aktivt och 
förebyggande hållbarhetsarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Hållbarhetspolicyn vägleder alla inom BRA 
i arbetet med att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet. 
 
Vår mission 

Med människan i centrum gör vi krångligt till enkelt och långt borta till nära. 

Vår vision 

Sveriges närmaste flygbolag – det lokala alternativet, det självklara valet. 

Våra åtagande 

Vårt engagemang inom hållbarhet sträcker sig utöver vad som fastställs i lagar och regler. Det gäller 

såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Hållbarhet integreras i det dagliga arbetet, där vi medvetet 

hanterar de miljömässiga och sociala effekterna av vår egen verksamhet till nytta för alla våra 

intressenter.  

Vi ska eftersträva att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga verksamheten och målet är att vår 

verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna. Vi ska arbeta med konkreta och tydliga handlingsplaner  

och uppföljningsbara mål, med årlig uppföljning och redovisning till styrelsen. 

Att minska miljöpåverkan från koncernens verksamhet är ett ständigt pågående arbete och innebär att vi 

framförallt ska ha fokus på de utsläpp och buller från våra flygplan men också på våra inköp och vårt avfall. 

Genom löpande utbildning och information vill vi hålla våra medarbetares kompetens och intresse på en hög 

nivå så att deras engagemang tas tillvara och sprids till kunder och andra intressenter. 

I klimatfrågor samverkar BRA aktivt med nationella och internationella myndigheter och organisationer. Vi ser 
klimatpåverkan som en global angelägenhet vilken kräver samordnade internationella insatser inom 
flygindustrin exempelvis genom ny teknik, nya flygplan och biobränsle. 

Lönsamhet och tillväxt skall på intet sätt ställas i kontrast till socialt och ekologiskt ansvarstagande. Tvärtom 
menar vi att ekonomisk framgång är den främsta förutsättningen för att BRA långsiktigt skall kunna bidra till  
en hållbar utveckling i det samhälle vi verkar i, såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. 

Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya 
utmaningar och åtaganden för att nå ständiga förbättringar. Vi tror på att det långsiktigt främjar vår och 
samhällets utveckling. 

BRAs verksamhet har en övergripande hållbarhetsansvarig i koncernchef, men hållbarhetsarbetet i koncernen är 

allas gemensamma ansvar. 
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