
 
 
INSTRUKTIONER TILL ÖVNINGSUPPGIFTER 

Tema 4 - Transporter 
 
 
Allmänt 
Till varje tema finns övningsuppgifter du och dina medarbetare ska arbeta med. Tanken är inte att ni 
ska genomföra alla övningar, utan låt din arbetsplats behov och intressen styra. För att arbetsplatsen 
ska ha genomfört utbildningen enligt målsättningarna rekommenderas dock att grundnivån genomförs.  
 
Som fördjupning till filmen och som stöd till övningsuppgifterna för temat finns ett faktablad och en 
PowerPoint-presentation med manus. Stödmaterialet kan vara en hjälp vid eventuella frågor och 
diskussioner. Du och gruppen väljer själv om och hur stödmaterialet ska användas. 
 
GRUNDNIVÅ 
Övning 1: Diskussion om arbetsplatsens resvanor 
Varje dag görs över 13 miljoner resor i Sverige, cirka hälften av dem är jobbrelaterade. De allra flesta 
tjänsteresorna sker dessutom med bil, oavsett sträcka och resmål.  
Övningen går ut på att diskutera er arbetsplats resvanor och transporter.  
 
Gör så här: 
Diskutera vilka resor och transporter med stor klimatpåverkan som arbetsplatsen ger upphov till. Hur 
kan dessa transporter minskas? Vad kan du själv göra? Vad kan arbetsplatsen göra? Vad kan ni 
gemensamt förändra på kort sikt och på lite längre sikt? Checklistan Tips på åtgärder kan vara ett stöd 
i diskussionen. 
 
 
FÖRDJUPNINGSNIVÅ 
Övning 1. Ta fram en resepolicy för företaget 
Resande är en del av vår vardag och en del av jobbet. En resepolicy för arbetsplatsen kan bidra till ett 
mer effektivt resande samt spara tid och pengar. Policyn styr resorna i tjänsten och underlättar för 
medarbetare att göra miljöval i sina resor. Arbetet med att ta fram en resepolicy är en relativt 
omfattande process.  
 
Gör så här: 
Att utveckla och införa en resepolicy berör många personer och funktioner på företaget. Det handlar 
bland annat om att ta reda på hur man reser idag. Många beslut ska fattas och många åtgärder ska 
genomföras. Du behöver alltså fundera över ditt företags behov och ambitionsnivå.  
 
Trafikverket har gett ut en idéskrift, Resepolicy – inspiration, fakta och exempel, om hur man kan ta 
fram en resepolicy för ett företag. Den ger tips vad man bör tänka på och vilka steg som bör ingå och 
kan vara ett stöd i arbetet. Du kan ladda hem och skriva ut skriften på karlstad.se/klimatubildning. 
 


