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InSpIratIon, tIpS och verktyg 
Syftet är att introducera ett effektivt arbetssätt samt 
ge inspiration, tips och verktyg som underlättar 
arbetet med att ta fram och genomföra en resepolicy. 
Handledningen visar på några olika sätt att tänka och 
arbeta. Det finns många fler. Ta för dig av det som 
passar dig. Förhoppningen är att du ska få vägledning 
för den dynamiska process du sätter igång i din 
organisation. 

dynamISk proceSS 
Resande är en del av vår vardag. Det förändras från 
dag till dag och berör alla människor i en organisa-
tion. Därför blir arbetet med resepolicyn en relativt 
omfattande process. 
 Hur utvecklas den processen i din organisation? 
Vad blir din roll i det hela? Det beror naturligtvis på er 
situation. Processen utvecklas i dialog med beslutsfat-
tare och medarbetare. Den formas av intressen och 
behov, mål och förutsättningar. Uppföljning av 
resandet är ledningens ansvar.

Stora vInSter
Klimatpåverkan och trängsel i städer, på vägar och i 
luften gör att behovet av att kontrollera resandet ökar. 
Vinsterna är relativt enkla att mäta. Genom att ta ett 
samlat grepp och genomföra små förändringar kan 
ofta stora besparingar göras. 
 En del vinster uppstår direkt i bokföringen genom 
att exempelvis gamla dyra bilar och bilavtal tas bort 
eller att videokonferenser ersätter vissa flygresor. 
Miljövinsterna kan räknas fram. Andra vinster, som 
bättre hälsa, ökad trafiksäkerhet och bättre goodwill 
kan vara svårare att mäta.

”Att inte bry sig om hur miljön påverkas av 
företagets resor kan snart vara lika förödande 
för affärerna som barnarbete.” 

Res med rent samvete/Veckans Affärer

Vägverket stödjer och uppmuntrar företag, kommuner, landsting, myndigheter och andra organisa-
tioner att verka för sundare resor och transporter. Det sker i form av rådgivning, seminarier och olika 
utvecklingsprojekt. Arbetet har sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen. Det gäller att arbeta 
för ett energisnålt vägtransportsystem med miljövänliga och säkra fordon så att vägtrafikolyckorna 
minskar och utsläppen av växthusgaser inte ökar. Resor och transporter ska ske på ett så hållbart, 
effektivt och säkert sätt som möjligt. Hållbarhet omfattar säkerhet, miljö, ekonomi, tillgänglighet och 
jämställdhet. 

Testprojekt. För att stimulera arbetet med resepolicys, har Vägverket utvecklat och testat ett utbild-
ningsprogram. Det gick ut på att personer med ansvar för att kvalitetssäkra resor i sin organisation 
träffades under ett antal seminariedagar för att få stöd av varandra och av en erfaren handledare. 
Under tiden mellan seminariedagarna utvecklade och implementerade gruppdeltagarna resepolicyn 
i sina egna organisationer. I projektet medverkade Danderyd, Huddinge, Järfälla, Nynäshamn, Solna, 
Sundbyberg, Uppsala, Västerås och Örebro kommun. Utvärderingen visar att deltagarna är mycket 
nöjda. Exempel på kommentarer:
”Mycket värdefulla kunskaper om att jobba processorienterat. Mycket är applicerbart på det mesta   
 som sker i jobbet…”
”Det har gett mig mer konkreta verktyg för att sälja in och argumentera för en viktig fråga…”
”Jag har sett vad jag måste göra och hur jag kan göra det…”
Läs mer om testprojektet i rapporten ”Resepolicyprogram – ett bra stöd för införande av hållbart resan-
de i praktiken, publ 2008:146”. Du kan ladda ner den från www.vv.se (se Transporter och resor/Hållbart 
resande/Resor i tjänsten). Tips för handledare och arbetet i grupp hittar du på sidan 28.

Handledning för dig
det här är en idéskrift för dig som vill ha inspiration och stöd för att se över och 
effektivisera resandet i din organisation. den kan också användas av dig som arbetar 
med utbildning eller vill sprida idéer för förändringsarbete kring resandet.
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Vad är en resepolicy? 
en resepolicy bidrar till att effektivisera resandet samt spara tid och pengar. 
Förutsättningen är förstås att policyn är väl förankrad och praktiskt fungerande. 
vad som ingår i ditt resepolicyarbete beror på hur det ser ut i din organisation 
och dess omvärld och på vilka mål och ambitioner du och ledningen har.

vIktIgt StällnIngStagande
När vi talar om policy menar vi inte själva dokumentet 
utan tillämpningen. En policy för tjänsteresor innebär 
styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet lig-
ger i linje med organisationens mål och värderingar, 
uppfyller krav på ekonomi och effektivitet samt regle-
rar standarden för den som reser. 

En policy för tjänsteresor bör också innebära ställ-
ningstaganden för ett mer hållbart resande. På så 
sätt blir resepolicyn en naturlig del i miljöarbetet och 
arbetet för en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Brett arBetSFält
Resepolicyn kan också gå under namn som kommuni-
kationspolicy, transportpolicy, mobilitetsplan, travel 
plans, reseinstruktioner och mötespolicy. Den kan 
också innefattas i begreppet Mobility Management. 
Arbetet berör många områden, t ex:

• Arbetsresor och tjänsteresor

• Varumärkesvård, kvalitetsarbete, CSR  
   (Corporate Social Responsibility/samhällsansvar)

• Miljö- och arbetsmiljöfrågor

• Personal- och hälsofrågor

• Trafiksäkerhetsfrågor

• Fordonsfrågor som t ex inköp, leasing, garage,
parkeringsplatser, service och underhåll.

• Ledningssystem. För att resepolicyn ska fungera i  
 praktiken måste den kopplas till befintliga lednings- 
 system och följas upp. 

grundläggande Fråga – är reSan nödvändIg? 
Arbetet med att förändra resandet leder till nya res-
vanor, nya tankesätt och nya upplevelser. För att resan-
det verkligen ska förändras gäller det till exempel att 
alla som planerar att resa ställer sig frågan – behöver 
jag verkligen resa? 
 Vid en kritisk granskning kan du dela in resorna i 
tre kategorier:

• Resor som kan undvikas

• Resor som kan samordnas

• Resor som måste göras

En genomtänkt översyn av resandet ger 
flera vinster: 

•  Effektiv resursanvändning 

•  Kostnadsbesparingar 

•  Tidsbesparing 

•  Bättre arbetsmiljö 

•  Positiva hälsoeffekter 

•  Miljövinster 

•  Bättre trafiksäkerhet

•  Starkare varumärke
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vad FInnS det För alternatIv?
Det beror naturligtvis på förutsättningarna för varje 
resa. Ofta gäller det att kombinera olika färdsätt på 
ett bekvämt och effektivt sätt. 
Exempel på alternativ:

• Resfria möten. Virtuella möten kan ske via Internet, 
video eller telefon.

• Kollektivtrafik. Förutsätter utbud och turtäthet som  
fungerar för tjänsteresor.

• Bilpooler. Kan innebära ett mer effektivt utnyttjande 
av bilarna och spara både pengar och miljö.

• Gång och cykel. Hälsosamt alternativ när avstånd 
och väderlek passar.

• Tåg istället för flyg är ett miljövänligt ställnings-  
tagande för vissa avstånd och destinationer.

polIcy och konkreta InStruktIoner
En resepolicy leder i de flesta fall till:

• Övergripande policy för resandet

• Riktlinjer för möten

• Riktlinjer för tjänsteresor

• Riktlinjer för inköp/upphandling/användning av  
 fordon.

Exempel på policy och kompletterande riktlinjer 
hittar du på sidan 30.

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga
Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för 
ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön 
som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den anställde 
kör med företagets fordon eller om tjänsteresorna sker 
med egen bil eller cykel.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

Korta fakta om resor och resande

Resor i tjänsten
Ungefär hälften av alla resor i Sverige är jobbrelaterade. 
Totalt handlar det om nära 235 miljoner tjänsteresor 
med olika färdsätt varje år, där bilresorna dominerar. 
Reslängden varierar förstås, drygt hälften av tjänste-
resorna är tio kilometer eller kortare.

Stora kostnader
Tjänsteresandet i Sverige kostar uppskattningsvis 
ca 50 miljarder kronor. Inräknat förlorad arbetstid och 
andra omkostnader blir det förmodligen drygt 100 
miljarder kronor. Tjänsteresor med bil i Sverige kostar 
uppskattningsvis ca 5 miljarder kronor i rena bilkost-
nader. Andra kostnader kopplade till resande är biljett-
kostnader för flyg och tåg, hotell, transfer, måltider och 
representation, traktamenten, administration för bok-
ning, och uppföljning i form av bland annat reseräkningar.  

Påverkan på hälsa och miljö
Transporter och resor står för en stor del av en organi-
sations miljö- och hälsobelastning. Tjänsteresandet 
med bil och flyg bidrar till:

• Klimatförändringar genom förbränning av fossila   
 bränslen och utsläpp av koldioxid och andra växthus- 
 gaser.

• Försurning, övergödning och fotokemisk smog   
 genom utsläpp av kväveoxider, kolväten och   
 partiklar mm.

• Negativa hälsoeffekter   
 – dels direkt genom  
 skadade i trafiken,  
 och dels indirekt  
 genom hälsopåver- 
 kande föroreningar,  
 partiklar, buller m m.

Mobility Management och travel plans
I Europa benämns resepolicy ofta som travel plans.
EPOMM, European Platform on Mobility Management, 
är ett forum för kontakter och goda exempel. EPOMM 
delar också ut pris till företag och myndigheter. 

Läs mer på www.epomm.org

”Resepolicyn är den ram vi använder för att styra resandet 
så att vi får bättre kontroll, både ekonomiskt och miljö-
mässigt. Oavsett hur policyn ser ut och hur den kommu-
niceras är det viktigt att alla som planerar att resa ställer 
sig frågan – är den här resan verkligen nödvändig? Det 
största hotet mot en resepolicy är slentrian.”

Teddy Glans, ansvarig för Vägverkets resepolicy.
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att ta fram en policy är en process
den process som behövs för att utveckla och införa en resepolicy berör många personer 
och funktioner. det handlar om utredningar som ska göras, beslut som ska fattas och 
förankras och åtgärder som ska genomföras. allt hänger ihop. processen varierar från 
organisation till organisation. här går vi igenom några tänkbara steg i stora drag, 
på de följande sidorna fördjupar vi oss i detaljer och goda exempel

❏ Bra Start! dIalog.  
  Börja med att diskutera ditt uppdrag med ledningen.
 • Vad innebär begreppet resepolicy för dig och ditt  

  företag?

❏ SamarBetSpartnerS och IntreSSenter  
 • Gör en intressentanalys.
 • Vilka personer/funktioner är betydelsefulla   
  samarbetspartners i ditt policyarbete? 
 • Dialog med nyckelpersoner. 
 • Hur ser utgångsläget ut? 
 • Hur ska arbetet med resepolicyn läggas upp?
 • Ledningsbeslut, ramar, resurser och mandat. 
 • Behov av styrgrupp?
 • Bildande av arbetsgrupp och eventuell referens- 
  grupp.
 Läs mer på sidan 10.

❏ SnaBBa åtgärder  
 Åtgärder som kan provas utan större förberedelser  
 och beslut, t ex
 • Enkla, tydliga boknings- och rappportrutiner för  
  resor och möten. 
 • Teknik och instruktioner för resfria möten.
 • Lösningar som underlättar gående, cyklande etc. 
 I praktiken förankrar du policyarbetet samtidigt  
 som du ordnar praktiska frågor.
 Läs mer om snabba åtgärder på sidan 12.

❏ mål och amBItIonSnIvå 
 • Vad finns det för mål och policys som berör   
  arbetet med resepolicyn?
 • Avgränsningar – endast tjänsteresor eller..?
 • Mål och ambitionsnivå för policyarbetet.
 Läs mer på sidan 14.

❏ utrednIng och FörankrIng
 Fortsatt dialog med chefer, resenärer och andra  
 berörda för att samla in fakta, önskemål och idéer.
 •  Hur reser ni nu? Varför? 
 • Hur rapporteras resandet?
 •  Vad kostar resandet? Hur påverkar det miljö 
  och trafiksäkerhet?
 •  Vad har ni för egna/leasade bilar?
 • Potential? Möjlighet till nya resvanor och 
  förbättringar/vinster?
 •  Tänkbara åtgärder och praktiska lösningar?
 I den dialog som förs sker fortsatt förankring, 
 läs mer på sidan 16.

❏ motIvatIon För nya reSvanor
 •  Informera och motivera alla medarbetare.
 • Instruktioner för bokning och rapportering av  
  resor och möten.
 • Prova-på-aktiviteter.
 • Konsekvenser om policyn inte följs.
 Läs mer på sidan 18.

BRA START SAMARBETSPARTNERS 
& INTRESSENTER MÅL & AMBITIONSNIVÅ UTREDNING & 

FÖRANKRING
RESEPOLICYN BLIR 
VERKLIGHET

MOTIVATION FÖR NYA RESVANOR

SNABBA ÅTGÄRDER LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING, ÅTERKOPPLING

Potential? Åtgärder? Ledningsbeslut! 
Förankring system/rutiner!
Åtgärder

Information! Tydliga instruktioner

Dialog med 
ledningen

Utgångsläge
Intresseanalys
Arbetsgrupp
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❏ reSepolIcyn BlIr verklIghet – 
 lednIngSSyStem och rutIner 
 Beslut, åtgärder och praktiska lösningar i linje 
 med policyn.
 • Sammanställning av policyn. Ledningsbeslut.
 • Förankring i system för lednings-, kvalitets-,  
  miljö- och arbetsmiljöarbete. 
 • Riktlinjer/stöd för beslut om resan är nödvändig.
 • Riktlinjer/system för att välja, boka och rappor- 
  tera resor och möten.  
 • Riktlinjer, teknik och stöd för resfria möten.
 • Riktlinjer för inköp/användning av bil.  
 • Åtgärder som underlättar alternativa ressätt.
 • Arbetstider som harmonierar med resandet   
  – flextid, jourtid etc.
 • Etc, etc
 Läs mer på sidan 20.

❏ uppFöljnIng och återkopplIng
 • Ansvariga för utvärdering, återkoppling, uppdatering.
 •  Hur har resandet förändrats?
 •  Känner medarbetarna till resepolicyn? Följer de den?  
 •  Hur mycket reser ni med olika färdmedel?
 •  Hur mycket används resfria möten?
 •  Vilka besparingar/effekter har ni uppnått?
 •  Återkoppla och fira framgångarna!
 Läs mer på sidan 26.

Fundera, diskutera, planera!

VAD och HUR?
Inför en stor arbetsuppgift är det lätt att fokusera på 
VAD som ska göras. Frågan om HUR det ska genom-
föras (processen) är lika viktig. Initialt kan det ta tid 
att diskutera processen, men sedan blir arbetet mer 
effektivt. Genom att fokusera på HUR minskar du 
risken för konflikter och missförstånd och underlättar 
implementering av policyn.

Exempel på processfrågor
• Hur ska den inledande utredningen göras? 
• Hur ska vi få fram nyckeltal? Vilka ska tillfrågas?
• Hur ska de få möjlighet att bidra till processen?  
• Hur ska besluten om resepolicyn fattas?
• Hur ska sammanställning, skrivprocess och
 remissförfarande gå till?
• Hur ska vi informera om policyn?
• Hur ska den implementeras i rutiner och verksamhet?

Tips! Var beredd på att för- och efterarbetet kräver 
mycket tid. Processtiden från start till mål i en fung-
erande resepolicy kan vara 1-2 år. 

Hur ser er process ut?
Ett sätt att skapa struktur och få grepp om arbetet är  
att skissa upp den process som ska leda fram till en 
fungerande resepolicy. Det underlättar planering och 
uppföljning. Blädderblock, post-it-lappar, excel-ark 
eller att-göra-listor? Vad passar bäst för dig?
• Vad ser du som den stora utmaningen i er process?
• Vad finns det för hinder och framgångfaktorer?
• Finns det några åtgärder du kan ta tag i redan nu?

Tips! Gör arbetsprocessen synlig för dina medarbe-
tare. Processen är levande och det bör även den bild 
som illustrerar processen vara. På sidan 32 hittar du 
ett exempel på arbetsprocess.

Rep och tomtar väcker diskussion 
”Tomtarna i lådan” och ”Repet” är två roliga grupp-
övningar som stärker teamkänslan och sätter fart på 
diskussionen, se sidan 40.

Handbok för bättre kommunala tjänsteresor 
Som ett stöd för arbetet i kommunerna har Vägverket 
också tagit fram en handbok för bättre kommunala 
tjänsteresor, www.vv.se/tjansteresehandbok. 

BRA START SAMARBETSPARTNERS 
& INTRESSENTER MÅL & AMBITIONSNIVÅ UTREDNING & 

FÖRANKRING
RESEPOLICYN BLIR 
VERKLIGHET

MOTIVATION FÖR NYA RESVANOR

SNABBA ÅTGÄRDER LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING, ÅTERKOPPLING

Potential? Åtgärder? Ledningsbeslut! 
Förankring system/rutiner!
Åtgärder

Information! Tydliga instruktioner

Dialog med 
ledningen

Utgångsläge
Intresseanalys
Arbetsgrupp
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Framgångsrecept 
att utveckla, sammanställa och implementera en fungerande resepolicy är en spännande 
utmaning. här har vi samlat några framgångsrecept för dig som driver policyarbetet.

❏ deFInIera dItt uppdrag
Diskutera ditt uppdrag med ledningen och se till att 
du får ledningsbeslut, ramar, resurser, stöd och man-
dat för att genomföra ditt uppdrag.

❏ SamarBeta
Du behöver samarbeta med dem som ska ta beslut, de 
som kan påverka resebeteendet och de som kommer att 
beröras av resepolicyn. Det gäller att lyssna in olika 
behov och åsikter. 

❏ ta en ledarroll  
Oavsett om du är chef eller inte, kan du behöva ta en 
ledande roll för att driva policyarbetet.  

❏ ta grepp om utgångSläget
Var står din organisation i olika frågor? Vad har led-
ningen för mål och ambition när det gäller resandet? 
Bedriver ni ett aktivt miljöarbete? Vad finns det för 
regler och policys när det gäller miljö, arbetsmiljö, 
hälsa etc, som påverkar arbetet med resepolicyn?

❏ var Beredd på att det tar tId
Räkna med att kalendertiden från start till mål i en 
fungerande resepolicy är cirka ett till två år. Ofta är 
det besluten och de åtgärder och rutiner som behövs 
för att policyn ska fungera i verkligheten som tar tid.

❏ ta genvägar
Det finns flera genvägar som skyndar på processen 
och sätter fart på de goda krafterna. Det kan handla 
om allt från att ta fram en mötespolicy till att under-
lätta möjligheterna att hålla telefonmöten eller an-
vända cykel i jobbet.

❏ prIorItera
Fokusera på de områden och möjligheter där ditt före-
tag kan göra de största vinsterna. Det gäller t ex miljö, 
arbetsmiljö, effektivitet och besparingar. Var flexibel 
och beredd att utveckla ditt uppdrag i takt med att 
processen framskrider. 

❏ lagarBete och proceSS
Att sammanställa resepolicyn är den lilla delen av 
arbetet. Ett vanligt misstag är att man fokuserar för 
mycket på att skriva en policy och glömmer att det är 
en process som måste engagera många människor och 
funktioner. Då finns det risk att arbetet resulterar i ett 
skrivet dokument och inte en fungerande policy.

❏ lyFt BlIcken
Fastna inte i gamla vanor och beteenden. Tänk nytt! 
Prova nya infallsvinklar och idéer. Du är inte ensam 
om att jobba för nya resvanor. Sök stöd! Det finns 
många organisationer och personer som jobbar för ett 
mer hållbart resande.

❏ ta ett helhetSgrepp
Resandet är en viktig del av vår vardag. Erfarenheten 
visar att hela kedjan – ledningsbeslut, policy, åtgärder 
och uppföljning – måste hänga ihop för att en föränd-
ring ska bli hållbar och bestående.
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”Ledarskap handlar om att med beslutsamhet 
och entusiasm få alla medarbetare att sträva mot 
samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara 
och hur du påverkar andra…”  

Saxat från Ledarnas definition av ledarskap i praktiken.

Grön resepolicy sparar miljoner!
TeliaSonera sparade 70 miljoner och halverade sina 
koldioxidutsläpp genom sin “gröna” resepolicy under 
perioden 2002-2007. Bolaget har minskat sitt resande 
med 30 procent och nyttjar i högre grad telefon- och 
videokonferenser. Samtidigt har man ökat möjlighe-
terna att arbeta hemifrån. På köpet spar man tid och 
har ökat medarbetares trivsel.

”Det är omöjligt att separera en effektiv resepo-
licy från en mötespolicy. Resepolicyn ska se till att 
både de som kallar till ett möte och de som deltar tar 
ansvar för att mötet behövs och om det ska genom-
föras virtuellt eller fysiskt. Vi försöker få de anställda 
att bli duktigare på att fråga sig om möten verkligen 
är nödvändiga och om det går att träffas via tele- och 
videomöten istället för att resa.

Resultatet av vår nuvarande mötes- och resepolicy  
som infördes 2002, går att mäta både i personalens  
effektivitet och i rena pengar. Vi har minskat vårt 
resande med 30 procent och sparar cirka 70 miljoner 
kronor om året. Till det kommer minskade utsläpp, 
tidsvinster av att slippa resa samt att personalen blir  
allt bekvämare med att använda våra egna tjänster.

Det handlar också om flexibilitet och livskvalitet 
för de anställda. Genom att exempelvis erbjuda möj-
ligheten att jobba lite på morgonen innan barnen ska 
till dagis och kanske vara med på ett möte via telefon 
kan vi till exempel undvika att de anställda sitter i bil-
köer vid fel tid och därmed minska vår miljöpåverkan.

Det är lätt att folk gör som de alltid gjort och 
glömmer bort att fråga sig om man överhuvudtaget 
behöver resa eller inte. Man måste nästan förändra en 
anställd i taget och få folk att prova på telefonmöten, 
videomöten eller webbmöten för att få dem att inse 
att man inte alltid måste träffas fysiskt.”

Catherine Karagianni, TeliaSonera Sverige.

Klimatsmart?
Kan du tänka dig att ersätta flygresor med tåg och 
videokonferenser? Den frågan fick 1000 personer med 
arbete på kontor i en undersökning om resor i tjänsten. 
Resultatet visar att:
- 66 procent är beredda att resa inrikes av miljömässiga  
 skäl.
- 52 procent är beredda att ersätta personliga möten   
 med videokonferenser
- 50 procent är beredda att åka kommunalt istället för   
 taxi till affärsmöten
- 41 procent är beredda att titta på en konferens eller   
 utbildningen på webb-tv istället för att resa
- 17 procent är beredda att ersätta utrikesflygresor med  
 tågresor.
De yngre var betydligt mer positiva än de äldre.

Källa: Qbrick och Miljöaktuellt december 2008
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Samarbetspartners och intressenter
att utveckla och genomföra en fungerande resepolicy är ett omfattade lagarbete.  
du behöver lyssna in olika åsikter och samarbeta med de som ska ta beslut, de 
som kan påverka resebeteendet och de som kommer att beröras av resepolicyn. 
vilka frågor, personer och funktioner är betydelsefulla i processen?

gör en IntreSSentanalyS
Beslutsfattare och de som ska bidra till att implemen-
tera, genomföra och administrera nya regler och ruti-
ner är viktiga nyckelpersoner i resepolicyarbetet, 
t ex:

• Vd, ekonomichef, administrativ chef, controller,
revisorer

• Personalchef, personalsekreterare

• Miljöchef och miljösamordnare

• Andra chefer med personalansvar 

• Trafiksäkerhets- och fordonsansvariga

• Fackliga organisationer

• Receptionist/sekreterare som bokar möten/resor,
administrerar reseräkningar etc

• Medarbetare som reser mycket i tjänsten  

• Förtroendevalda, hälsoinspiratörer och entusiaster 

lednIngSFrågor  
I dialog med olika beslutsfattare sätter du fart på 
besluts- och förankringsprocessen.
Exempel på diskussionspunkter:

• Vilka mål och andra policys ska styra 
resepolicyarbetet? Vad ska prioriteras?

• Vilken ambitionsnivå ska vi ha – på kort,
respektive lång sikt?

• Hur rapporteras resandet?

• Vilka åtgärder är intressanta för att nå de mål vi har  
 satt upp? 

• Hur ska vi jobba med miljö och trafiksäkerhet 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

• Är det möjligt att ta ett samlat grepp över fordons- 
 innehavet? 

• Vad kan olika chefer och avdelningar göra för att  
 bidra till resepolicyarbetet?

praktISka Frågor
Alla beslut behöver inte tas i ledningen. Mycket kan 
provas och genomföras fastän policyn inte är beslutad.

• Personalavdelningen kan uppmuntra och stödja 
nya resvanor med hjälp av tydliga reseinstruktioner 
och reseräkningar. 

• Fastighetsavdelningen kan ställa i ordning cykel-
parkering och omklädningsrum för cyklister.

• Controllers kan uppmärksamma resandet och 
möjligheterna till besparingar.

• De som bokar resor kan föreslå olika alternativ.

• Inköpsansvariga kan köpa säkrare bilar. Många  
 bilar har i dag fem stjärnor i det europeiska trafik- 
 säkerhetssystemet Euro NCAP (European New Car  
 Assessment Programme).
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Pris för bäst genomförda resepolicy!  
Med ett gemensamt pris vill Arlanda Express, Natur-
skyddsföreningen och Länsförsäkringar uppmuntra till 
förändrat resebeteende. Som stöd för de som söker 
priset finns några riktlinjer. 

Resepolicyn ska:
• Uppmuntra till minskat resande i arbetet genom att 

lyfta fram alternativ (telefon och videokonferenser mm). 
• Uppmuntra till mer miljöanpassade resor i tjänsten

(gång/cykel, buss, tåg, bilpool, samåkning, taxi etc).
• Uppmuntra till mer miljöanpassade resor till och från

 arbetet (gång/cykel, kollektivtrafik, samåkning).
• Uppmuntra till mindre flygande. 
• Uppmuntra till mindre användning av personbil. 
• Ange gränser för bränsleförbrukning/koldioxidutsläpp  
 vid nyköp, hyra eller leasing av personbil. 
• Innehålla miljöregler för privata personbilar som an-  
 vänds i arbetet . 
• Ange vilka regler som gäller för förmånsbilar. 
• Revideras en gång per år. 

Flyg kan exempelvis tillåtas då tidsvinsten överstiger ett 
visst antal timmar. Lämplig tidsvinst kan vara fyra tim-
mar. Bil kan exempelvis tillåtas då tidsvinsten överstiger 
ett visst antal timmar. Lämplig tidsvinst kan vara fyra 
timmar. 

Fundera, diskutera, planera!
• Har du en bra arbetsgrupp?
• Vilka personer/funktioner är viktiga samarbets-  
 partners i ditt arbete med resepolicyn?
• Vilka kan hjälpa dig i utredningsarbetet och 
 vilka kan bidra till att driva processen?

Tips! En engagerad sekreterare kan ofta ge bättre 
information än en stressad avdelningschef. Informella 
ledare kan vara viktiga för att påverka beslutsfattarna. 

Gör en intressentanalys och ta gemensamt 
grepp om utgångsläget.

Gå igenom ledningsfrågor och praktiska frågor.

Tips. Frågor som sätter fart på diskussionen hittar du 
på sidan 33.

Har du det stöd du behöver, eller behöver du 
ta in externa resurser?

Tips! Du kan få externt stöd via konsulter och organi-
sationer som arbetar med miljö- och trafiksäkerhetsfrå-
gor. Många kommuner och branschorganisationer kan 
bidra med material, kurser och rådgivning.

Finns det några praktiska frågor som du kan ta 
tag i redan nu? 

Tips! Läs mer om snabba åtgärder på sidan 12.

Affärsnätverk för hållbara transporter 
Är du konsult eller leverantör av tjänster och produkter 
inom området hållbara transporter? I affärsnätverket 
får du tillgång till en webbplats för nätverkande, nya 
kontakter och diskussioner. Här erbjuds också kom-
petensutveckling. 

Läs mer på www.aht.nu

Enligt mina anställnings-
villkor ska jag ha tillgång 

till egen bil i tjänsten, utan 
den skulle jag inte klara de 
akuta uppdrag som dyker 

upp under dagen.

tåget funkar fint för 
mig, då kan jag jobba 
på vägen. Internet på 

tåget är suveränt!
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tydlIga InStruktIoner och rutIner. 
Hur fungerar era rutiner för bokning och rapportering 
av resor och möten? Följs de? Att uppdatera, förtydliga 
och synliggöra de instruktioner och rutiner som redan 
finns, kan var ett första steg i arbetet med resepolicyn. 

reSFrIa möten. Video-, telefon- och webbkonferens. 
Hjälp gärna till att arrangera några resfria möten så 
att kollegorna får prova på. Se till att teknik och 
bruksanvisningar finns lättillgängligt. Läs mer om 
resfria möten på sidan 42.

underlätta För dem Som cyklar. Det ska vara 
smidigt att använda cykel i jobbet. Cykelparkering-
arna ska vara trygga och säkra.

tjänStecyklar. Köp in några tjänstecyklar och gör 
dem lättillgängliga för alla som vill prova på.

en BIlFrI dag kan vända upp och ner på vardagen, 
väcka tankar, sätta fart på diskussionen och öppna 
dörrar till nya vanor. 

utmanIngar och tävlIngar kan väcka tävlings-
instinkt och locka fler att prova på. Cykel- eller gång-
utmaningar mellan olika avdelningar är ett exempel. 
Tips får du bland annat på www.cykelutmaningen.se 
och www.korpen.se  

provkörnIng lockar. Låt personalen testa cyklar, 
el-mopeder och miljöbilar. Provkörning kan arrang-
eras i samarbete med handeln eller olika föreningar.

utBIldnIngar och upplevelSer. Sparsam kör-
ning och halkkörning är exempel på prova-på-aktivite-
ter som sprider positiva ringar på vattnet.  

avSlöjanden och jämFörelSer väcker reaktio-
ner och diskussioner. Initiera gärna mätningar, utred-
ningar och uttalanden som visar på hur rätt eller fel 
ni reser och gör jämförelser mellan olika avdelningar 
eller organisationer. Presentera resultatet så att alla 
kan ta del av det. 

preSenter Som cykelhjälmar, cykelkartor, 
regnkläder, stegräknare eller reflexvästar kan locka 
till att prova nya vanor. Kanske kan ni ordna bra 
priser på cyklar, tillbehör och service eller att låna ut 
regncape och MP3-spelare i receptionen? 

goda FöreBIlder. När chefen byter vana börjar 
medarbetarna fundera. Och tvärtom – när chefen inte 
ställer upp blir det en ursäkt för andra. Du kan också 
värva ”promenad- eller cykelinspiratörer” som sprider 
goda exempel och drar med sig nya vardagsmotionärer.

SprId goda exempel. Marknadsför aktiviteterna 
i personaltidningen, i fikarummet, på intranätet och 
anslagstavlorna!

Snabba åtgärder
Steget från vilja till handling kan vara långt. prova-på-aktiviteter sätter fart på 
förändringsprocessen och skapar goodwill. här följer några exempel på aktiviteter 
som är relativt enkla att sätta i gång. kanske kan ni prova dem utan större 
förberedelser och beslut?

Cheferna har en viktig roll.
Om inte chefen följer resepolicyn kommer inte 
medarbetarna att göra det.
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Bilpool, cykelpool och stöd för kollektiva resor... 

Det är några av de åtgärder som Trafikkontoret i Göteborg  
har satsat på för att minska biltrafiken.
”Vårt mål är att vi ska uppnå samma trafikmängd under 
hela året som det är under skolloven. För att nå dit krävs 
det egentligen inte mer än att alla vanebilister ställer bilen 
hemma en gång i veckan. I diskussioner kring resandet 
och de vinster man kan uppnå med ett förändrat resebe-
teende måste man titta på besparingsmöjligheterna. Vad 
kostar till exempel sjukskrivningar för den enskilde och för 
arbetsgivaren? 
När fler cyklar eller går blir resultatet friskare personal 
och bättre miljö, och det spar pengar åt alla. Det fina är ju 
att åtgärder som minskar bilresandet gynnar både hälsan 
och miljön! 
Mer än varannan resa är en pendlingsresa, så arbets-
platsen är central när det gäller resandet. Vi började med 
att göra en resvaneundersökning där de anställda fick 
frågor kring hur de tar sig till jobbet. Det visade sig att 60 
procent tyckte att arbetsgivaren ska bry sig om arbets-
tagarens resor till och från jobbet.
För att kunna ändra på beteenden gäller det att män-
niskor upplever att de vinner något på förändringen. Att 
arbetsgivaren kan hjälpa till med morötter och piskor be-
tyder mycket. Det måste också finnas valmöjligheter. Och 
sedan är det viktigt att cheferna går före med gott exempel. 
Åtta av nio i vår ledningsgrupp åker kollektivt eller cyklar.
Åtgärdspaketet omfattar bland annat stimulans för cy-
klister och kollektivresenärer. Istället för fri parkeringsplats 
har de anställda till exempel fått kollektivtrafikkort. De 
som lovar att huvudsakligen åka kollektivt får ett månads-
kort som löneförmån där kostnaden dras från bruttolönen. 
Vi satsar också på cykelleasing och tjänstecyklar. De 
anställda får hämta ut en cykel mot att de förbinder sig att 
huvudsakligen cykla till och från jobbet. Cykeln betalas 
genom löneavdrag på bruttolönen. Hemtjänsten, äldrebo-
enden, förskolor, skolor, individ- och familjeomsorgen och 
den administrativa personalen har nappat på erbjudandet 
om tjänstecyklar.”

Anders Roth, miljöchef Trafikkontoret

Eva på kundmottagningen 
smygtränar på väg till jobbet. 
toppnoteringen är 32 minuter.

Har du hört att bosse kliver 
upp en timme tidigare bara för 

att hinna gå till jobbet!

Vad säger skattemyndigheten?

Huvudregeln är att alla förmåner som arbetsgivare 
ger anställda är skattepliktiga. De anses leda till be-
sparingar i privata levnadskostnader. Skattepliktiga 
förmåner kan t ex vara fri bil, fri cykel och fri parkering 
vid arbetsplatsen. De värderas till marknadsvärde eller 
schablon. 

Gåvor och bonus till ett värde över 400 kr/år och 
anställd ska beskattas.

Tjänstecyklar är en skattepliktig förmån. Om cykeln 
endast används i tjänsten utgår ingen förmånsbeskatt-
ning. En utredning som kan gynna cykelförmåner pågår.

Miljöbilar har reducerat förmånsvärde. 

Friskvård och motion kan erbjudas anställda upp till 
1 500 kr per år för utan att förmånen beskattas, förut-
satt att förmånen erbjuds alla anställda. Kan t ex om-
fatta enklare motionskläder, gymkort och redskap.

Tips! Reglerna kan ändras. Läs mer på  
www.skatteverket.se

Nya resvanor leder till nya upplevelser och 
intressanta sidoeffekter.

I morse, på bussen, fick jag 
äntligen tillfälle att tala med både 

ekonomichefen och advokaten.
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Mål och ambitionsnivå 
I det uppdrag du fått, eller själv formulerat för ditt arbete med resepolicyn, 
finns det förmodligen flera riktlinjer och mål. 

många mål och SyFten
Syftet är att styra upp resandet så att det ligger i linje 
med organisationens övergripande mål, t ex:

• Effektivt resande (tid, tillgänglighet, bekvämlighet,
arbetsmiljö) 

• Minska resekostnaderna (ekonomi)

• Minska utsläpp av växthusgaser och hälsoskadliga
ämnen (miljö)

• Vara en god förebild och en god arbetsgivare 
(varumärke och goodwill)

hur Ska reSepolIcyn avgränSaS?
När du ringar in mål och syfte behöver du också 
diskutera avgränsningar och prioriteringar. 

• Tjänsteresor. Det vanligaste är att begränsa policyn  
 till möten och resor i tjänsten. 

• Möten. Genom att dra upp riktlinjer för hur möten ska  
 genomföras lyfter ni en viktig fråga – behövs resan?  

• Resor till och från jobbet utgör en stor del av resorna.
Hur ser din organisation på dessa resor? Finns det 
skäl och möjlighet att stimulera till nya resvanor?

reSepolIcy eller reSeInStruktIoner?
Många företag har valt att endast ta fram reseinstruk-
tioner. Vår rekommendation är att ni lyfter detta till 
en policyfråga och därmed också en ledningsfråga.

låg eller hög amBItIonSnIvå?
Kanske har du redan en given ambitionsnivå för 
arbetet med resepolicyn? Ditt uppdrag kan också vara 
att höja ribban och sikta mot högre mål. Ofta finns det 
flera olika vägar att nå målet. Vilka strategier ni väljer 
beror naturligtvis på hur det ser ut i ert företag. 

Ett steg i taget kan till exempel innebära att ni 
successivt höjer ribban allt eftersom nya resvanor 
och rutiner växer fram. Här kan en mötespolicy med 
fokus på resfria möten och andra snabba åtgärder som 
skisseras på sidan 12 vara en bra början. Mer radikala 
grepp kan till exempel vara att ställa krav på att alla 
bilar ska vara miljöbilar, eller att införa en bilpool och 
ta bort fria parkeringsplatser för privata bilar.

BeFIntlIga mål eller nya mål?
Med utgångspunkt från befintliga policy- och styr-
dokument kan du hitta och formulera delmål, krav och 
åtgärder som berör resandet. På så sätt får du ett 
första utkast till en del av din resepolicy. Referenser 
till andra policydokument är dessutom värdefulla när 
det är dags att ta beslut om policyn och förankra den. 

Ett problem kan vara att de övergripande målen är 
luddiga och svåra att koppla till konkreta krav. Ett an-
nat problem kan vara att befintliga mål står i konflikt 
med varandra. Det kan också behövas nya mål och en 
helt ny resepolicy. 
Exempel på policy och styrdokument som berör 
arbetet:

• Miljöpolicy, Agenda 21-handlingsplaner, personal-
 policy, hälsopolicy, arbetsmiljöpolicy, trafiksäker- 

 hetspolicy, mötespolicy, fordonspolicy.

• Reseinstruktioner, personalhandböcker mm.

Resandet till och från jobbet är en del av varda-
gen. I Stockholm är 86 procent av allmänheten positiv 
till att arbetsgivaren har synpunkter på resor till och 
från arbetet. 
Källa: Stockholms Lokaltrafiks (SL) befolkningspanel.  
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Fundera, diskutera, planera!

Diskutera mål och syften med ledningen 
och dina samarbetspartners.

Vad finns det för mål och policys i din organisation 
som berör arbetet med resepolicyn? 
• Är de tydliga, enkla att begripa och följa? 
• Är de allmänt kända, levande och förankrade? 
 Efterlevs de? 
• Hur påverkar de arbetet med resepolicyn? 

Vilka mål ska ni pröva och diskutera? 
• Finns det några konflikter? Hur löser ni dem?
• Vilka avgränsningar ska ni göra? 
• Vilken ambitionsnivå ska ni ha?

Tips! Fokusera på områden och möjligheter där ni kan 
göra de största framstegen och vinsterna. Skilj på mål 
och vision! Se till att de mål ni sätter upp är realistiska, 
genomförbara och möjliga att följa upp. Resandet be-
rörs ofta av flera mål och policysl. Det är inte ovanligt 
att en del mål står i konflikt med varandra. Hur ska 
man prioritera? Det kan vara en ledningsfråga.

Exempel: Mål > delmål > uppföljning 
Övergripande miljömål: Minskade utsläpp av koldioxid

Exempel delmål:
• Andelen gående och resande med cykel och buss 
 ska öka. 
• Distansarbete och resfria möten ska ersätta vissa  
 resor.
• Andelen miljöfordon ska öka. 
• Krav på miljö och trafiksäkerhet vid inköp av fordon, 
 resor och tjänster.

Exempel uppföljning av delmål:
• Andel som går, cyklar, reser kollektivt och samåker 
• Andel som använder distansarbete, video- och/eller  
 telefonmöten 
• Andel nya bilar fördelade efter drivmedel.
• Bränsleförbrukning för nya bilar.
• Bränsleförbrukning (per anställd) under året.

FInnS det redan mål och polIcyS Som kan 
kopplaS tIll reSepolIcyn?
miljöpolicy. Exempel: ”Vi ska minska våra utsläpp från 
resor och transporter. Vår vision är att vara en klimat-
neutral organisation före år 2020.”
Kommentar: Ofta finns det övergripande miljömål som 
kan brytas ner och ge stöd för åtgärder i resepolicyn. 
För att målet ska nås behöver förmodligen flygresor 
och korta bilresor minskas. Målet påverkar också inköp 
av fordon. 

mötespolicy. Exempel: ”Våra möten ska vara tids- 
och kostnadseffektiva.”
Kommentar: Resfria möten kan spara tid och pengar. 
Kan ni boka vissa möten så att det går att gå, cykla 
eller åka kollektivt till dem?

personal- och hälsopolicy. Exempel: ”Våra medarbetare 
ska erbjudas en god arbetsmiljö.” ”Vi ska inspirera 
medarbetarna till att aktivt förbättra/vidmakthålla 
god hälsa.”
Kommentar: God arbetsmiljö omfattar till exempel 
trafiksäkra fordon. Att cykla eller gå ger vardagsmo-
tion. Ett sätt att nå hälsomålet är att skriva in det i 
resepolicyn och skapa de förutsättningar som behövs 
för att uppfylla det.

Fordonspolicy. Exempel: ”De bilar som köps in ska ha 
bästa tillgängliga miljö- och trafiksäkerhetsprestanda 
och vara utrustade med motorvärmare.”
Kommentar: I resepolicyn kan ni se till att hyr- och 
tjänstebilar uppfyller kravet. Det finns ett brett urval 
miljöbilar för alla typer av behov och resor.

trafiksäkerhetspolicy. Exempel: ”Vid resor i tjänsten 
ska vi alltid följa hastighetsgränser och andra trafik-
regler. Mobiltelefon får inte användas vid bilkörning.”
Kommentar: Trafiksäkerhetsfrågorna är viktiga arbets-
miljöfrågor.

Vad betyder 
det första fossilfria 

företaget…?

Ska alla 50+ få 
avtalspension?Flera av våra övergripande mål är 

motsägelsefulla? Hur löser vi det? 
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utreda och förankra
För att kunna genomföra förändringar måste du ha grepp om nuläget 
– hur människor i din organisation reser i dag och vad det innebär. 
utredningsarbetet är en del i förankringsprocessen, det visar också 
på potentiella vinster.

vad Behöver du och lednIngen veta?
Det beror naturligtvis på hur det ser ut i din organisa-
tion, här följer några exempel:
• Hur omfattande är resandet idag? Vad kostar det?
• Hur ser resandet ut – lokalt, regionalt, internationellt?
• Vad innebär resandet för ekonomi, miljö, arbetsmiljö,  
 trafiksäkerhet etc?
• Vad finns det för attityder och beteenden när det
 gäller resandet?
• Vad har ni för strukturer – bilpark, P-platser, 
 resebyråavtal, rutiner, resereglemente etc.

dIalog, BokFörIng, enkäter
Mycket information finns, annat kan behöva utredas. 
Exempel på informationskällor:
• Samtal med nyckelpersoner och de som reser ofta
• Verksamhets- och ekonomisystem
• Tidigare utredningar
• En resvaneundersökning ger dig information om hur
 de anställda reser och vad de har för attityder till att  
 köra bil, cykla, använda bilpool etc.

vad FInnS det För potentIal? 
När du fått grepp om utgångsläget kan du överblicka 
möjligheterna till förbättring. Vad kostar det att ge-
nomföra förändringar och vilka vinster innebär det?  
Genom att sätta pengar på potentiella besparingar får 
du incitament och argument för att genomföra föränd-
ringar. En del förändringar kommer att kräva investe-
ringar, då är det bra om du kan visa att de betalar sig. 
En utbildning i sparsam körning är enkel att räkna 
på och återbetalar sig snabbt förutsatt att man jobbar 

med uppföljning och motivationsstärkande åtgärder. 
Andra vinster som personalens hälsa kan vara mer 
långsiktiga och svårare att beräkna. 

exempel på potentIella vInSter
Onödiga resor utgör en stor potential för besparing. 
Samtidigt kan det vara svårt att avgöra vilka resor 
som är nödvändiga/onödiga och vilka som kan ersät-
tas med resfria möten. Samtal med de avdelningar 
som reser mycket ger dig ett grepp om möjligheterna 
till besparingar.

tid är pengar. Potentiella tidsvinster kan handla om 
allt från tid till att planera, boka och göra resor, till 
tid för att administrera och sköta bilparken och sitta i 
bilköer.

effektivt utnyttjande av bilparken. Det finns exempel 
på bilar som utnyttjas så lite att de kostar 100-200 kr/
mil. Kanske har ni stillastående bilar som leasas till 
fast pris? 
Läs om bilpooler på sidan 24.

Sparsam körning ger bättre bränsleekonomi. Att utbil-
da personal i sparsam körning leder till besparingar 
motsvarande 5-10 procent av ursprunglig bränslekost-
nad. Till detta kommer minskat underhåll. För företag 
som har många tjänsteresor med bil kan det handla 
om stora besparingar varje år. 
Läs mer om sparsam körning på sidan 24.
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Fundera, diskutera, planera!

Utred lagom
Utredningen hänger samman med hur du har avgrän-
sat resepolicyn. Om den endast gäller tjänsteresor 
behöver du ju inte utreda resor till och från jobbet.

• Hur rapporteras resandet idag?

• Hur rapporterar organisationen sitt miljöarbete? 

• I ekonomi- och administrationssystemen finns det  
 förmodligen mycket användbar information. Med  
 ekonomiavdelningens hjälp hittar du resekostnader i  
 bokföringen, se exempel sidan 36.

• Resebyrån kan ofta leverera bra statistik.

• Via Vägverkets bilregister kan du ”hitta” fordon. 

• En resvaneundersökning kan ge information om hur 
 resandet ser ut och hur de anställda ser på möjlighe- 
 terna att förändra sitt resande. Läs mer på sidan 37.

Tips! Fastna inte i utredningsstadiet. Prioritera och ta 
reda på det du behöver! På sidan 34 hittar du exempel 
på utredning med fokus på bilresandet. På Internet 
finns flera bra länkar t ex: Vägverket: www.vv.se/tq och 
Miljöengagerade revisorer: www.merverkan.se.  

Potentiella vinster
I din utredning hittar du förmodligen flera möjligheter till 
förändringar och besparingar. I samarbete med olika 
avdelningar kan du värdera dem och diskutera vad 
som är genomförbart på kort och lång sikt:

• Ekonomiavdelningen kan hjälpa dig att ta fram mått  
 på det som kan mätas.

• Personalavdelningen kan ge en fingervisning om  
 förväntade hälsovinster.

• De som reser mycket kan ge dig feedback på idéer  
 och åtgärder.

Tips! Det finns kommersiella tjänster för att räkna 
på koldioxidutsläppen. Ett exempel är CERO koncept. 
På sidan 39 hittar du fakta om koldioxidutsläpp. 

Hur står det till med trafiksäkerheten?
Har ni grepp om incidenter och trafikolyckor?

Tips! Inom flera kommuner har Vägverket Konsult 
genomfört trafiksäkerhetsrevisioner.

Talande exempel
Räkna gärna fram ett par exempel som t ex hur lång 
tid tar det att planera och resa en viss sträcka för ett 
möte jämfört med att ha en telefon- eller videokonferens. 

Vilka resor genererar mest utsläpp?
När landstinget i Uppsala län bestämde sig för att göra 
en stor klimatsatsning, tittade de närmare på verksam-
hetens klimatförstörande utsläpp. En gissning var att 
läkarnas resor till kongresser runt om i världen skulle 
generera mest utsläpp. Så var det inte. Personalens 
dagliga bilpendling till och från arbetet var en betydligt 
större miljöbov. 
 Bland flera åtgärder genomfördes en cykelkampanj.  
Vanebilister som lovade att börja cykla fick regnställ, 
cykeldator, cykelhjälm och konditionstest. Ett hundratal 
anställda skrev cykelkontrakt. Resultatet var anmärk-
ningsvärt. Cyklisternas sjukskrivningstal sjönk från åtta 
till två dagar det första året. Den minskade sjukfrånva-
ron ledde till besparingar på 500 000 kronor första året.

Färre trafikolyckor. Som i allt kvalitetsarbete är kost-
nader för förebyggande arbete ofta betydligt lägre än 
kostnader för åtgärder i efterhand. 

Bättre miljö. Inom många verksamheter utgör resan-
det den största källan till koldioxidutsläpp. Genom  
att byta till miljöbilar och öka andelen cykel, gång 
och kollektivtrafik kan miljöbelastningen minskas 
kraftigt.

”Det finns många olika anledningar till varför vi 
väljer ett visst färdsätt. En resvaneundersökning 
ger besked om vilka attityder och vanor som finns 
i din organisation. Det är viktig information när 
ni ska planera för förändring.”            
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Motivation för nya resvanor
För att stimulera till förändring gäller det att inspirera och motivera medarbetarna 
så att de provar nya mötes- och resvanor och verkligen förändrar sitt beteende i linje 
med den resepolicy som tas fram. det krävs också tydliga rutiner och instruktioner.

motIvatIon För FörändrIng
Allt förändringsarbete står och faller med människors 
motivation och vilja till förändring. Att man fått infor-
mation innebär ju inte automatiskt att man följer de 
regler man fått information om. Därför bör dialogen 
med alla som berörs av resepolicyn starta redan innan 
policyn tagit sin slutliga form. 
  Det gäller att alla som reser i tjänsten får veta var-
för de ska ändra sina resvanor och hur det ska gå till. 
Det är en uppgift som bör engagera både ansvariga 
chefer, entusiaster och hälsoinspiratörer.  

värderIngar och attItyder 
Uppfattningen om vad som är rätt och fel, bra eller 
dåligt, påverkar naturligtvis viljan till förändring. 
Du kan inte räkna med att alla delar dina och företa-
gets värderingar. 
• Värderingar, grundläggande uppfattningar, är ofta  
 outtalade och svåra att ändra på.  
• Attityder, inställning till en viss fråga, styrs av våra  
 värderingar.

verktyg För att ändra Beteende 
Ju fler verktyg som samverkar desto större chans till 
förändring.  
• Tvingande: Ledningsbeslut, regler, lagar etc. 
 Exempel: ”För resor i tjänsten ska kollektiva färd- 
 medel användas i första hand. Reseersättning utgår  
 inte för användning av privat bil i tjänsten.”
• Stödjande: Instruktioner, system för att boka resor,  
 göra reseräkningar, arrangera resfria möten etc.  
 Exempel: ”Tåg och flygresor bokas via vår   
 resebyrå.”

• Annan påverkan: Information, grupptryck, prova-på- 
 aktiviteter och annat som kan påverka vilja, attityder 
 och beteenden. Exempel: ”I vårt företag tar vi gemen- 
 samt ansvar för vår miljö.”

underlätta och FörSvåra
Nya resvanor kan till exempel underlättas med hjälp 
av tjänstecyklar, cykelparkeringar, duschar, bilpool 
och hyrbilsavtal, så att personalen inte behöver an-
vända sin egen bil i tjänsten. Gamla vanor kan försvå-
ras genom att fria parkeringsplatser tas bort och krav 
ställs på att tjänsteresor inte får göras med egen bil. 

låt gärna SyStemen och exemplen tala
Det är inte självklart att du ska ta på dig uppgiften 
att argumentera för ett förändrat resebeteende. Det är 
viktigt att frågorna lyfts till ledningsgruppen och att 
varje chef och arbetsledare tar sitt ansvar och arbetar 
för nya resvanor. Det gäller också att identifiera och 
engagera informella ledare – de som personalen gärna 
lyssnar till. 

Parkeringsplats blev byggplats! 
När Scania i Södertälje behövde bygga ut föll blickar-
na på en del av den stora parkeringen för personalens 
privatbilar. I samarbete med länstrafikbolaget kunde 
busslinjer läggas om så att de passade Scaniaperso-
nalens behov. Idén fick oväntat positivt mottagande. 
Flera vana bilister anpassade sig till kollektivtrafikens 
rutter och tidtabeller och upptäckte fördelar med att 
få skjuts till jobbet.

”Jag gillar att cykla, 
känna dofterna och 
höra fågelsången…”
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vIlka argument är IntreSSanta?
Det finns många skäl att ändra resebeteendet.  
• Ekonomi. Möjligheter till kostnadsbesparing.  
• Tidsbesparing, flexibilitet, bekvämlighet.
 Vad finns det för fördelar och hinder för de som reser  
 mycket respektive lite, reser på vissa sträckor etc?
• Miljöansvar. Klimatfrågor och lokal miljö.
• Arbetsmiljö och hälsa. Positiva effekter för persona- 
 lens hälsa och trafiksäkerhet.
• Helhetssyn. Koppling till vision, miljöpolicy, 

personalpolicy, trafiksäkerhetspolicy etc

• Goodwill. Att vara och upplevas som ett gott företag  
 och en god arbetsgivare. 

• Nya upplevelser. Nya vanor leder till nya upplevelser.

Omvänd parkeringstaxa!
I Nacka kommun bestämde politikerna sig för att 
minska koldioxidutsläppen och öka andelen miljöbilar. 
De etablerade bland annat en bilpool med miljöbilar. 
För att motivera de anställda till att använda bilpoolen 
och försvåra slentrianmässigt användning av egen bil, 
tog man bort kostnadsfri parkering och införde en 
parkeringstaxa som innebär att det blir dyrare ju fler 
dagar man parkerar. Intäkterna från parkeringen 
används till prisreducering på personliga årskort hos 
SL för de anställda.

Fundera, diskutera, planera!  
Tips för att motivera till nya resvanor.

1. Förklara varför
För att motivera människor att förändra sitt beteende 
räcker det inte med att förklara vad eller hur man ska 
göra. Det är lika viktigt att förklara varför. Det gäller att 
alla förstår varför förändringen görs, vad den leder till 
och innebär för dem personligen. 

2. Gör alla delaktiga i resepolicyn
En ny regel, rutin eller policy får bäst genomslagskraft 
om alla känner sig delaktiga i framtagandet. Gör upp 
en plan för hur er resepolicy ska spridas och utse 
några som ansvarar för att alla får information och 
möjlighet att komma med synpunkter innan policyn 
fastslås.  

3. Gör ditt arbete känt
Det räcker inte med att utveckla en resepolicy. Policyn 
har ju inget värde om inte alla känner till och följer den.  

4. Information och dialog
Det kan vara svårt att samla alla medarbetare samti-
digt. Utnyttja de naturliga samlingsplatser och tillfällen 
som finns. Passa på att informera och diskutera 
resandet vid fikaraster och andra mötestillfällen.  

5. Vänd problem till möjligheter  
De flesta människor vill inte ha några förändringar. Var 
beredd på att möta invändningar. ”Vi har ju alltid gjort 
så här, vad är det för fel på det..?” Engagera gärna 
dem som klagar mest och låt dem få komma med sina 
förslag.  

6. Stimulera samsyn och samarbete  
Det är viktigt att alla får de förutsättningar som behövs 
för att påverka sitt eget resande. Hur ska man t ex 
kunna cykla om inte cykelbanorna plogas, hur ska 
man kunna ta bussen om man måste ha bilen i 
tjänsten?

7. Uppmuntra återkoppling  
Den som inte blir sedd och inte får uppskattning får 
inte någon motivation. Därför är det så viktigt att de 
som ändrar sitt resande får återkoppling och beröm. 
Lyft fram behovet av återkoppling så att alla som tar 
emot rapporter, har medarbetarsamtal etc, agerar 
därefter: ”Vad bra att du tar tåget.” ”Blir det ett 
videomöte? Spännande!”

8. Uppmuntra folk att prova  
Det är lätt att ha åsikter om sådant man aldrig provat. 
Man behöver inte gilla att åka tåg eller ha en videokon-
ferens, men man kan prova och se hur det fungerar. 

9. Var generös med beröm och fira framgångarna  
Klapp på axeln, extra bonus, tårta eller fest? Hur ger ni 
beröm och firar framgångar inom ert företag?

Läs mer om förankring hos personalen på sidan 20.

Läs mer om resvaneundersökningar på sidan 35.
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Resepolicyn blir verklighet 
när policyn har utvecklats och förankrats är det dags att sammanställa policydokumentet 
och få ledningsbeslut. det gäller också att ta fram konkreta instruktioner och se till att 
alla medarbetare får den information de behöver.

VäglEdandE dokuMEnt

Det är viktigt att policydokumentet blir tydligt och 
lättbegripligt. Ofta behövs det också mer detalje-
rade mötes- och reseinstruktioner. Instruktionerna 
kan omfatta allt från val av däck och lufttryck till 
rutiner för bokning av tåg- och flygresor. I en större 
organisation kan det underlätta om policyn skrivs 
som ett rambeslut, så att avdelningar eller dotter-
bolag kan formulera sina egna riktlinjer.

 

lEdnIngSSyStEM ocH VaRdaglIga RutInER
För att policyn ska bli levande och fungera måste den 
implementeras i system och rutiner, t ex:

• System för lednings-, kvalitets-, miljö- och arbets- 
 miljöarbete

• Regler och avtal för tjänsteresor, t ex

 - Krav på personbilar som används i tjänsten

 -  Bilersättningsavtal

 - Resebyråavtal

• Reseinstruktioner, t ex

 -  Riktlinjer/stöd för beslut om resan är nödvändig

 - Riktlinjer/system för att välja färdsätt och boka resa

 -  Riktlinjer för användning av bil 

• Mötesinstruktioner, t ex riktlinjer, teknik och stöd  
 för resfria möten 

• System för bokning, reseräkningar och uppföljning

• Riktliner för rapportering i t ex års- miljö- och 

 hållbarhetsrapporter

• Riktlinjer för inköp av nya bilar, däck m m

• Satsning på bilpool, bokningssystem för pool-

 bilar etc

• Åtgärder som underlättar kollektivt resande, 

 gående och cyklande

• Arbetstider som harmonierar med resandet, 

  t ex flextid, jourtid
• Konsekvenser om policyn inte följs?

Ett exempel 
på resepolicy 
hittar du på 
sidan 30.

Låt policyn ta plats i plånboken eller kalendern!

Revisionsbyrån KPMG presenterar sin resepolicy i ett 
litet trevligt häfte. Det hjälper till att göra resepolicyn   
levande i vardagen. På så sätt blir policyn mer tillgäng-
lig än om den bara publiceras som ett traditionellt 
dokument eller på nätet.  
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Gemensam organisation för telefoni, videokonfe-
rens, konferens och travel management! 

Astra Zeneca har optimerat sina mötesformer i en 
gemensam organisation ”Meeting Services” eller 
Möta. Videokonferenser samt telefonkonferenser i 
kombination med webbmöten används framförallt 
för företagsinterna avstämnings-, avdelnings- och 
informationsmöten, men också för anställnings- och 
patientintervjuar. Företaget ser videokonferenser som 
ett sätt att stärka samarbetet mellan olika enheter, öka 
effektiviteten, minska resekostnaderna och dessutom 
förbättra vad man kallar work-life balance.

kontInuerlIg dIalog
Det finns naturligtvis många olika sätt att föra ut 
policyn, göra den känd och accepterad. Det sker delvis 
genom information om nya regler och rutiner. Men för 
att personalen ska bli motiverad krävs det ofta mer   
än så. 

Lyft gärna fram resepolicyn i samband med stor-
möten, avdelningsmöten, medarbetarsamtal, artiklar 
i personaltidningen m m. I många fall kan externt 
information till media, leverantörer och kunder bidra 
till att öka företagets goodwill. 

Fundera, diskutera och planera!
Gör upp en plan för att föra ut och förankra 
policyn
• Vilka värderingar och attityder till resande, miljö etc 
 råder i din organisation?  
• Hur ska ni informera och motivera personalen?
 - Vilka vägar och påtryckningsmedel är realistiska?
 - Vilka argument är mest intressanta?
 - Vilka informationskanaler ska ni välja?
 - Vad finns det för goda förebilder/ambassadörer? 
• Vilka åtgärder har ni redan gjort, och vilka vill ni göra?

Tips! Alla delar inte dina värderingar. Slösa inte energi 
på att försöka ändra värderingarna, hitta vägar att 
hantera dem. Skaffa dig ambassadörer som för din 
och resepolicyns talan. På sidan 19 får du tips som 
motiverar till nya resvanor.

Förankringstips
• Låt de som berörs vara med och utreda och
 föreslå förändring!
• Se till att få med dem som är positiva. Lägg inte 
 kraft på att försöka övertyga de som är tveksamma 
 eller negativa. 
• Låt gärna andra ta åt sig äran av dina idéer.
• Inför enkla åtgärder som visar att förändring
 är möjlig. 

Vilka åtgärder?

Tips! På sidan 12 hittar du några förslag till åtgärder 
som bidrar till att skapa nya resvanor och skynda på 
processen. På sidorna 22-25 finns exempel på mer 
genomgripande förändringar.

utan bilen skulle jag 
inte få med mig alla 

tunga grejer.
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Flexibla lösningar, flexibla resenärer 
– exempel på åtgärder
åtgärderna kan omfatta allt från reseinstruktioner till nya resebyråavtal, teknik för 
resfria möten, satsning på tjänstecyklar, bilpool, inköp av miljöbilar etc.

reSFrIa möten
Resfria möten, är ett hållbart alternativ till många 
kostsamma, tidskrävande och miljöbelastande tjänste-
resor. De kan dessutom minska mötesdeltagarens stress.

Resfria möten kan genomföras via telefon, video 
eller webb. De brukar fungera bäst internt i en orga-
nisation, eller inom väl etablerade grupper. För de 
tjänsteresor som är nödvändiga för att knyta kontak-
ter, skapa förtroende, sälja etc är resfria möten kanske 
inte något alternativ, men i takt med att de resfria 
mötena ökar, ökar också intresset och acceptansen.
Läs mer på sidan 42.

nya vanor
Mobilitet omfattar en kombination av en mängd olika 
lösningar för långa och korta resor. Flexibla resenärer 
kan både gå, cykla och åka kommunalt, använda bil 
när det behövs, jobba på tåget och välja ett telefonmöte 
istället för en flygresa ibland.

Vanans makt är stor. Det är lätt att fortsätta med 
det som känns vant, trots att det finns bättre alterna-
tiv. Vanorna är lättare att bryta om vi aktiveras och 
får möjlighet att prova nya alternativ. 

BoknIng av reSor  
Det är viktigt att resebyråer och andra som bokar och 
administrerar resor får information om policyn. Rese-
byrån kan exempelvis lägga in policyn i sina system 
så att man automatiskt väljer alternativ som följer po-
licyn. I reseräkningen ska det vara lätt att rapportera 
alternativ som följer policyn. 
Exempel på krav för upphandling av resebyråtjänster. 
Resebyrån ska: 
• Boka bästa pris med hänsyn till vår resepolicy och  
 eventuella ramavtal.
• Redovisa möjligheterna att klimatkompensera för  
 utförda tjänsteresor.
• Tillhandahålla miljöstatistik.

Resfria möten är flexibelt och spar tid

Det visar bland annat erfarenheter från Volvo Person-
vagnar, som upplever flera fördelar med sina resfria 
möten. Mötesformen gör det enklare att arbeta med 
kollegor från olika länder. Det bidrar till att fler får 
möjlighet att arbeta internationellt, vilket är inspirerande 
och roligt. Dessutom är det enkelt att informera många 
samtidigt via telefon eller video. På minuskontot står 
bland annat risken för att man fokuserar på de stora 
frågorna, vilket får till följd att mindre men viktiga frågor 
faller vid telefon eller videomöten. Mötesformerna 
leder ibland till språkliga missförstånd. Det krävs både 
disciplin och vana för att de resfria mötena ska fungera 
på ett bra sätt. 

Får jag inte ta 
bilen till mötet? 
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tåg IStället För Flyg Spar mIljö
För många är möjligheten att jobba på tåget värdefull.

cykel, promenader, kollektIva Färdmedel
Promenader, cykel eller kollektiva färdmedel kan vara 
det snabbaste, billigaste färdmedlet för korta tjänste-
resor.

En enkel åtgärd för att stimulera cyklande är att se 
till att det går att fylla i var och när man har cyklat i 
reseräkningarna. Sedan måste det naturligtvis finnas 
cyklar och förutsättningar att cykla. Ett första steg 
kan vara att ställa ut cyklar så att personalen kan pro-
va på. För att skapa en mer omfattande förändring kan 
det krävas satsningar på tjänstecyklar, leasingcyklar, 
omklädningsrum, duschar, cykelparkeringar m m. Om 
personalen får träna på arbetstid, kan cykelturen eller 
promenaden till jobbet inräknas i detta. 

taxI? mIljötaxI!
Taxi kan vara ett ekonomiskt, miljöanpassat alterna-
tiv för korta resor och ett komplement till bilpool. Be 
medarbetarna boka en miljöbil när det finns sådana i 
närheten.

Tåget – ett bra miljöval

Lindex har huvudkontor i Göteborg och butiker över 
hela landet. I sin resepolicy har de bestämt att alla 
resor i tjänsten på sträckorna Göteborg – Stockholm, 
Göteborg – Oslo, Göteborg – Malmö – Köpenhamn ska 
ske med tåg. Tidigare valde 60 procent av resenärerna 
flyg på dessa distanser. Nu har de upptäckt att tidsbe-
sparingen med flyg är minimal. De nya resvanorna spar 
både miljö och pengar. Många uppskattar också att 
kunna jobba på tåget.

Våra kunder vill ha miljövänliga lösningar  

Då måste vi självklart vara trovärdiga och själva bedriva 
en hållbar verksamhet. Det var utgångsläget när White 
arkitekter stramade upp sin resepolicy. Medarbetarna 
ska ta personligt ansvar för sitt resande, och för längre 
resor ska de i första hand välja tåg. För att flyga ska det 
finnas verkliga skäl och då ska flygresan motiveras och 
godkännas av närmaste chef.

Personlig tjänstecykel!

På HSB i Malmö fick de medarbetare som lovade att 
cykla minst 15 dagar i månaden erbjudande om en 
personlig tjänstecykel för både tjänsteresor och resor till 
och från arbetet.
– Det är lika självklart som att ge rabatter på tränings-
kort, säger Annika Nilsson, miljöansvarig. De som har 
långt till arbetet har svårt att utnyttja cykeln, då upp-
muntrar vi dem att ta bussen. Medarbetarna är nöjda 
med att de fått en bra cykel. Motion och frisk luft
ger självklart också andra positiva effekter.

Miljöpremie till medarbetarna!

NCC Fastigheter ger en miljöpremie till medarbetare 
som minskar bilresandet till och från arbetet. Kravet är 
att minst 80 procent av det enskilda resandet till och 
från arbetet ska ske kollektivt, med cykel eller till fots. 
Månadskort, biljettkvitton eller motsvarande gäller som 
intyg och ska bifogas tjänstgöringsrapporten. Miljöpre-
mien är skattepliktig. 

Jag kör ungarna till 
dagis på väg till jobbet. 

utan bilen skulle jag 
inte klara det.

Jag tar cykeln i alla 
väder, så slipper jag 

träna på kvällen.
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traFIkSäkra, mIljöanpaSSade BIlar
Att välja säkra bilar i rätt storleksklass och motorstyr-
ka spar bränsle, minskar miljöbelastningen och risken 
för trafikolyckor. Exempel på krav för tjänstebilar är 
minst fem stjärnor enligt Euro NCAP och att en viss 
procent av nyanskaffade bilar ska ha en bränsleför-
brukning som understiger en viss nivå.
 Det finns olika sätt att definiera miljöbilar. Hit räk-
nas som regel de bilar som drivs med el, etanol, biogas 
eller andra förnybara drivmedel. Det vill säga fordon 
som ger låga nettoutsläpp av växthusgasen koldioxid. 
Även extremt bränslesnåla bensin- och dieseldrivna 
bilar, samt hybrider kan betraktas som miljöbilar. 

Användning av miljöbilar kan innebära flera 
ekonomiska förmåner som exempelvis lägre förmåns-
värde, fri parkering, befrielse från trängselavgift och 
reducerat nypris genom en statlig miljöbilspremie 
(gäller t o m  juni 2009?). Marknaden för miljöbilar 
utvecklas och erbjuder fordon i alla personbilsklasser, 
med alla typer av tillbehör och prestanda.
Länktips på Internet: www.miljöfordon.se 
www.gronabilister.se  www.konsumentverket.se   
www.bilkalkylen.konsumentverket.se och 
www.vv.se (sökord: miljöfordon)

BIlpool
En bilpool kan vara ett bra alternativ till tjänste- och 
firmabilar. Den innebär ofta ekonomiska besparingar, 
eftersom de fordon som är knutna till enskilda per-
soner sällan används företagsekonomiskt optimalt. 
Samtidigt ökar bilpoolen möjligheten till miljöanpas-
sade och säkra fordon. Det finns flera fördelar – bättre 
reseplanering, färre körda mil och bekvämare använd-
ning när förarna slipper städning, underhåll, intern-
fakturering etc.   
 En bilpool bör kompletteras med hyrbilsavtal för 
längre resor. Bilpoolsbilarna kan användas i tjänsten 
och privat, förutsatt att faktureringen hålls isär. För  
att anställda inte ska förmånsbeskattas för privat an-
vändning, måste bilpoolen vara öppen för andra och  
ha samma priser för alla privata användare. 
Läs mer om bilpool på bilpool.nu och gronabilister.se
På Vägverkets hemsida vv.se hittar du en guide för 
upphandling av bilpool.

SparSam körnIng
Ett enkelt sätt att spara pengar och miljö är att fö-
rarna lär sig köra bränslesnålt. Sparsam körning är 
en bekväm och effektiv körteknik, som gör att man 
tar sig fram lika snabbt, men med 5-10 procent lägre 
bränsleförbrukning. För att utbildningen ska få effekt 
bör bränsleförbrukningen följas upp och återkopplas 
till förarna. Bäst resultat uppnås om det lönar sig för 
personalen att köra bränslesnålt.
Läs mer om sparsam körning på www.vv.se

traFIkSäkert Beteende
Hastighet och nykterhet är angelägna trafiksäkerhets-
frågor. Genom att ställa trafiksäkerhetskrav på förarna 
och utbilda de förare som kör mycket i tjänsten, kan du 
bidra till att minska plåtskador och allvarliga olyckor. 
Det gäller också att planera arbetet så att personalen 
inte är trött eller stressad och se till att det finns ruti-
ner för att kontrollera bromsar, lampor, däck m m.

teknISka StödSyStem
Utveckling och kommersialisering av fordonsdatorer 
och tekniska stödsystem går snabbt.
ISa (Intelligent Stöd för anpassning av hastighet) 
talar om vilken hastighetsgräns som gäller och hjälper 
föraren hålla hastigheten. Hastighetsöverträdelser 
markeras genom ljudsignaler eller signaler från gaspe-
dalen. I framtiden väntas ISA också kunna ta hänsyn 
till exempelvis väderlek och trafiksituation.
Elektroniska körjournaler gör det möjligt att följa 
upp bilanvändningen och förenkla hantering av 
reseräkningar. På marknaden finns allt från enkla 
körjournaler, till system för flera användare, GPS och 
direktuppkoppling mot central server. Bildatorerna 
kan användas för att följa upp individuella körmöns-
ter, maxhastigheter, sparsam körning m m. 

Fler klimatsmarta bilar
I ett pilotprojekt byter IKEA ut sin fordonsflotta i Stor-
britannien mot hybridbilar. Målet är att minska koldioxid-
utsläppen med nio procent innan år 2010 och utvidga 
projektet till flera länder. Stockholms Stad har målet 
100 procent miljöbilar år 2010. Av de personbilar som 
en statlig myndighet köper in eller leasar under ett 
kalenderår ska minst 85 procent vara miljöbilar.

Bilpool med miljöbilar och alkolås!
Hallstahammars kommun har satsat på en bilpool med 
säkra miljöbilar försedda med alkolås. Föraren öppnar 
bilen genom att körkortet läses av i bilens streckkods-
läsare. På så sätt kontrolleras också förarens identitet 
och körkortets giltighet. Bilarna är strategiskt utpla-
cerade så att de anställda har en poolbil på rimligt 
avstånd. Poolbilarna har minskat tjänsteresorna med 
privat bil från 33 000 till 12 500 körda mil per år. Den 
totala körsträckan minskade samtidigt med cirka 6 000 
mil per år. Läs mer i Vägverkets utvärdering av bilpoolen 
i Hallstahammar som kan hämtas på: 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping.

”Det går att spara minst tio procent på såväl 
kostnader som miljöbelastning genom att ersätta 
ett förhållandevis oreglerat bilbruk med en bilpool.”    
Per Schillander, sakkunnig Vägverket

Motivation och stimulans skapar bestående 
beteendeförändringar! 
Carlsberg har skapat en ”Eco Driving Reward” för att 
se till  att vinsterna med Sparsam körning blir bestående. 
De har också tagit fram nyckeltal för drivmedelsför-
brukning per liter distribuerad dryck.
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Fundera, diskutera, planera!

Exempel på frågor:
Vad finns det för alternativ till resan?
Måste man resa? Möjlighet till resfritt möte?

Struktur och organisation?
Har ni bra reseservice/resebyrå? 
Möjlighet till samordnad mötes-/reseorganisation?
Behövs det tydligare regler och instruktioner?

Ska ni ställa krav på bil och taxi?
Krav på miljöklass och låg förbrukning? 
Finns det möjlighet att välja miljötaxi?

Tåg eller flyg?
Behövs det regler för att välja tåg/flyg/bil?
Behöver flygresor godkännas av chef? 

Uppmuntran och stöd?
Hur ska ni stödja kollektivresande, samåkande, 
cyklister och gående?
Ska ni satsa på utbildning i sparsam körning?

Hur är det med fordonsparken?
Behövs alla bilar?
Ska ni satsa på miljöbilar/mer bränslesnåla bilar? 
Krav på vinterdäck/sommardäck, lufttryck m m?
Behövs det alkolås? Kan bilpool vara någonting för er?
Finns det intresse för tjänstecyklar?

Hur är det med trafiksäkerheten?
Vilka krav ska ni ställa på förarna? 
Vad behöver de för stöd?
För att stödja trafiksäkerhetsarbetet i transportföretag 
har Vägverket tagit fram BeST, ett utvecklingsprogram 
för säkrare transporter. Ladda ner handledningen från 
www.vv.se 

Flexibilitet och valfrihet?
Vad finns det för mötesalternativ?
Behövs det bättre IT-stöd för reseplanering? 
Kan ni erbjuda distansarbete/hemarbete? 
Är det OK att restid på tåg räknas som arbetstid?
Behöver ni lobba för bättre kollektivtrafik? 

Var står ni när det gäller mobiltelefon i trafiken?
Exempel på råd till bilförare:  
- Undvik att prata i mobilen när du kör. 
- Använd mobilsvar eller be en medpassagerare 
 ringa eller svara. 
- När du måste ringa - stanna på ett säkert ställe. 
-  Om du måste prata när du kör, ha telefonen lättill- 
 gänglig - inte i fickan eller väskan. Håll samtalet kort  
 och be att få ringa upp senare. 
- Var medveten om att handsfree inte minskar 
 olycksrisken. 

trafikinformation om framkomlighet, olyckor, köer, 
alternativa färdsätt etc, utvecklas och levereras på 
nya och mer behovsanpassade sätt.
alkolås blir allt vanligare inom yrkestrafiken. Till-
sammans med ett program för hantering av alkohol-
frågor minskar det risken för rattfylleri. 

”Ju högre hastighet, desto större bränsleförbrukning. 
Vid en hastighet på 70–75 km/h innebär varje ökning 
av hastigheten med 10 km/h att bränsleförbrukningen 
ökar med cirka 10 procent.”

rätt däck med rätt tryck
Med rätt lufttryck minskar rullmotståndet, det gör 
att bränsleförbrukningen och därmed också miljö-
belastningen minskar. Det kan innebära besparingar 
uppemot 500 kronor/år och fordon. Dessutom slits 
däcken mindre.  
 Välj gärna svanenmärkta däck, som är garanterat 
fria från giftiga högaromatiska oljor (HA-oljor). Undvik 
dubbdäck, dubbarna sliter upp hälsofarliga partiklar 
från vägbanan. Dubbfria vinterdäck för nordiska för-
hållanden är i många fall lika säkra som dubbdäck. 
Läs mer på www.svanen.nu , www.gronkemi.nu och 
www.vv.se/dackvalet, där finns också listor på däck 
utan HA-oljor.

klImatkompenSera?!
Klimatkompensation går ut på att man kompenserar 
nödvändiga bil- eller flygresor genom att betala till 
projekt som minskar utsläppen av växthusgaser, till 
exempel solenergi eller trädplanteringar. Det kan vara 
ett av många parallella steg för att minska växthus-
effekten. Klimatkompensation kan bland annat ske 
via resebyrå eller kompensationsföretag. 
Exempel: Det kostar cirka 80 kronor (2008) att kli-
matkompensera en flygresa tur och retur Stockholm-
Malmö.

bilpoolen har blivit en positiv 
överraskning. Skönt att slippa 

tvätta och städa bilen!
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uppföljning, återkoppling, fortsättning
när policyn börjar få genomslagskraft är det dags att följa upp det hela. 
hur har förändringen mottagits? har alla fått information? Följer de policyn? 
Samtidigt kan det vara dags att fundera på fortsättningen. arbetet med resepolicyn 
är en ständigt pågående, levande process.

Samtal, rapporter och StatIStIk
Det finns många olika sätt att följa upp förändringar i 
resandet. Det mest kostnadseffektiva är att utgå från 
den information som redan finns i ledningssystem, 
redovisning, medarbetarenkäter, resebyråstatistik m m. 
Mycket går att utläsa direkt ur bokföringen. Om ni 
har gjort en resvaneundersökning är det naturligtvis 
intressant att följa upp den.

uppFöljnIng eFter en månad
Ungefär en månad efter att policyn lanserats är det 
dags för en första utvärdering. 
• Har resepolicyns mål införlivats i dokument 

och rutiner?
– Samordning miljö-, personal-, mötespolicy etc?
– Implementering i instruktioner och rutiner?

• Har alla fått den information de behöver för att 
kunna följa policyn? 

uppFöljnIng eFter ett år
Ungefär ett år efter att policyn trätt i kraft, är det 
dags att göra en mer omfattande uppföljning.
• Hur har resandet förändrats?
• Accepterar och följer alla medarbetare policyn?

vad anSer medarBetarna?
Medarbetarnas kunskap och attityd är avgörande för 
policyns genomslagskraft. Exempel på frågor:
  - Har du fått information om vår nya resepolicy?  
 Vad anser du om den?
  - Har du fått information om möjligheterna att… (kan  
 t ex gälla telefon- eller videokonferens, cykel, sub- 
 ventionerade tåg- eller bussresor etc)?
  - På vilket sätt påverkar policyn ditt resande?  
  - Ser du personligen några hinder för att följa den nya  
 policyn?
  - Har du arrangerat/deltagit i någon telefon- eller  
 videokonferens?

InFormatIon och återkopplIng  
Det är viktigt att alla får återkoppling för sina nya 
resvanor, det kan ske på flera sätt, t ex:
• Rapporter och statistik.
• Ledningen kan uppmärksamma förändringar i   
 samband med arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal,  
 genomgång av reseräkningar m m. 
• Personaltidningen kan göra reportage och visa på

 förändrat resebeteende.  

extern rapporterIng  
Flera av de mål som organisationen ska uppfylla och 
rapportera ställer krav på nyckeltal och extern rap-
portering av resandet. Det kan t ex handla om de na-
tionella miljömålen och krav på att rapportera resor i 
miljöledningssystemet. Exempel på standards för rap-
porteringen är ISO 14000 och GRI (Global Reporting 
Initiative). Läs mer på  www.naturvardsverket.se, 
www.sis.se och www.globalreporting.org   

Talande rapporter!
Tullverkets centrala bokningssystem för resfria möten 
genererar inte bara statistik över användningen. Det 
beräknar och rapporterar också insparad resekostnad, 
koldioxid mm. 2007 ersatte Tullverket cirka 71 000 mils 
flygresor med hjälp av videomöten, det ledde till minskad 
miljöbelastning motsvarande 117 ton koldioxid .
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kvantItatIva data

Syfte: Hålla koll på nyckeltal, få mätbara resultat.

Exempel: Hur mycket och vad kostar det?

• Antal resor/mil med leasingbilar. Årskostnad.

• Mil/ersättning för egen bil i tjänsten. 

• Resor med allmänna kommunikationsmedel.

• Flyg-/tågresor totalt, antal under 50 mil.

• Bokningar tjänstecykel

• Förare som t ex utbildats i säker körning.

• Drivmedel (antal liter/koldioxidutsläpp/kostnad).

• Antal fordon totalt/antal äldre än t ex 5 år.

• Bokningar telefon-/videokonferens.

Fördel: Fakta, kan jämföras över tiden.

Metod: Analys av bokföring och statistik.

tips! Gör jämförelser med det som kom fram i den 
inledande utredningsfasen. Samarbeta med ekonomi- 
och administrationsavdelningen! 

kvalItatIva data

Syfte: Kommunicera policyn, fånga in idéer, attityder 
och önskemål.

Exempel: Fungerar policyn i praktiken?  
Förslag till utveckling/ förbättringar?

Fördel: Ger information om komplexa sammanhang  
och vad folk tycker.

Metod: Samtal och intervjuer, diskussioner vid  
fikabordet, enkäter.

tips! En enkät kan lyfta fram problemområden, som 
kan följas upp med intervjuer och samtal för fördju-
pad information. Ett annat sätt är att börja med per-
sonliga intervjuer för att ringa in problematiken. Då 
kan du få reda på sådant ni inte kände till och därför 
inte kunnat fråga om i en enkät.  

Fundera, diskutera, planera!

Gör en plan för uppföljningen
• Vilka uppgifter/resultat ska ni följa upp?
• Nyckeltal?
• Rapporteras resandet på ett tillfredställande sätt?
• Har det gjorts några undersökningar som ni ska göra  
 jämförelser med?
• Hur ska uppföljningen läggas upp? 
• Vilka metoder är realistiska?  
• Hur ska resultatet presenteras och återkopplas till   
 beslutsfattare, resenärer och andra?
Tips! Gå tillbaka till utredningen och vad som gick att 
mäta. Är det några uppgifter som saknas? Hur kan de 
införas i uppföljningen? Samarbeta med ekonomi- och 
administrationsavdelningen! På sidan 35 kan du läsa 
mer om resvaneundersökningar.

Uppföljning kan ske på många sätt, t ex:
• Resestatistik
• Enkätundersökningar 
• Intervjuer, fokusgrupper, resedagböcker
• Bildatorer och andra tekniska stödsystem
• Utbyggnad/användning av system för ekonomi- och   
 verksamhetsuppföljning.

Mät lagom    
Många mål är svåra att mäta och följa upp exakt. Det 
viktiga är att ni får grepp om vilket resultat förändrings-
arbetet har lett till. Har det skett någon förändring? 
Är den positiv eller negativ?
Tips! Mät bara det som behöver mätas. Se till att 
mätningarna blir jämförbara från år till år och redovisa 
era mätmetoder.

Sammanställ och presentera resultatet
Genom att mäta era framsteg hittar ni nya förbättrings-
områden och får underlag för att presentera föränd-
ringsarbetet internt och externt. Exempel:
• Hur många känner till resepolicyn?
• Vad tycker man om den? Hur många följer den?
• Hur har resandet förändrats?
• Hur mycket reser ni med olika färdmedel?
• Antal körda mil, antal som cyklar etc. 
• Hur mycket använder ni videokonferens och telefon-  
 möten? Vad kostar det? 
• Vilka besparingar och vinster har ni gjort?
• Konsekvenser för hälsa, miljö, trafik 
 säkerhet etc.?

Följ upp och revidera
Resepolicyn är ett levande 
dokument som behöver 
ses över och revideras 
varje år.
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tips för handledare och 
arbete i grupp

här har vi samlat några tips för dig och den grupp 

som arbetar för att utveckla och införa fungerande 

resepolicys. ta för dig av det som passar er och kryd-

da det hela med praktiska erfarenheter och exempel. 

Förslaget bygger på att gruppen träffas fem semina-

riedagar, det kan naturligtvis stuvas om så att det 

passar flera  eller färre seminariedagar.

 
konkREt ocH PRaktISkt
Tanken med arbetet i grupp är att personer med an-
svar för att kvalitetssäkra resor ska få inspiration och 
stöd för att utveckla sin resepolicy och åstadkomma 
varaktig förändring i sin organisation – med eller utan 
hjälp från handledare. Kunskaper och insikter ska 
kunna omsättas i den praktiska verksamheten. 

gRuPPdynaMIk ocH nätVERk 

Genom att möta andra med liknande ansvarsom-
råden och problem får deltagarna ett nätverk för 
erfarenhetsutbyte, inspiration och stöd, som stärks 
i takt med att gruppen svetsas samman och lär 
känna varandra. 

ERFaREnHEtER FRån tEStPRoJEkt

I testprojektet möttes ansvariga från olika organi-
sationer för att få stöd av varandra och av erfaren 
handledare. Programmet byggde på upplevelsebase-
rad inlärning och gruppdynamik. Praktiska öv-
ningar och teori kompletterade varandra. Övning-
arna följdes upp med diskussion där deltagarna fick 
reflektera, diskutera och komma till nya insikter. 
Läs mer om testprojektet i rapporten XXXXX, du kan 
ladda ner den från vv.se/tq
 
FRaMgångSREcEPt

Testprojektet omfattade fem eller sex kursdagar ut-
spridda under ett halvår. På så sätt fick deltagarna 
tid och möjlighet att omsätta kunskaper och insikter 
från utbildningen på den egna arbetsplatsen. Under 
testprojektet utkristalliserades flera framgångfak-
torer för arbetet i grupp, exempel:
• Lämplig gruppstorlek är 4-8 personer.
• Lämpligt antal seminariedagar: 3-6 dagar 

utspridda på ca ett halvt år.
• Viktigt ha gemensamma normer för samarbetet 

i gruppen.
• Deltagarna bör vara i ett skede där arbete med 

resepolicy är aktuellt.
• Deltagarna tar med sig sitt eget arbete med 

resepolicyn som ”case”. 

• Deltagarna bör ha kommit en bit i sin process 
med resepolicyarbetet. Bäst är det om de har 
kommit ungefär lika långt i sitt arbete.

• Varje seminariedag bör mynna ut i en personlig
handlingsplan för varje deltagare med individu-
ella
mål och uppgifter som ska lösas till nästa tillfälle.

• I slutet av varje seminariedag utvärderas den 
gångna dagen i diskussion laget runt. Diskussio-
nen
utgör grund för eventuella förändringar i det kom-
mande programmet, som utformas allt eftersom, 
utifrån deltagarnas önskemål och behov.

• Bra med övningar som svetsar samman gruppen. 
• Om deltagarna kommer från olika organisationer 

kan seminariedagarna genomföras med rullande
värdskap, så att man får praktisk inblick i varan-
dras verksamheter.  

SkISS tIll PRogRaM

På sidorna 4-27 här i handledningen, presenteras 
ett sätt att lägga upp arbetsprocessen. Testprojek-
tet omfattande dessutom personlighetsutvecklande 
moment som syftade till att stärka gruppen och de 
enskilda deltagarna. Det handlade bland annat om 
insiktskapande gruppövningar, mötesteknik, argu-
mentation och retorik. 

Dag 1. Vad är en resepolicy?  
Introduktion av gruppen och arbetsprocessen.
• Presentation av gruppdeltagare och handledare.
• Normer för det gemensamma arbetet i grupp. 
• Vad är en resepolicy? Introduktion av begreppet och 
 processen.
• Vad har gruppdeltagarna för mål/ambition med sitt arbete?
• Hur ser deltagarnas egen resepolicyprocess ut just nu? 
• Skiss till arbetsprocess för att utveckla och införa en 
 fungerande resepolicy.
• Ex. på gruppövning – ”Tomtarna i lådan” alternativt ”Repet”,  
 se sidan 42.
• Mål och agenda för kommande träffar.

Syfte:
• Definiera mål och upplägg för fortsättningen.
• Börja se vad som behöver göras för att utveckla rese-
 beteende i organisationen
• Forma gruppen och komma överens om normer för sam- 
 arbetet.
• Skapa förståelse för att förändringsarbete är en process  
 som tar tid och ett lagarbete som berör många besluts- 
 fattare och medarbetare i den egna organisationen.
• Skapa motivation inför de kommande kursdagarna.
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Dag 2: Intressenter och mål  
• Mål, avgränsningar, ambitionsnivå – repetition och fördjup- 
 ning.
• Framgångsrecept
• Intressentanalys – vilka personer är betydelsefulla 
 i arbetsprocessen.
• Snabba, enkla åtgärder.

Syfte:
• Definiera mål för det egna policyarbetet.
• Skapa förståelse för att policyprocessen är ett lagarbete  
 som kräver engagemang från flera chefer/avdelningar/med- 
 arbetare.
• Inspiration och motivation för det fortsatta policyarbetet.
• Initiera enkla, snabba åtgärder.

Dag 3: Utreda och förankra
• Metoder, informationskällor etc.
• Åtgärder och potentiella vinster.
• Löpande förankring. 

Syfte:
• Skapa insikt om fakta/statistik mm som behöver tas fram.
• Initiera resvaneundersökningar och annan faktainsamling.
• Inspiration och motivation för det fortsatta policyarbetet.
• Initiera och stödja enkla, snabba åtgärder.

Dag 4: Resepolicyn blir verklighet
• Presentation av egna processer/policys.
• Exempel på åtgärder – på kort respektive lång sikt.
• Remissförfarande och ledningsbeslut
• Fortsatt förankring – tips för att motivera till nya resvanor.
• Implementering i system och rutiner.

Syfte:
• Inspiration och motivation för att policyn ska bli verklighet.
• Initiera och stödja olika åtgärder.

Dag 5: Uppföljning, återkoppling, fortsättning
• Uppföljning och återkoppling.
• Metoder och informationskällor.
• Mät lagom!
• Kursutvärdering
• Summering och avslutning.

Syfte:
• Inspiration och motivation för att följa upp och revidera
 policyn.
• Fånga upp lösa trådar.
• Summering, fördjupning, avslutning och ev fortsättning.

Praktiska tips!

Exempel på upplägg för en kursdag
• Hej och välkomna! 
• Inledning – reflektioner från föregående gång. 
• Rundfråga – vad har hänt i den egna verksam- 
 heten sedan sist?
• Presentation av dagens tema, syfte, övningar 
och uppgifter.
• Övningar, uppgifter, diskussion.
• Summering av dagen/rundfrågor. 
 – Hur har du upplevt dagen? 
 – Vad har du lärt dig/kommit fram till etc?
 – Håller planerat upplägg/innehåll? Är det något  
  som ska ändras eller läggas till?
• Avslutning. Datum/tid/värdskap/plats/tema för  
 nästa möte. Åtaganden/uppgifter till nästa gång.

Praktiska förberedelser  
• Skriva dagens agenda på ett blädderblock.
• Blädderblock, sparas och tas med från gång till  
 gång.
• Deltagarlista med tel och e-postadresser.

Inför nästa seminariedag
• Avtala med personer/arrangemang som behövs 
 inför nästa gång.  
• Kontakta gärna deltagarna och fråga hur det går. 
 Har de stött på några svårigheter? Är det något de  
 vill repetera/diskutera/fördjupa vid nästa träff?  
 Påminn om att de ska presentera vad som hänt  
 sedan sist när ni ses på nästa möte.
• Mejla ut inbjudan i god tid innan nästa träff.
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resepolicyns innehåll varierar allt efter mål, am-

bitionsnivå och en mängd företagsspecifika förut-

sättningar. här följer en skiss till resepolicy och 

några exempel på kompletterande styrdokument/

instruktioner. ta för dig av det som passar dig och 

din organisation.

bESlutSdatuM ocH bESlutSFattaRE
Uppgifter om datum för beslut, revidering av policyn etc.
 
oMFattnIng
Denna policy och tillhörande styrdokument gäller pla-
nering och genomförande av alla möten och resor som 
görs i tjänsten och betalas av organisationen.  
 
SyFtE
Resepolicyn ska
• Skapa möjlighet att minska organisationens resande
• Vara ett styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt,

miljöanpassat och säkert resande.
• Skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö.

anSVaR
chefer. Varje chef har ansvar för att hans eller hennes 
medarbetare följer resepolicyn. Chefen ska:
1. Säkerställa att alla medarbetare känner till inne-
hållet i policyn med tillhörande styrdokument.  
2. Säkerställa att medarbetarna har kunskaper om 
kostnadseffektivt, säkert och miljöanpassat resande, så 
att de förstår syftet med policyn och handlar därefter.
3. Följa upp att policyn efterlevs och rapportera alar-
merande avvikelser. 
Medarbetare. Varje medarbetare ansvarar för att hans 
eller hennes resor i tjänsten sker i linje med policyn – på 
ett effektivt, ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 
EFFEktIVItEt 
Resor ska planeras, bokas och genomföras i följande 
steg.  
1. Möjligheterna att genomföra ett möte som resfritt 
möte (video- och telemöte) ska övervägas innan beslut 
fattas om en resa.
2. Resor ska planeras med så god framförhållning som 
möjligt.
3. Bokningar och resor ska följa våra styrdokument, 
riktlinjer och avtal för tjänsteresor.

Resepolicy, exempel

tRaFIkSäkERHEt ocH MIlJöanPaSSnIng
kunskap: Alla medarbetare ska ha kunskap om hur de 
kan bidra till säkra och miljöanpassade resor. De ska 
också känna till aktuella kollektiva färdmedel.
Värdering: Alla medarbetare ska förstå vikten av 
säkra och miljöanpassade resor. 
Handling: Alla medarbetare ska använda sin kunskap 
när de planerar och genomför resor.  

Det finns många exempel på bra resepolicys. 
Några av dem hittar du på följande hemsidor:
Vägverket: www.vv.se
Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se
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kompletterande 
styrdokument, exempel

REglER ocH aVtal FöR tJänStERESoR 
Riktlinjer för beslut om resa 
Exempel: Varje medbetare ska överväga resfria alterna-
tiv, t ex video- och telefonmöte, innan han/hon fattar 
beslut om en resa.  

Riktlinjer för val av färdmedel och resklass
Exempel: Vår resebyrå/interna reseservice ska se till  
att policyn följs i de bokningar de gör. 
Exempel: Vi ska välja tåg före flyg på följande resor/
avstånd/destinationer… 
Exempel: Vid bilresor ska vi i första hand använda 
bilpool/tjänstebil eller hyrbil. Egen bil ska endast 
användas i undantagsfall och då efter överenskom-
melse med närmaste chef.  
Exempel: Vid kortare resor ska i första hand använda 
allmänna kommunikationer (buss, spårvagn, tunnel-
bana). När det är rimligt och möjligt väljer vi att gå 
eller cykla  

Riktlinjer för konferens 
Exempel: Konferenser ska läggas på en central plats, 
så att deltagarnas sammanlagda resor minimeras. 
Interna konferenser ska i första hand ske i egna eller 
närliggande lokaler. 

Riktlinjer för bokning av resor  
Uppgifter om avtal, resebyrå etc.

övriga riktlinjer  
Riktlinjer för planering, ersättningar, reseräkningar, års-
kort, betalkort, reseförskott, bonus och förmåner.

Riktlinjer för sparsam och säker körning
Exempel: Trafikreglerna ska följas. Mobiltelefon bör 
undvikas/användas med stor sparsamhet. Personal 
som kör mycket i tjänsten ska ha utbildning i sparsamt 
körsätt.

Första hjälpen
Exempel: Alla medarbetare ska ha utbildning/kunska-
per i första hjälpen. Den som kommer först till en 
trafikolycka ska stanna och hjälpa till.

uppmuntran till kollektiva resor, samåkning, 
gående och cykel etc
Exempel: Vid tjänsteresor med cykel ska vi alltid 
använda cykelhjälm.

RIktlInJER FöR MötEn
Vid planering av möten ska vi alltid överväga om mötet 
kan vara resfritt. 
Ansvaret för val av mötesform ligger i första hand hos 
den som kallar till ett möte. Varje mötesdeltagare har 
dessutom ansvar för att själv föreslå en kostnadseffek-
tiv och miljöanpassad mötesform.
• Resfria möten – distansmöten kan till exempel vara 
telefonmöte, internet- eller videokonferens.
• Fysiska möten ska ske på en plats som genererar 
minsta möjliga reskostnader. Den som kallar till ett 
möte är ansvarig för att mötet hålls på en tid och plats 
som gör det möjligt att följa vår resepolicy.

kRaV På bIlaR SoM anVändS I tJänStEn 
Krav på storlek, bränsle, bränsleförbrukning, avgasut-
släpp, säkerhet, däck, utrustning mm.
Ett krav kan vara att bilarna ska uppfylla kraven för 
minst fem stjärnor vid provning enligt Euro NCAP 
(European New Car Assessment Programme).
Exempel på utrustning: Antisladdsystem (ESP), alkolås, 
ISA-system (system som informerar om gällande 
hastighetsgräns och/eller varnar vid fortkörning), 
farthållare, bältespåminnare, brandsläckare, färddator.
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En levande process

Exempel: Ledningen inom ett konsultföretag i en storstad vill effektivisera konsulternas resande. De 
planerar för en bilpool och ökat kollektivt resande. Målet är i första hand att minska resekostnaderna. 
I den inledande dialogen lyftes dessutom miljöfrågorna fram. Planerna låg i linje med den miljösatsning 
som också diskuterats. Marknadschefen, miljöchefen och en seniorkonsult (som redan använde bilpool 
för privat bruk) fick ansvar för att utreda möjligheterna och genomföra förändringsprocessen. 
 Man bestämde sig för att satsningen var en viktig, varumärkesbyggande imagefråga. Efter att ha för-
ankrat idéerna bland konsulterna, beslutade man sig för att marknadsföra sig som gröna, miljömedvetna, 
koldioxid-neutrala konsulter. Genom miljöledningssystemet kunde man mäta och följa upp koldioxid-
utsläppen för alla resor. 
 I dialog med alla konsulter och delägare beslutade man sig också för att satsa på ökat cyklande. 
Bilpoolen skulle också vara tillgänglig för privata resor. För att underlättade för konsulterna att jobba 
hemma genomfördes dessutom flera åtgärder. Konsulterna fick bättre arbetsdatorer och telefoner och 
ökade möjligheter till uppkoppling från hemmet. De fick också möjlighet att ta taxi om de arbetar på 
obekväma tider. 
 Under arbetet kommer man på att alla resor inte går att få fossilfria, sådana resor kompenserades 
genom att man köpte utsläppsrätter.

BRA START UTREDA
SNABBA 
ÅTGÄRDER

FÖRANKRA GENOMFÖRA UPPFÖLJNING

Diskussion med
ledningen om mål 
och ambition

Intressenter:
anställda, kunder

Studiebesök för 
nyckelpersoner

Enkät på intranet 
om förmånsbilar

Ekonomiska 
kalkyler för 
bilanvändningen

Driftsäkerhet och 
kostnad för 
bilpoolslösningar?

Inventering av 
kunder och resor

Möte med lokal-
trafiken om 
företagskort

Seniorkonsulter 
reser kollektivt 
och med taxi

Prova-på-dagar 
för personalen

Informationsmöten
om tidtabeller i 
dator och mobil

Företagskort på 
kollektivtrafiken

Erbjudande om 
tjänstecyklar

BESLUT 
Införa bilpool

Möten och samtal
om nya förslaget

Dialog med facket

BESLUT
Inga nya leasing-
bilar

Upphandling av 
bilpoolstjänst

BESLUT
Resepolicy

Ny reseräkning och 
rutin för bokning

Bilpool-miljöbilar

PC med mobilt 
bredband till alla 
konsulter

Nytt omklädnings-
rum

Ny reseräkning

Nya poster i 
redovisningen

Dialog Utredning Beslut Åtgärder
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Frågor som sätter fart på 
diskussionen och resepolicyprocessen Ja nej behöver Ej relevant
   utredas

Mål, PolIcyS, RIktlInJER

Finns det en resepolicy?

Följs resepolicyn?

Driver resepolicyn miljöarbetet framåt?

Driver resepolicyn trafiksäkerhetsarbetet framåt?

Finns det tydliga instruktioner för resandet? 

Följs instruktionerna?

Har ni miljömål som påverkar/påverkas av resande?

Tas resandet upp i arbetsmiljöarbetet?

Finns det en mötespolicy?

Finns det en hälsopolicy?

Tas resandet upp i hälsopolicyn/friskvårdsarbetet?

Finns det en trafiksäkerhetspolicy?

Finns det en alkohol- och drogpolicy?

FoRdonSPaRkEn

Finns det tjänstebilar?

Finns det bilpoolsbilar?

Finns det miljökrav på organisationens bilar?

Finns det trafiksäkerhetskrav på organisationens bilar?

Används organisationens bilar effektivt?

Finns det tjänstecyklar?

utbIldnIng, bEtEEndE M M

Måste man ha körkort för att jobba i organisationen?

Kontrolleras personalens körkort?

Har de som kör i tjänsten utbildats i sparsam körning?

Har de som kör i tjänsten utbildats i trafiksäkerhet?

Reser personalen säkert inom ramen för en god arbetsmiljö?

oRganISatIon

Finns det någon som ansvarar för resandet?

Finns det ett forum att diskutera resande?

Finns det en organisation för bokning av resor?

Finns det resebyråavtal?

Följer resebeställare/resebyrå organisationens  

krav/instruktioner för resandet?

Rapporterar och följer ni upp resandet?

Finns det teknik/stöd för resfria möten?

Finns det stöd för distansarbete/flexibla arbetstider?

Föregår chefen med gott exempel – kör bränslesnål bil,  

cyklar/går etc?

Vem får reda på/agerar om personalen kör för fort eller  

kör berusad/drogpåverkad?

Påverkar resekostnader lokalisering?

ta gemensamt grepp 
om utgångsläget
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utredningar – några exempel 
med fokus på bilresandet

attItydER, VanoR ocH bEtEEndEn
Kan exempelvis fångas upp i en resvaneundersökning
Exempel på frågor:
• Hur ofta använder du bil i tjänsten? När?
• Skulle du kunna resa på annat sätt? Hur?

bIlaR SoM FöREtagEt ägER/lEaSaR
Vilka bilar har ni? 
• Modell/typ, antal?
• Årsmodell? 
• Drivmedel?  
• Utrustning
• Inköpsår, leasingavtal etc?
• Annat?

Var finns bilarna?
• Fysiskt?
• Organisatoriskt?

Hur används bilarna? 
• Användningsområde?
• Frekvens/antal dagar per år?
• Körsträcka per år?
• Verklig bränsleförbrukning per bil?

Vem/vilken avdelning använder bilarna? 
• Avdelning/förare?
• Ändamål? 
• Hur ofta/när? 
• Vad har användarna för behov/önskemål?

Vem/vilken avdelning ansvarar för bilarna? 
• Inköp/avyttring?
• Administration, t ex bokning, besiktning, 
skatter, försäkring?
• Drift, t ex service, däckbyte, städning etc?

Vad kostar bilarna? 
• Inklusive ”allt”?

tips! Var observant på minibussar. Kanske är de så lågt 
utnyttjade att det är bättre att köpa transporttjänster? 

På www.vv.se/tjansteresehandbok avdelning ”Fordon” 
finns mallar till hjälp.

RESoR MEd bIl, MIlERSättnIng, bIlaVtal, 
tJänStEbIl 
• Hur omfattande är tjänsteresorna?
• Fördelning tjänstebil/privat bil?
• Milersättning för tjänsteresor i privata bilar?  
• Vilka har bilavtal? 
• Vilka har tjänstebilar? 
• Behövs dessa billösningar eller finns det alternativ?
tips! Bilavtal och tjänstebil är en del av lönen och kan 
sällan ändras i efterhand. Din utredning ger underlag 
för framtida anställningsavtal.

öVRIg StRuktuR FöR bIlInnEHaV  
ocH bIlRESandE 
Egna P-platser och garage?  
• Vad har ni för P-platser och garage?
• Hur används de? 
• Vad kostar det? 
• Alternativ?
tips! P-platser kan vara en betydande förmån och 
avgörande för möjligheterna att ta egen bil till jobbet.   

Personal som hanterar/administrerar bilparken?
• Omfattning/kostnader? 
• Alternativ?

HyRbIlaR
Användning av hyrbilar?
• Avtal?
• Användningsområde?
• Omfattning/kostnader? 
• Möjlighet att hyra miljöbil?
tips! Hyrbilsanvändningen kan vara splittrad på flera 
leverantörer och svår att hitta i ekonomisystemet. Titta 
efter hyrbilsfirmor i leverantörsreskontran. Det är inte 
ovanligt att en avdelning korttidshyr bil medan en 
annan avdelning har outnyttjade bilar.

taxIRESoR
• Avtal?
• Användningsområde?
• Omfattning/kostnader? 
• Alternativ?
• Möjlighet att boka miljöbil?
tips! Taxiresor återfinns i leverantörsreskontran. Taxi 
upplevs ofta som lyxigt men kan vara ett bra alternativ. 
Bättre åka taxi än t ex blockera bilpoolsbil för ett möte 
några km bort.
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Resvaneundersökningar

ExEMPEl På PlanERIngSFRågoR

Vad vill ni veta? 
Attityder, beteenden, nuvarande resvanor, möjligheter 
att ändra resvanor, lokala förutsättningar för nya 
resvanor etc.
Kommentar: Prioritera och fokusera på de uppgifter 
som är relevanta för utvecklingsarbetet. Det är viktigt 
att både få med nuläget i resandet och förändrings-
potentialen. Det räcker t ex inte att fråga om de 
anställda kör bil. Vi måste veta varför de kör bil och 
om de kan välja andra alternativ. 
När det gäller resor till och från jobbet kan det kan 
vara svårt att få reda på varför man väljer ett visst 
färdsätt. Ofta är dessa resor sammankopplade med 
andra behov som att lämna på dagis eller handla på 
vägen hem.

HuR ska vi genomföra undersökningen?
Har vi resurser för att själva utveckla och genomföra 
undersökningen, eller ska vi anlita ett undersöknings-
företag?
Kommentar: Det finns många professionella under-
sökningsföretag och väl beprövade, färdiga lösningar. 
Det är viktigt att hitta en lösning som motsvarar era 
behov. 

VEM ska vi fråga? 
Alla eller urval? Intressanta/viktiga grupper?
Kommentar: Ett urval är ofta med kostnadseffektivt. 
Viktigt att göra ett representativt urval som täcker 
upp ålder, kön, bostadsort, avstånd till jobbet, 
befintliga resvanor etc.
För en organisation som står inför stora förändringar 
kan det vara en viktigt poäng att fråga alla, så att 
alla känner sig sedda och får möjlighet att påverka. 

HuR ska vi fråga? 
Personliga intervjuer, telefon, post, webb?
Kommentar: Hänger ihop med syftet, vad ni vill veta. 
Personliga intervjuer och telefonintervjuer ger ofta 
djupare kunskap om bakomliggande orsak-verkan-
förhållanden.  

HuR ska vi ställa frågan?
Öppna frågor eller färdiga svarsalternativ?
Kommentar: Som du frågar får du svar. Vill du ha 
statistik är det bra att göra svarsalternativ som är 
lätta att kryssa i. Öppna frågor kräver mer av den 
som ställer frågan, den som svarar och den som ska 
tolka resultaten. 

ExEMPEl På FRågoR oM RESoR I tJänStEn 
Hur ofta reser du i tjänsten?  
Hur, på vilket sätt/med vilka färdmedel reser du 
i tjänsten. Vilka ressätt/färdmedel skulle du kunna 
använda mer?
Skulle du cykla till jobbet om det fanns möjlighet att 
duscha och byta om på arbetsplatsen? 

Så här kan du också ställa frågor:
Det är viktigt att vi har regler för tjänsteresor.
 Håller med     Håller delvis med    
 Håller inte med     Vet ej

För jobbets skull behöver jag inte ta egen bil till min 
arbetsplats.
 Håller med     Håller delvis med    
 Håller inte med     Vet ej

Jag tror att en bilpool kan vara en bra lösning för mig.
 Håller med     Håller delvis med    
 Håller inte med     Vet ej

Jag tycker att de kollektiva färdmedlen fungerar bra.
 Håller med     Håller delvis med    
 Håller inte med     Vet ej

Jag skulle resa kollektivt om jag hade mer flexibla 
arbetstider. 
 Håller med     Håller delvis med    
 Håller inte med     Vet ej

Tjänstecykel kan vara ett bra resalternativ för mig.
 Håller med     Håller delvis med    
 Håller inte med     Vet ej
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Vilka konton i baS-kontoplanen är relaterade till 
fordon och resor?
Detta är ett exempel på några konton i BAS-kontoplanen 
som har med fordon och resor att göra och hur de kan 
användas för att sammanställa kostnaderna. Hur väl 
bokföringen speglar verkligheten beror på hur detalje-
rat man bokför. Det är svårt att få fullständig kontroll 
genom BAS-kontoplanen, men den ger överblick förut-
satt att konteringen fungerar disciplinerat. 

använder man de övergripande kontona mycket, 
minskar möjligheten att analysera kostnaderna för 
fordon och transporter med hjälp av bokföringen. 
Underkonton bör till exempel användas för att separera 
inköp av olika drivmedel eller separera försäkring och 
skatt (fordonsskatt, eventuell övrig skatt, t ex trängsel-
avgift, löpande försäkringspremier och självrisker).

Ett sätt att få bättre kontroll över stora kostnadspos-
ter är att redovisa på projektnivå, ett fordon kan t ex 
vara ett projekt/objekt, en aktivitet som taxi kan vara 
ett annat projekt/objekt.

det bästa sättet att fånga upp resekostnaderna är att 
göra det via egen internredovisning. Hur kostnaderna 
utvecklas räcker inte för att få helhetsbild, du behöver 
följa upp resestatistik från resebyrån, ha framförhåll-
ning med bokning, följa ändringar i prisstruktur för 
enskilda transportsätt etc.

baS-kontoplanen är en frivillig svensk standardkontoplan för 

redovisning (www.bas.se), som används av många företag, 

myndigheter och andra vinstdrivande organisationer. Det finns 

en variant av BAS som tas fram av Ekonomistyrningsverket och 

används av statliga verk och myndigheter och flera kommuner.

Hitta kostnader i bokföringen

konto benämning kommentar

FoRdon - kostnader

5600

5610

5611

5612

5613

5615

Se även 7834 Avskrivningar bilar.

Ökande post för många organisationer. Se upp med vilka konton 
som finns för drivmedel. Ibland blandas olika slags drivmedel 
(diesel, bensin, gas, E85 etc) för olika ändamål (arbetsmaskiner, 
lastbilar och bilar) på samma konto.
Be gärna leverantörerna specificera olika drivmedel. Använd 
gärna ett projektbaserat system (tankningskort relaterat till 
fordonet = projektet).

Det är bra att se i verifikaten så att det går att särskilja 
försäkringspremier från självrisker och andra ersättningar.
Försäkringsbolaget kan ge info om försäkring. 
Begär specifikation av typ av skada, betald ersättning m m 
som ett komplement till premiekostnaden.
Skatten går att stämma av mot Vägverket.

Kan sänkas genom att förarna motiveras att vara rädda om bilarna 
och att förarna får vidareutbildning i t ex sparsam körning.
Använd gärna 5613 till normal service och använd 5614 till reparationer. 
Informationen kan användas för förbättrad kontroll av leverantörerna.

Det är bra att gå tillbaka till verifikaten och se på leasingavgift, 
förlängningsavgift, övermil var för sig. Finansbolagen kan ge 
information om detta. Eventuellt underskott/överskott vid försälj-
ning av fordon bör inte redovisas här, utan på 5619.

Kostnader för transportmedel

Personbilskostnader

Drivmedel för personbilar

Försäkring och skatt för personbilar

Reparation och underhåll 
av personbilar

Leasingavgifter för personbilar
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konto benämning kommentar

konto benämning kommentar

konto benämning kommentar

5619

5620

5630

5660

5670

5680

5690

7010
7210
7220

7321
7322
7323
7324

5810

5811

5820

7310

7385

7080
7280

7331
7332

7510

Egna, hyrda eller leasade fordon, ibland även drivmedel, 
försäkring, skatt, reparationer mm utan underavdelningar 
5621-5619.
Avskrivningar, se 7834.

Egna, hyrda eller leasade fordon, även drivmedel, försäkring, 
skatt, reparationer mm.
Avskrivningar, se 7834.

Egna, hyrda eller leasade fordon, ej biljetter, se 5810.

Egna, hyrda eller leasade fordon, ej biljetter, se 5810.

Egna, hyrda eller leasade fordon, ej biljetter, se 5810.

T ex cyklar.

T ex förare av egna fordon. Procent av arbetstid som går åt till att köra.

För den enskilde kostar den egna bilen betydligt mer än det hon/han 
får ut i bilersättning (om det inte handlar om en riktigt gammal bil, 
som ju är mycket tveksamt att köra av arbetsmiljöskäl). 

Detta konto har en tendens att användas rätt mycket. Här hamnar 
ofta det man inte ”vet” – självrisker mm. Exempel på specificering;
• Förbrukningsartiklar som olja, kemtekniska produkter
• Glödlampor, torkare mm.
• Hyreskostnad vid stillestånd – ersätter den normala bilen.
• System för administration av vagnparker kan ligga här som en 
  del av fordonskostnaden.

Övriga personbilskostnader

Lastbilskostnader (>3,5 ton)

Truckkostnader

Motorcykel-, moped- 
och skoterkostnader

Båtkostnader

Flygplans- och helikopterkostnader

Övriga kostnader för transportmedel

Löner

Traktamenten 
(skattefri del och beskattad del

Biljetter

Lokala resor - buss och taxi

Hyrbilar

Ersättning för kost och logi

Kostnad för fri bil

Semesterersättning

Bilersättning (skattefri del under 2006 
är 18 kr/mil och beskattad del på det 
som går över det.)

Arbetsgivaravgifter

forts. FoRdon - kostnader

FöRaRE - kostnader

RESoR - kostnader
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Exempel uppföljning reseinstruktioner 
med fokus på koldioxid

Vad ska följas upp? Hur följs det upp? kommentar beräkning koldioxid

långväga tjänsteresor

korta tjänsteresor

övrigt

Flygresor
- Destinationsort
- Antal resor och resenärer

Antal resor med buss/
pendeltåg/tunnelbana

Tele/videomöten

Tjänstecyklar
- Antal

Utbildning i sparsam körning
- Antal utbildad personal
- Antal utbildade per år

Taxiresor

Användning av bilpoolsbilar

Kännedom om resepolicy 
och reseinstruktion

Tågresor
- Destinationsort
- Antal resor och resenärer

Organisationens egna bilar
- Inköp drivmedel (bensin, 
  diesel, andra bränslen)

Hyrbilar
- Antal tillfällen
- Antal mil

Egen bil i tjänsten

Samåkning - egen bil

Schabloner för koldioxidutsläpp 
per personkilometer

Schabloner för koldioxidutsläpp 
för varje månadskort

Schabloner för sträcka per tjänstecykel

Taxibolag levererar statistik på 
koldioxidutsläpp per resa

Leverantören specificerar utsläppen

Schablon koldioxidutsläpp 
för varje sparad resa

Schabloner för koldioxidutsläpp 
per personkilometer

Antal liter drivmedel multipliceras 
med schablon för resp bränsle

Schabloner för koldioxidutsläpp 
för svensk genomsnittsbil

Statistik kan fås från resebyrå

Antal använda månadskort/kuponger

Inköp och eventuell inventering anger 
antal tillgängliga cyklar

Ekonomisystemet

Bokningssystemet

Bokningssystemet

Avdelning som beställt utbildningarna

Enkäter/personliga intervjuer/
avstämning resp chef etc.

Statistik kan fås från SJ Comeo 
eller resebyrå

Kan fås fram genom ekonomisystemet

Statistik genom hyrbilsfirma

Ekonomisystemet anger utbetald 
reseersättning och antal mil

Ekonomisystemet. Kan kräva ändring 
av reseräkning och exra konton i 
systemet.

Planera gärna för uppföljning samtidigt som du ut-
vecklar/ändrar policy och reseinstruktioner. Sedan 
gäller det förstås att kostnaden för uppföljningen 
står i proportion till nyttan. Exemplet nedan visar på 
några möjligheter att följa upp tjänsteresandet utifrån 
uppgifter som redan finns eller är enkla att ta fram. 

För att beräkna utsläppen av koldioxid kan uppgifter om 
resandet multipliceras med schabloner för olika trans-
portslag. Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.
se) och Vägverket (www.vv.se) har publicerat mallar 
för att beräkna tjänsteresornas koldioxidutsläpp. Det 
finns också kommersiella aktörer som kan hjälpa till.
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ExEMPEl, totalkoStnad FöR tJänStERESa
De kostnader som är kopplade till resande är bilkostnader, biljettkostnader för flyg och tåg, hotell, 
transfer, måltider och representation, traktamenten, administration för bokning, och uppföljning 
i form av exempelvis reseräkningar. 
Vad kostar det att en person gör en resa? Här följer en enkel uppskattning för olika färdsätt och 
destinationer. Traktamenten uppskattas till i snitt 400 kr/dag i Norden och 700 kr/dag utanför Norden.

kostnadspost norden norden   norden Europa Internationellt
Färdsätt bil   tåg   Flyg Flyg Flyg  

Biljett/Färdkostnad 1 600 2 000   4 000 6 000   10 000
Transfer 0   500   500 1 000   1 500
Hotell 1 200 1 200   1 200 1 200  1 200
Traktamente 400 400   400 700   700
Förlorad arbetstid  1 100 480  890 2 340   3 990
Administration   410 410   410 1 375  1 375
totalt:  4 710 4 990  7 400 12 615 18 765

Uppskattning av totalkostnaden för tjänsteresor med olika färdsätt (bil, tåg och flyg) till olika destinationer 
(Norden, Europa och internationellt utanför Europa). För resor utanför Europa används endast flyg som exempel. 
Källa: Vägverket, www.vv.se (se vidare under Transporter och resor/Hållbart resande/Resor i tjänsten).

några räkneexempel

* Jämfört med motsvarande konventionellt bensin- eller dieselfordon.
Läs mer om miljöfordon på www.miljöfordon.se

Jämförelse av bränslealternativ på den svenska marknaden.

Typ av fordon/bränsle  Lokal miljöpåverkan Global påverkan CO2

Elfordon   Inga avgasutsläpp Mycket liten

Biogas* Lägre utsläpp av partiklar  Minus 50-90% beroende på 
   kväveoxid samt reaktiva kolväten 
   gasproduktion och fordonstyp

Naturgas* Se biogas Minus 20-25% jfrt med bensin. 
  Oförändrat jfrt diesel

Etanol E85* Lägre kväveoxidutsläpp Minus ca 60% jfrt bensin 
  Minus ca 40% jfrt diesel

Elhybriddrift* Lägre kolväte- och  Minus 30-50% jfrt bensin 
  kväveoxidutsläpp Något lägre än diesel

Bensin jfrt diesel  2-4 ggr mindre kväveoxider  20-35% större påverkan 
  3-10 ggr mindre partiklar
  5-10 ggr mer kolväten utan partikelfilter

Diesel med partikelfilter Partiklar som bensin Se ovan
  Övrigt, se ovan

Räkna koldioxid
Utsläpp av koldioxid står i direkt proportion 

till bränsleförbrukningen och går inte att 

rena bort. Mängden drivmedel kan räknas 

om till utsläpp av koldioxid. För att räkna på 

bränslets hela livscykel finns nyckeltal från 

t ex gröna bilister. www.gronabilister.se 

Bensin            2,68 kg koldioxid per liter 

Diesel             2,97 kg koldioxid per liter 

E85                 0,60 kg koldioxid per liter

Fordonsgas   1,08 kg koldioxid per Nm3
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öVnIng toMtaRna I lådan
Tid: Ca 1,5 - 2 tim
Antal deltagare: 3-8 personer
Syfte: Stärka teamet. Diskutera grundläggande frågor 
kring miljö och resurshantering. Illustrera skillnaden 
mellan att lösa problem i grupp och på egen hand. 

uppgiften
Tänk dig att ni placerar fyra tomtar i en hermetiskt 
tillsluten, isolerad låda. Lådan är en kub, den är ett par 
kilometer hög, djup och bred. Fundera över följande 
problem:
1. Hur ska tomtarna bete sig för att överleva ett år i 
lådan? De får inte lämna lådan.
2. Hur kommer miljön i lådan att se ut om ett år? 
Hur mår tomtarna?
3. Skulle tomtarna må bättre om lådan hade ett genom-
skinligt tak?

Introduktion
Det finns inget ”rätt svar” till den här övningen. För att 
komma fram till ett bra svar måste ni resonera kring 
energi och resurshushållning.  

Förutsättningar
Tomtarna har matkonserver för en månads förbrukning. 
De har också:
• En vattendamm som ligger högt i lådan. Den är

ganska stor, men är inte en sjö eller ett hav.
• Lampor/växtbelysning, som drivs med batteri 

som räcker i en månad.
• Ett litet trädgårdsland med grönsaker.
• En liten skog med några djur.
• En verkstad där tomtarna kan tillverka 

en massa fiffiga grejor.
Tomtarna är mycket tåliga. De är lojala och snälla mot 
varandra. De samarbetar, är uppfinningsrika och 
positiva. De deppar inte, slukar inte alla konserverna 
och lägger sig inte ner och dör…

Fantisera fritt och räkna inte!
Ni kan t ex tillverka i stort sett vad som helst i verk-
stan. Hitta på de förutsättningar ni tycker saknas. Allt 
ska dock kännas rimligt. Räkna inte! Detta är inte en 
räkneövning.

tågordning
1. Introduktion, förutsättningar och utdelning av 
informationsblad. (Ca 10 min)
2. Alla löser problemet enskilt och skriver ner sina svar. 
(Ca 15 min)
3. Alla löser problemet i grupp och kommer fram till en 
gemensam lösning. (Ca 30 min)
4. VAD kom ni fram till? Gruppen presenterar/diskute-
rar olika lösningar. 
Summera på tavla/blädderblock. (Ca 30 min) 
5. HUR löste ni uppgiften? Gruppen presenterar/
diskuterar arbetsprocessen. (Ca 15 min)

under övningen 
• Det är viktigt att få igång diskussion och att alla

deltar. Om gruppen fastnar, kan de behöva hjälp med 
frågor, som t ex ”vad händer när skogen är nedhuggen 
och uppeldad?”. 

• Det finns mycket roligt att säga om tomtar… 
Tillåt skoj och skämt.

• Det kommer ofta frågor kring ”hur stort” eller ”hur
många”. Det finns inga exakta svar, låt gruppen hitta 
på de uppgifter som saknas. Det går inte att räkna på 
uppgiften. Det finns inget självklart svar och därför 
inga korrekta siffror. 

• Ett problem som kan dyka upp, är att det kommer att
bli mycket varmt i lådan. Ett tips kan vara att lådan 
läcker ut värme, främst via taket.

• Om ni anser att tomtarna omöjligen kan leva så länge
som en månad kan ni resonera kring det. Vad de kan 
göra för att leva så länge som möjligt? Vad behöver 
ändras för att överlevnaden ska säkras? Varför? Hur 
får man belysningen att fungera i mer än en månad?

• Funderar ni på idén om ett vattenkraftverk? Vad gör
man när allt vatten runnit längst ner i lådan? Om 
tomtarna får bära upp vattnet kan det ta mer energi 
än det ger? Kanske kan tomtarna lika gärna trampa i 
en generator?

Redovisa lösningarna, diskutera och dra slutsatser 
Gruppen/grupperna får redovisa vad de kommit fram 
till. Lever tomtarna efter ett år? Hur har de överlevt? 
Är tomtarna döda? Vad hände?
• Anteckna slutsatser och problem som måste lösas.

Exempel: ”Växterna måste överleva: ”Syre och mat.” 

två gruppövningar 
”tomtarna i lådan” och ”Repet” 

Förändringsarbete är en process. processen handlar om vad vi ska göra och hur vi ska göra det.

här kommer ett par exempel på gruppövningar som illustrerar vikten av samarbete. 

”tomtarna i lådan” tar ett par timmar att genomföra och fungerar bäst om gruppen har grund-

läggande miljökunskaper. den lyfter frågor kring gruppdynamik och miljöengagemang. ”repet” är 

en enkel teambildande övning som visar på vikten av att planera och samordna arbetet i grupp. 
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”Ren energi.” ”Näring.” ”Kretslopp.” 
• Tomtarna måste ha syre, mat och vatten. Därför

behövs växter. För att växtligheten ska överleva måste 
det finnas ljus…

• Energi. Hur får man det?
• Termodynamik – det kommer att bli varmt i lådan!

De flesta kommer fram till ”rätt saker” bara man accep-
terar att lådan och jorden är slutna system. Lådan är en 
parallell till jorden som också är ett slutet system. Med ge-
nomskinligt tak och isolering. Fast vi ökar på isoleringen 
med växthuseffekten. Tomtarna får troligen svårt att 
överleva. Det beror framför allt på att det blir varmt i lådan 
och att det saknas extern energitillförsel. Resonera kring 
vad som är viktigt för att jorden som system ska fungera 
hållbart. Vi är exempelvis beroende av växtligheten för att 
få syre och mat, det blir problem när resurserna tryter... 
Jfr ”Nyckelresonemang”.

Fundera och diskutera kring gruppens arbetsprocess
Hur såg gruppens process för att komma fram till ett 
gemensamt beslut ut?
• Var alla överens om förutsättningar och uppgiften,

eller hade ni tolkat det olika?
• Hur gick ni till väga för att komma fram till hur

tomtarna skulle klara sig?
• Hur fattade ni beslut? Var alla överens?
• Vad hände i gruppen? Var alla delaktiga? 

Tog någon ledningen? Var ni oense om något?
• Var det någon skillnad på det enskilda och 

gemensamma resultatet? Varför då?

öVnIng REPEt
Tid: Ca 45 minuter 
Antal deltagare: 4-20 personer
Syfte: Stärka teamet. Visa på vikten av att diskutera 
HUR ett problem ska lösas. Övningen illustrerar att 
det är svårt att samarbeta i en grupp om man inte har 
en plan och fördelar ansvar och arbetsuppgifter.

Material
Ett långt rep, minst 1,5 meter per deltagare.  
Ögonbindlar till alla deltagare.

tågordning
1. Placera deltagarna i ett stort rum, eller utomhus 
på en gräsplan eller liknande. 
2. Låt alla sätta på sig ögonbindlar. Kontrollera att 
de inte kan se något.
3. Ge gruppen ett långt rep. 
4. Be gruppen placera sig så att repet formar en stor 
kvadrat (eller annan form). Alla måste hålla i repet, 

ingen får släppa det.
5. Observera och notera hur gruppen genomför sin 
uppgift. Ta gärna tiden också.
6. Ta av bindlarna.
7. Fråga deltagarna hur de gjorde för att lösa uppgiften 
och komma fram till gemensamma beslut etc.
 Låt alla få komma till tals.
8. Gör eventuellt ett nytt försök, uppmana gruppen 
att första diskutera HUR uppgiften ska lösas. Jämför 
första och andra försöket. 

Summera och diskutera
Exempel på frågor:
• Hur gick ni till väga för att komma fram till hur 

ni skulle lösa uppgiften?
• Hur fattade ni beslut? Var alla överens?
• Vad hände i gruppen? Var alla delaktiga? 

Var det någon som tog ledningen? Var ni oense 
om något? Blev det någon uppdelning i gruppen?

• Vad var svårast/tog längst tid?

Nyckelresonemang om resurser och energi
Slutet system. Lådan exemplifierar ett slutet system. 
All energi skapas och används inom lådan. Det finns inte 
någon tillförsel av energi, syre eller mat utifrån. Det innebär 
att växterna måste överleva för att ge syre och näring. Det 
är avgörande för tomtarnas överlevnad. Växterna behöver:
• Näring! Från avfall och toaletter?   
• Vatten! Hur hushållar man? Vad händer när vattnet
 dunstar? Hur får man det att kondensera? 
• Ljus och energi! Hur får man t ex el till lamporna?

Ren energi är avgörande för att växtligheten ska må bra. 
Man måste även skapa ett kretslopp av näringsämnen 
och vatten. Det är svårt! Det kommer att råda brist på rent 
vatten och energi. För att få rent vatten krävs reningstek-
niker som kräver energi. Och energin kommer ofta från 
processer som smutsar ner vattnet…

Termodynamiken är en viktig grundprincip: Energi kan 
varken skapas eller förstöras. Bara omvandlas. Ljuset 
binds t ex upp i träd som kan frigöra energi när det eldas. 
Biprodukten när man ”flyttar energi” är värme. Tomtar 
som bär spannar med vatten blir t ex varma. En ångma-
skin som drivs av träeldning ger en del av energin i form av 
värme etc. Om värmen inte stannar kvar i lådan kommer 
det att läcka energi och på längre sikt kommer energin i lå-
dan att minska.
En nyckel för att använda värmeenergin till något nyttigt är 
att utnyttja att värmen ”lyfter” vatten från nedre delen av 
lådan, om man kan få vattnet att kondensera högre upp. 
Om det läcker värme från taket på lådan, kommer vatten 
att kondensera där. Då kan man utnyttja att vattnet rinner 
neråt i t ex vattenkraftverket.
Mår tomtarna bättre om lådan har glastak? Ja, då finns det ju 
extern energiförsörjning. Det behövs inte lika mycket arbete för 
att växterna ska må bra. Men detta bygger på att värme 
kan läcka ut ordentligt. Och hur går det till i ett slutet system?
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Resfria möten

resfria möten kan vara ett hållbart alternativ till 

många kostsamma, tidskrävande och miljöbelas-

tande tjänsteresor. de kan dessutom bidra till att 

minska mötesdeltagarens stress.

PRoVa!
Låt medarbetarna få prova på en telefon- video-  
eller webbkonferens. Ett nyckeltal är att i snitt var 
tredje persons deltagande i ett resfritt möte leder  
till en ersatt resa.

StaRka Skäl
Ekonomiskt och tidsbesparande. De främsta skälen 
till att företag och andra organisationer satsar på 
resfria möten är möjligheten att spara tid och pengar. 
Tjänsteresor innebär en stor utgift samtidigt som 
viktiga medarbetare är på resande fot en stor del av 
sin arbetstid.

Effektivt. Resfria möten kan underlätta kommuni-
kationen framförallt internt men också externt.

Socialt. Många oroar sig för den uteblivna sociala 
kontakten och att resfria möten helt ska ersätta fy-
siska möten. De flitiga användarna kan berätta att 
färre tidskrävande, tröttande resor ökar möjligheten 
att kombinera arbete och familj och fritid. Dessutom 
kan man ju mötas fysiskt när det behövs.

utvecklande. Många ser resfria möten som tekniskt 
laddade möten i stället för trevliga, mänskliga möten. 
Det är svårt att ändra en sådan inställning om man 
inte får prova och få positiva erfarenheter. Det är 
också en generationsfråga – miljontals ungdomar träf-
fas dagligen genom att chatta, messa, blogga, 
spela, skypa mm.  

tips! Volvo Personvagnar, Ikea, Astra Zeneca, Tull-
verket, TetraPak, Vasakronan och Telia samt många 
kommuner och landsting har minskat sitt resande 
avsevärt med hjälp av bland annat video- och telefon-
konferenser. Låt dina medarbetare få prova på en 

telefon-, video- eller webbkonferens!

FRaMgångSFaktoRER
Information, utbildning, träning. Mötesdeltagarna 
och de som ansvarar för tekniken måste känna till vad 
som är möjligt och lämpligt.  

Väl fungerande användarvänlig teknik. 

Support och service, så att tekniken fungerar.

låt kostnaden för resfria möten hanteras som over-
head, det ökar användningen.

ledningen bör gå före med gott exempel och driva på 
utvecklingen.

bred förankring. Engagera personer från olika delar 
av organisationen så att användningen sprids och 
fungerar, annars är det lätt att de resfria mötena en-
dast engagerar de tekniskt intresserade.

tillgänglighet. Tillräckligt med utrustning på  
strategiska platser.

Välj mötesform efter behov. Använd resfria möten 
när det passar och träffas fysiskt när det är mest opti-
malt. Planera mötesform i förväg.

övning ger färdighet. I takt med att medarbetarna 
får mer erfarenhet, ökar nyttan av resfria möten. När 
mötesformen känns mer naturlig får deltagarna ut mer 
av mötena, samtidigt ökar den sociala kontakten mel-
lan mötesdeltagarna. 

Samordna möteshanteringen, så att resande och 
virtuella möten går under samma paraply. Respolicyn 
kan utvecklas med en mötespolicy, travel manager blir 
en meeting manager, resbudgeten kan användas för 
alla former av möten etc. 

Räkneexempel
Tjänsteresor står för cirka 10 procent av vårt resande  
i Sverige. Om resfria möten ersätter 10-20 procent av 
tjänsteresandet, påverkar det antalet resta person-
kilometer med totalt 1-2 procent. Hur ser det ut i ditt 
företag?

Läs mer om resfria möten på www.vv.se (se vidare under Transporter och resor/
Hållbart resande/Resor i tjänsten).Där hittar du också fler räkneexempel.
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IntERnEt

Idéer och verktyg för hållbart resande, ”Mobility 
Management”

Vägverket: www.vv.se
Exempel på sökord: Resepolicy, hållbart resande, 
kvalitetssäkring av transporter.

Exempel på direktlänkar (kan ändras): www.vv.se/tq 
www.vv.se/resfri  www.vv.se/bilpool

Handbok för bättre kommunala tjänsteresor:  
www.vv.se/tjansteresehandbok 

Europeisk plattform för mobilitetslösningar i företag: 
www.epomm.org 

Mobility Management, svensk hemsida:  
www.mobilitymanagement.se   

Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se

Hållbar Mobilitet Skåne: www.hmskane.se 

Stockholmsregionens transportsystem: www.ressmart.se 

Göteborg stad: www.nyavagvanor.nu 

Affärsnätverket för hållbara transporter: www.aht.nu

Miljöbilar, bilpooler mm

Bilpooler, frågor och svar: www.bilpool.nu

Allt om miljöfordon, tankställen mm: www.miljofordon.se 

Konsumentverket om bilar: www.kov.se 

Miljöorganisationen Gröna bilister: www.gronabilister.se

Sveriges trafikskolors riksförbund om EcoDriving: 
www.ecodriving.se 

Resfria möten 
Meet Green, planering av gröna möten och konferenser: 
www.meetgreen.com

Flera leverantörer samlade på en hemsida:  
www.videokonferens.com   

upphandling
Upphandlingskrav för resor och fordon,  
Miljöstyrningsrådet: www.msr.se   

Kvalitet i upphandling av vägtransporter, QIII:  
www.q3.se

Videokonferens och distansmöten, ramavtal för 
offentlig sektor: www.avropa.nu 

arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket: www.av.se

Sunt liv, arbetsmiljö och hälsa för kommuner och 
landsting: www.suntliv.se

läs- och länktips

trafiksäkerhet
Europeiska krocktest: www.euroncap.com

Motorförarnas helnykterhets förbund, fakta om  
alkolås mm: www.mhf.se

NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens  
Främjande: www.ntf.se

Vägverkets Kunskapsbank: www.vv.se

uppföljning och ekonomi

Nätverket för Transporter och Miljön, branschöver-
skridande kalkylmetoder: www.ntm.a.se

MER-projektet, miljöengagerade revisorer, verktyg för 
att beräkna resekostnader: www.merverkan.se 

SJ, miljökalkyl för tjänsteresor: www.sj.se 

Naturvårdsverket, kalkylmall för redovisning av 
tjänsteresor i miljöledningen: www.naturvardsverket.se

Forum för hållbara transporter:  
www.transportupphandling.se

tRyckSakER ocH lIttERatuR

”BeST Ett utvecklingsprogram för säkrare transporter”, 
Vägverkets Publikation 2007:91

”Handbok för bättre kommunala tjänsteresor”, 
Vägverkets Publikation: 2006:6

”Konsten att sälja hållbart resande”,  
Vägverkets Publikation 2007:41

”Kostnadseffektiva resvaneundersökningar”,  
Vägverkets Publikation: 2005:91

”Manual för Mobilitetsplan”, 
Vägverkets Publikation 2005:11

”Nykter resa – Nyktra och drogfria resor  
och transporter i kommuner och landsting” 

”Utmaning 2010 – hur kommuner kan minska bilismens 
miljöpåverkan”. Handbok från Gröna bilister.

”Manual för upphandling av bilpool”, 
Vägverkets Publikation 2004:126

”Bilpooler – det effektiva sättet att resa i tjänsten”, 
Vägverkets Publikation 2005:136

… och mycket mer under www.vv.se (Transporter och 
resor/Hållbart resande/Lärorika exempel).



44

V
Ä

G
V

E
R

K
E

T.
 B

E
S

T.
N

R
 X

X
X

X
X

. 
S

E
P

T
E

M
B

E
R

 2
0

0
8

. 
P

R
O

D
U

K
T

IO
N

: 
G

R
A

N
S

T
R

Ö
M

 &
 G

R
. 

T
R

Y
C

K
: 

X
X

X
X

X
X

X
X

 A
B

.

Vägverket
781 87 Borlänge

www.vv.se  vagverket.sto@vv.se
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax 0243-758 25.


