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HUR ÄR IDÉSKRIFTEN UPPLAGD?
I den inledande delen, på sidorna 4-29 hittar du fakta och inspiration för ditt arbete. 
Checklistor, räkneexempel m m. finns på sidorna  30-39.

HUR HAR IDÉSKRIFTEN TAGITS FRAM?
Idéskriften har tagits fram i nära samarbete mellan Christer Strömberg, Trafikverket, 
Fredric Norefjäll, Norefjäll Konsult samt Lena Granström, Granström & Granström. 
Den bygger på fakta och erfarenheter från Trafikverkets mobilitetsarbete samt 
samverkan med många företag, kommuner och andra organisationer. Innehållet upp-
daterades februari 2011. Trafikverket och arbetsgruppen riktar ett stort tack till dig 
som engagerat dig och bidragit till utvecklingsarbetet. 
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INSPIRATION OCH TIPS 
Syftet är att introducera ett effektivt arbetssätt samt 
ge inspiration, tips och verktyg som underlättar arbetet 
med att ta fram och genomföra en mötes- och/eller 
resepolicy. 
 Idéskriften 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 
Möten och resor är en del av vår vardag. De förändras 
från dag till dag och berör alla människor i en organi-
sation. Därför blir arbetet med policyn och de nya 
rutiner som behövs 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 besluts-
fattare och medarbetare. Den formas av intressen och 
behov, mål och förutsättningar. 

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. Miljövinst-
erna 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 möten och resor kan snart vara lika 

förödande för affärerna som barnarbete.” 

Res med rent samvete/Veckans Affärer

Trafikverket stödjer och uppmuntrar företag, kommuner, landsting, myndigheter och andra 

organisationer att verka för sundare möten, resor och transporter. Det sker i form av rådgivning, 

seminarier och olika utvecklings projekt. Arbetet har sin utgångspunkt i de transportpolitiska 

målen. Det gäller att arbeta för ett energisnålt transportsystem med miljövänliga och säkra fordon 

så att trafikolyckorna 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. 

För att stimulera till ett mer hållbart resande tar Trafikverket bland annat fram idéskrifter och 

arrangerar seminarier. I nätverk för hållbara resor och transporter träffas dessutom represen-

tanter för olika organisationer för att utbyta erfarenheter med varandra och diskutera policys 

och åtgärder med olika experter. 

Det här är en handledning för dig som vill ha inspiration och stöd för att se över och 

effektivisera möten och resor i din organisation. Den kan också användas av dig som 

arbetar med utbildning eller vill sprida idéer för förändringsarbete.

Handledning för dig
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Vad som ingår i ditt policyarbete beror på hur det ser ut i din organisation och dess 

omvärld och vilka mål och ambitioner du och ledningen har när det gäller möten och resor. 

En policy för möten och resor bidrar till att spara tid, pengar, energi och miljö. 

Förutsättningen är förstås att policyn är väl förankrad och praktiskt fungerande. 
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Mötespolicy, resepolicy, eller både och?

VIKTIGT STÄLLNINGSTAGANDE
När vi talar om policy menar vi inte själva dokument et, 
utan tillämpningen. En policy för möten och/eller 
resor i tjänsten innebär styrning, kontroll och upp  -
följning, så att möten och resor sker i linje med orga -
nisationens mål och värderingar, uppfyller krav på 
ekonomi och effektivitet samt reglerar standarden 
för den som reser. En policy för tjänsteresor innebär 
också ställningstaganden för ett mer hållbart re s -
ande. På så sätt blir policyn en naturlig del i miljöarbe -
tet och arbetet för en bättre och säkrare arbetsmiljö.

MOBILITETSARBETE
Policyn kan också gå under namn som  mötes policy, 
kommunikationspolicy, transportpolicy, mobilitets-
plan, travel plans eller mötes- och reseinstruktioner. 
Den kan också innefattas i begreppet mobility manage-
ment. Arbetet berör många områden, till exempel:

Varumärkesvård, kvalitetsarbete, CSR (Corporate 
Social Responsibility/socialt ansvars tagande).

 garage, parkeringsplatser, service och underhåll.
Ledningssystem. För att resepolicyn ska fungera i 
praktiken måste den kopplas till befintliga led-
ningssystem och följas upp. 

GRUNDLÄGGANDE FRÅGA – 
ÄR RESAN NÖDVÄNDIG? 
Arbetet med att förändra möten och resor leder till 
nya vanor, nya tankesätt och nya upplevelser. För 
att bryta och förändra invanda mönster 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:

En genomtänkt översyn av möten och resor
ger flera vinster: 



5

 

VAD FINNS DET FÖR ALTERNATIV?
Det beror naturligtvis på förutsättningarna för 
varje möte. Ofta gäller det att kombinera olika möj-
ligheter på ett bekvämt och effektivt sätt. 
Exempel på alternativ:

Internet, video eller telefon.

som fungerar för tjänsteresor.

jande av bilarna och spara både pengar och miljö.
-

stånd och väderlek passar.
 Tåg istället för flyg är ett miljövänligt ställnings-
tagande för vissa avstånd och destinationer.

POLICY OCH KONKRETA INSTRUKTIONER
Arbetet med mötes- och/eller resepolicyn leder i 
de flesta fall till:

och möten.

av fordon.
Exempel på policy och kompletterande styrdoku-
ment hittar du på sidan 30-31.

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga
Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för 

ohälsa och olycksfall för den del av arbetsmiljön som 

trafiken utgör. Det gäller oavsett om den an ställ de 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
Hälften av alla resor i Sverige är jobbrelaterade. Bilen 

dominerar som färdsätt. Nära 235 miljoner tjänsteresor 

görs i Sverige varje år, alla färdsätt inräknade. Reslängden 

varierar. Ungefär 60 procent av tjänsteresorna är tio 

kilometer eller kortare. 

Stora kostnader
Tjänsteresandet kostar. Det handlar bland annat om 

förlorad arbetstid och kostnader för bil, flyg, tåg, hotell, 

transfer, måltider, representation, traktamenten samt 

administration för bokning och uppföljning av resor och 

resekostnader.  

Påverkan på hälsa och miljö
Transporter och resor står för en stor del av en          

orga nisations miljö- och hälsobelastning.   

Tjänsteresor med bil och flyg bidrar till:

bränslen och utsläpp av koldioxid och andra växthus-

gaser.

utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar m m.

 Negativa hälsoeffekter – dels direkt genom ska dade i 

trafiken, och dels indirekt genom hälso påverk ande 

föroreningar, partiklar, buller m m.

Mobility management och travel plans
I Europa benämns resepolicy ofta som 

travel plans. EPOMM, European 

Platform on mobility manage-

ment och SWEPOMM (Swe-

dish Platform on mobility 

management) är forum för 

erfarenhetsutbyte, kunskaps-

spridning och workshops i frågor som rör mobility mana-

gement. Läs mer på www.epomm.eu

”Policyn är den ram vi använder för att styra möten 
och resor så att vi får bättre kontroll på effektivitet, 

ekonomi och miljöbelastning. Oavsett hur policyn ser 
ut och hur den kommuniceras är det viktigt att alla som 
planerar att resa ställer sig frågan – är resan nödvän-

dig? Det största hotet mot en policy är slentrian”

Wiveca Dahl, personaldirektör Trafikverket
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Handbok för bättre kommunala tjänsteresor 
Trafikverkets handbok för bättre kommunala tjänsteresor 

hittar du på www.trafikverket.se. 
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Att ta fram en policy är en process
Den process som behövs för att utveckla och införa en mötes- och/eller resepolicy berör 

många personer och funktioner. Utredningar ska göras, beslut ska fattas och förankras. 

Åtgärder ska genomföras. Allt hänger ihop. Processen varierar från organisation till 

organisation. Här går vi igenom de olika stegen i stora drag, på följande sidor fördjupar 

vi oss i detaljer och goda exempel.

� BRA START! DIALOG.  

 OBS! Dialog med berörda chefer och medarbetare  
 samt förankring hos ledningen behövs i så gott som  
 varje steg i utvecklingsprocessen!

� SAMARBETSPARTNERS OCH INTRESSENTER  

  samarbetspartners i ditt policyarbete? 

 Läs mer på sidan 10.

� SNABBA ÅTGÄRDER  

 och beslut, till exempel:

  resor och möten. 

  gå, cykla eller åka kollektivt. 
 I praktiken förankrar du policyarbetet samtidigt som  
 du ordnar praktiska frågor. 
 Läs mer om snabba åtgärder på sidan 12.

� MÅL OCH AMBITIONSNIVÅ 

  berör arbetet?

  från jobbet?

 Läs mer på sidan 14.

� UTREDA OCH FÖRANKRA
 Fortsatt dialog med berörda chefer och medarbetare   
 för att samla in fakta, önskemål och idéer.

  och trafiksäkerhet?

  Förbättringar/vinster?

 I den dialog som förs sker fortsatt förankring, 
 läs mer på sidan 16.

� MOTIVATION FÖR NYA MÖTES- OCH RESVANOR

  resor och möten.

 Läs mer på sidan 18.

INTRESSEANALYS, UTGÅNGS-

LÄGE, ARBETSGRUPP

DIALOG MED

LEDNINGEN

BRA START SAMARBETSPARTNERS
& INTRESSENTER MÅL & AMBITIONSNIVÅ UTREDA & FÖRANKRA

MOTIVATION FÖR NYA RESVANOR

SNABBA ÅTGÄRDER

POTENTIAL? ÅTGÄRDER?

INFORMATION, TYDLIGA INSTRUKTIONER

Var i processen 
befinner du dig?
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� POLICYN BLIR VERKLIGHET 

 i linje med policyn.

  miljö- och arbetsmiljöarbete. 

  tera resor och möten.  

  – flextid, jourtid etc.
 Läs mer på sidan 20.

� UPPFÖLJNING, ÅTERKOPPLING, 
 FORTSÄTTNING

Ansvariga för utvärdering, återkoppling, upp- 
  datering.

  pågående, levande process.
 Läs mer på sidan 28.

RESEPOLICYN BLIR VERKLIGHET

LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER

UPPFÖLJNING, ÅTERKOPPLING, FORTSÄTTNING

LEDNINGSBESLUT, FÖRANKRING SYSTEM/RUTINER, ÅTGÄRDER
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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

 förfarande gå till?

Tips! Var beredd på att för- och efterarbetet kräver 

mycket tid. Processtiden från start till mål i en funge-

rande policy 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 policy. Det underlättar planering och upp-

följning. Blädderblock, post-it-lappar, excel-ark eller 

att-göra-listor? Vad passar bäst för dig?

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.

CERO – inspiration och stöd för din beslutsprocess
CERO är ett koncept som hjälper företag och andra or-

ganisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för 

att nå de klimatmål man satt upp för sina tjänsteresor 

och resor till/från jobbet. Med hjälp av CERO får du:  

-

ras på personalens resvanor och preferenser. 

ekonomiska effekter på ett tydligt sätt.

förbättringar.

CERO – Climate and Economic Research in Organisations, 

bygger på en doktorsavhandling på KTH (Robèrt, 2007). 

Konceptet tillämpas av flera kommuner och stora 

företag som Posten, Swedbank, Länsförsäkringar, 

Vattenfall, SLL, SL, TeliaSonera, Apoteket och Natur-

skyddsföreningen. Läs mer på www.cero.nu
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Framgångsrecept 
Att utveckla, sammanställa och implementera en fungerande policy 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 mandat för 
att genomföra ditt uppdrag.

� SAMARBETA
Samarbeta med dem som tar beslut, de som kan på-
verka mötes- och resebeteendet och de som berörs av 
policyn. Lyssna in idéer, behov och åsikter. Sök gärna 
upp de som arbetar med liknande frågor i andra orga-
nisationer och engagera dig i de nätverk som finns.

��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 ni för 
företagskultur? Vad har ledningen för mål och ambi-

aktivt miljöarbete? Vad finns det för regler och policys 
för miljö, arbetsmiljö, hälsa etc, som påverkar arbetet?
Exempel på frågor, se sidan 33.

� VAR BEREDD PÅ ATT DET TAR TID
Räkna med att kalendertiden från start till mål i en 
fung erande policy 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.

� VISA PÅ EKONOMISKA VINSTER
Pengar – vinster eller besparingar, är starka incitament 
för att få igenom förändringar. 

� TA GENVÄGAR
Det finns genvägar som skyndar på processen och sätter 
fart på goda krafter. Det kan vara att under lätta möjlig -
heterna till resfria möten eller använda cykel i jobbet.     
I nätverkandet med andra som jobbar med lik nande 
frågor får du tips på åtgärder som är enkla att genomföra.  

� PRIORITERA
Fokusera på möjligheter där ditt företag har mest att 
vinna. Det kan gälla miljö, arbetsmiljö, effektivitet och 
besparingar. Utveckla ditt uppdrag allt eftersom. Välj 
enkla lösningar framför komplicerade lösningar.

� LAGARBETE OCH PROCESS
Att sammanställa policyn är den lilla delen av arbetet. 
Ett vanligt misstag är att man fokuserar för mycket på 
att skriva en policy och glömmer att processen måste 
engagera många människor och funktioner. Då finns 
det risk att arbetet resulterar i ett skrivet doku ment och 
inte en fungerande policy.
Exempel på policy, se sidan 30.

� LYFT BLICKEN

Prova nya infallsvinklar och idéer. Du är inte ensam om 

finns många organisationer och personer som jobbar för 
ett mer hållbart resande.

� TA ETT HELHETSGREPP
Möten och resor är en del av vår vardag. Erfarenheten 
visar att hela kedjan – ledningsbeslut, policy, åtgärder 
och uppföljning – måste hänga ihop för att förändringen 
ska bli hållbar och bestående.
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Nytänkande spar miljoner!
TeliaSonera sparar cirka 70 miljoner kr per år genom sin 

“gröna” resepolicy som fokuserar på mötet, inte på resan 

och bygger på ett ändrat mötesbeteende. Bolaget har 

ersatt en stor del av sina resor med virtuella möten. 

Samtidigt har man ökat möjligheterna att arbeta hemifrån. 

”Mötes- och resepolicyn ser till att både de som kallar 

till ett möte och de som deltar tar ansvar för att mötet 

behövs och hur det i så fall ska genomföras – virtuellt 

eller fysiskt. Ofta visar det sig att det går att träffas via 

tele- och videomöten istället för att resa.

Resultatet kan mätas i reda pengar. Under perioden 

2001-2009 minskade vi vårt resande med 70 procent 

och resekostnaden med cirka 80 procent. Samtidigt 

minskade våra koldioxidutsläpp med nära 80 procent. 

Till detta kommer stora tidsvinster och ökad effektivitet. 

När arbetsdagarna inte hackas sönder av resor blir 

medarbetarna mer fokuserade. 

Det handlar också om flexibilitet och livskvalitet. 

Genom att exempelvis erbjuda medarbetarna möjlig-

het att jobba lite på morgonen innan barnen ska till 

dagis och kanske vara med på ett möte via telefon slipper 

de sitta i bilköer vid fel tid. Det minskar också vår miljö-

påverkan. Och på köpet har trivseln ökat.

Res smart, res digitalt! För att bryta gamla mönster 

har vi bland annat satsat på internutbildning i virtuell 

mötesteknik och telefonmöten så att alla fått prova på 

nya mötesformerna.”

Catherine Karagianni, TeliaSonera Sverige.

Klimatsmart?
Kan du tänka dig att ändra dina resvanor? Den frågan 

fick 1 000 personer med arbete på kontor. Resultatet 

visar att:

- 66 procent är beredda att resa inrikes med tåg av   

 miljömässiga skäl.

- 52 procent är beredda att ersätta personliga möten   

 med videokonferenser.

- 50 procent är beredda att åka kollektivt istället för   

 taxi till affärsmöten.

- 41 procent är beredda att delta i en konferens eller   

 utbildning på webben istället för att resa.

De yngre var betydligt mer positiva än de äldre.

Källa: Qbrick och Miljöaktuellt
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Spring inte för fort!
”Vi var lite överambitiösa i starten och rusade på för 

fort. Vi borde ha sett till att projektet fanns med i verk-

samhetsplanerna för alla avdelningar innan vi började. 

Då och då måste man stanna upp och känna av så att 

medarbetarna är med på noterna. Man kan ju inte sätta 

upp en resepolicy som alla tycker är pest. Och givetvis 

måste cheferna föregå med gott exempel.”

Sara Fallström, projektledare organisationen 

Individuell Människohjälp

Incitament för bil och flyg!
”Sätt en lägre kilometerersättning om man använder egen 

bil i tjänsten, slopa ersättning för korta resor där man 

skulle kunna cykla eller åka kollektiv. Låt flygbonuskorten 

tillhöra företaget. Och gör resebyrån ansvarig för att se till 

att alla resor bokas med godkända partners.”

Ewa Schenström, KPMG
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Samarbetspartners och intressenter
Att utveckla och genomföra en fungerande mötes- och resepolicy är ett omfattade 

lagarbete. Du behöver lyssna in olika åsikter och samarbeta med de som ska ta beslut, 

de som kan påverka mötes- och resebeteendet och de som kommer att berörs av policyn. 

Vilka frågor, personer och funktioner är betydelsefulla i processen?

GÖR EN INTRESSENTANALYS
genom-

föra och administrera nya regler och rutiner är viktiga 
nyckelpersoner i policyarbetet, till exempel:

Vd, ekonomichef, administrativ chef, controller, revisor.

 administrerar reseräkningar etc.

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

 Vad ska prioriteras?

 lång sikt?

 vi har satt upp? 

 systematiska arbetsmiljöarbetet?

 bidra till policyarbetet?

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

 nya mötes- och resvanor med hjälp av tydliga instruk-
 tioner och reseräkningar som är kopplade till policyn.

 parkering och omklädningsrum för cyklister.

 anpas sade bilar. 
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Det är lönsamt att vara klimatsmart  
Svenska företag tror på klimatmässiga affärer, det visar en 

enkät till de 500 största företagen. Åtta av tio ser affärsmöj-

ligheter i sitt klimatarbete. Och det är kun derna som driver 

på utvecklingen. Sammanlagt satsade företagen drygt 230 

miljarder kronor på klimatfrågan, 4 procent av den totala 

omsättningen, och de flesta planerade att satsa ännu mera.  

Veckans Affärer
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FUNDERA, DISKUTERA, PLANERA!

 partners i ditt arbete med policyn?

 vilka kan bidra till att driva processen?

Tips! En engagerad sekreterare kan ofta ge bättre infor-

mation än en stressad avdelningschef. Informella ledare 

kan påverka beslutsfattarna. 

Vad har ni för utgångsläge?
Hur stor del av er miljöpåverkan utgörs av resor? Vilka 

resor måste göras, vilka kan samordnas och vilka kan 

undvikas genom att ersättas med resfria möten? Vad 

finns det för olika möjligheter till möten och resor?

 och tillräcklig turtäthet?

 effektivare utnyttjande av bilparken?

 möten (Internet, video, telefon)?

 och väderlek tillåter?

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.

Behöver du ta in externa resurser?
Du kan få stöd via olika nätverk, branschorganisationer 

och externa konsulter som arbetar med miljö- och 

trafiksäkerhetsfrågor. Flera kommuner bidrar dess -

utom 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.

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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Exempel på riktlinjer för policy  
Policyn ska:

 lyfta fram alternativ som resfria möten.

 (gång/cykel, buss, tåg, bilpool, samåkning, taxi etc).

 från arbetet (gång/cykel, kollektivtrafik, samåkning).

 vid nyköp, hyra eller leasing av personbil. 

 tjänsten. 

Flyg kan exempelvis tillåtas då resan är längre än 50 

mil eller tidsvinsten överstiger fyra timmar. Bil kan 

exempelvis tillåtas då tidsvinsten överstiger tre timmar. 

Se exempel sidan 30.
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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?

Tydliga instruktioner och rutiner. Hur fungerar era ruti-
ner för bokning och rapportering av resor och möten? 
Följs de? Att uppdatera, förtydliga och synliggöra de 
instruktioner och rutiner som redan finns, kan vara ett 
första steg i arbetet med policyn. 

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 bruks-
anvisningar finns lättillgängligt. Läs mer om resfria 
möten på sidan 22.

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

Underlätta för dem som cyklar. Det ska vara smidigt att 
använda cykel i jobbet. Cykelparkeringarna ska vara 
trygga och säkra. Presenter som cykelhjälmar, cykel-
kartor, 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? 

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 tävlingsinstinkt 
och locka fler att prova på. Cykel- eller gångutmaning-
ar 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 arrangeras 
i samarbete med handeln eller olika föreningar.

Utbildningar och upplevelser. Sparsam körning och 
halkkörning är exempel på prova-på-aktiviteter som 
sprider positiva ringar på vattnet.  

Avslöjanden och jämförelser väcker reaktioner och 
diskussioner. Initiera gärna mätningar, utredningar 
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. 

Goda förebilder. När chefen byter vana börjar med-   
arbetarna 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 vardagsmotionärer.

Sprid goda exempel. Marknadsför aktiviteterna i 
personaltidningen, i fikarummet, på intranätet och Cheferna har en viktig roll. Om inte chefen följer policyn 

kommer inte medarbetarna att göra det.
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Jag tycker att vi 
struntar i resan och har 

videokonferens.
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BILPOOL, CYKELPOOL, 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 resebete-

ende måste man titta på olika besparingsmöjligheter. Vad 

kostar till exempel sjukskrivningar för den enskilde och för 

arbetsgivaren? Det fina är ju att de 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, den visade bland annat 

att 60 procent tyckte att arbetsgivaren ska bry sig om 

arbetstagarens resor till och från jobbet.

För att kunna ändra på beteenden gäller det att män-

ni skor 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.

Vår resepolicy stimulerar de anställda att använda cykel- 

och kollektivtrafik till och från jobbet. Vill de ha en p-plats 

får de betala den själv. Trafikkontoret bjuder på ett buss-

kort för de som åker kollektivt och betalar leasingavgiften 

för en cykel. Våra anställda blir förmånsbeskattade, men 

det är billigare än om de köper en egen bra cykel.” 

Anders Roth, miljöchef Trafikkontoret Göteborg

VAD SÄGER SKATTEMYNDIGHETEN?

Huvudregeln är att alla förmåner som arbetsgivare ger 

anställda är skattepliktiga. De anses leda till besparingar 

i privata levnadskostnader. Skattepliktiga förmåner kan 

till exempel vara fri bil, fri cykel och fri parkering vid 

arbetsplatsen. De värderas till marknadsvärde eller 

schablon. 

Gåvor till ett värde över 450 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 kan ha reducerat förmånsvärde. 

Friskvård och motion kan erbjudas anställda utan att 

förmånen beskattas, förutsatt att detta erbjuds alla 

anställda. Det kan t ex vara enklare motionskläder, 

gymkort och redskap.

OBS! Reglerna kan ändras. 

Läs mer på www.skatteverket.se

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!

Nya mötes- och resvanor leder till nya upp-

levelser 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 policyarbete, finns det förmodligen 

flera mål och riktlinjer. Ska policyn fokusera på möten och resor i tjänsten eller ska den 

också innehålla rekommendationer för resor till och från arbetet? 

MÅNGA MÅL OCH SYFTEN
Syftet är att styra upp möten och resor så att det ligger i 
linje med organisationens övergripande mål, till exempel:

 bekvämlighet, arbetsmiljö). 

 ämnen (miljö).

 (arbetsmiljö, varumärke och goodwill).

HUR SKA POLICYN AVGRÄNSAS?
När du ringar in mål och syfte behöver du också 
diskutera avgränsningar och prioriteringar. 

 resor i tjänsten. 

 föras lyfter ni en viktig fråga – behövs resan?  

 Hur ser din organisation på det? Finns det skäl och  
 möjlighet att stimulera till nya resvanor?

POLICY ELLER INSTRUKTIONER?
Kan vi inte nöja oss med att ta fram instruktioner för 
möten och resor? Vår rekommendation är att ni lyfter 
möten och resor till en policyfråga och därmed också 
en ledningsfråga.

LÅG ELLER HÖG AMBITIONSNIVÅ?
Kanske har du redan en given ambitionsnivå för arbetet 
med policyn? 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 naturligt-
vis på hur det ser ut i ert företag. 
 Ett steg i taget kan till exempel innebära att ni succes-
sivt höjer ribban allt eftersom nya resvanor och rutiner 
växer fram. Fokus på resfria möten och andra snabba 
åtgärder som skisseras på sidan 12 kan 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 bil -
pool 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 möten och resor. På så sätt får du 
ett första utkast till en del av din policy. 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 annat 
problem kan vara att befintliga mål står i konflikt med 
varandra. Det kan också behövas nya mål och en helt 
ny policy för möten och resor. 
Exempel på policy och styrdokument som berör arbetet:

 policy, hälsopolicy, arbetsmiljöpolicy, trafiksäker - 
 hets  policy, fordonspolicy m m.

Att resa är en del av vardagen. I Stockholms län anser 86 

procent av invånarna att det är viktigt/mycket viktigt att 

företag arbetar aktivt för att minska de anställdas bilresande. 

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 andra policys i din organisation 

som berör ert policyarbete?    

 Efterlevs de? 

Vilka mål ska ni pröva och diskutera? 

Tips! Fokusera på mål där ni kan göra snabba framsteg 

och stora vinster. Skilj på mål och vision! Se till att de mål 

ni sätter upp är genomförbara samt möjliga att mäta och 

följa upp. Möten och resor berörs ofta av flera mål och 

policys. Det är inte ovanligt att olika 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 på delmål:

 ska öka. 

 resor.

 resor och tjänster.

Exempel på uppföljning av delmål:

 telefonmöten. 

Vad betyder 
det första fossilfria 

företaget…?
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GRI – mätbara mål och systematisk hållbarhetsredo-
visning för möten, resor m m
Organisationen Global Reporting Initiative (GRI) har 

arbetat fram frivilliga globala riktlinjer för redovisning av 

aktiviteter som rör hållbar utveckling. Syftet är att skapa 

en mer enhetlig hållbarhetsredovisning och göra det 

lättare att bedöma och jämföra företag ur ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt perspektiv. GRI ger riktlinjer för 

vad redovisningen ska innehålla, hur den ska gå till samt 

vad som ska rapporteras. Alla statligt ägda bolag i Sverige 

rapporterar enligt GRI.

Läs mer på www.globalreporting.org

FINNS DET MÅL OCH ANDRA POLICYS SOM KAN 
KOPPLAS TILL DITT ARBETE?
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. För att målet 
ska nås behöver förmodligen flygresor och korta bilresor 
minskas. Målet påverkar också inköp av fordon. 

Personal- och hälsopolicy. Exempel: ”Våra medarbe-
tare ska erbjudas en god arbetsmiljö och inspireras till 
att aktivt förbättra/vidmakthålla god hälsa.”
Kommentar: God arbetsmiljö omfattar till exempel 
trafik säkra fordon. Att cykla eller gå ger vardagsmotion. 
Ett sätt att nå hälsomålet är att skriva in det i policyn 
och skapa förutsättningar för att nå målet.

Fordonspolicy. Exempel: ”De bilar som köps in ska ha 
bästa tillgängliga miljö- och trafiksäkerhetsprestanda.”
Kommentar: I resepolicyn kan ni se till att hyr- och tjänste-
bilar uppfyller kravet.

Trafiksäkerhetspolicy. Exempel: ”Vid resor i tjänsten 
ska vi alltid följa hastighetsgränser och andra trafik-
regler. Mobiltelefon får inte användas vid bilkörning.”
Kommentar: Trafiksäkerhet är också arbetsmiljö.

Att ta sig till arbetet är också en tjänsteresa…
Allt fler organisationer arbetar aktivt för att minska de 

anställdas miljöpåverkan. Mjukvaruföretaget Adobe sub-

ventionerar busskort, Google ger alla anställda tjänste-

cyklar och läkemedelsföretaget GSK har installerat duschar 

för att få fler att cykla, gå eller springa till arbetet – något 

som ligger i linje med företagens hälsopolicy. 

Tidningen Miljöaktuellt

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 möts och reser i dag  och vad det innebär. 

Utredningsarbetet är en del i förankringsprocessen, det visar också 

på potentiella vinster.

Vilka resor genererar mest utsläpp?
När landstinget i Uppsala län bestämde sig för en stor 

klimatsatsning, tittade de närmare på verksamhetens 

klimatförstörande utsläpp. En gissning var att läkarnas 

resor till kongresser runt om i världen skulle generera 

mest utsläpp. Så var det inte. Personalens dagliga bilpend-

ling 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 sjukfrånvaron 

ledde till besparingar på 500 000 kronor första året.

VAD BEHÖVER DU OCH LEDNINGEN VETA?
Det beror naturligtvis på hur det ser ut i din organisa-
tion, här följer några exempel:

 trafiksäkerhet etc?

 gäller möten och resor?

 möten, bilpark, p-platser, resebyråavtal, rutiner etc?

DIALOG, BOKFÖRING, ENKÄTER
Mycket information finns, annat kan behöva utredas. 
Exempel på informationskällor:

 du få information om medarbetarnas attityder och  
 vanor när det gäller resfria möten, bilkörning, bilpool,  
 cykling 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. 

”Det finns många olika anledningar till hur och 
varför man väljer ett visst färdsätt. En resvane-

undersökning ger besked om vilka attityder och vanor 
som finns i din organisation. Det är viktig information 

när ni ska planera för förändring.” 

Jonas Thörnqvist, Trafikverket           
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FUNDERA, DISKUTERA, PLANERA!

Utred lagom
Utredningen hänger samman med hur du har avgränsat  

mötes- och/eller resepolicyn. Om policyn endast gäller 

tjänsteresor behöver du ju inte utreda resor till och från 

jobbet.

 förmodligen mycket användbar information. Med  

 ekonomiavdelningens hjälp hittar du resekostnader i  

 bokföringen, se exempel på sidan 36.

 ställda ser på möjligheterna att förändra möten och  

 resor. Läs mer på sidan 35.

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, se sidan 39.  

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:

 på det som kan mätas.

 förväntade hälsovinster.

 och åtgärder.

Tips! Det finns kommersiella tjänster för att räkna 

på koldioxidutsläppen, se länktips sidan 39. 

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

Tips! Flera kommuner har genomfört trafiksäkerhets-         

revisioner.

Talande exempel
Hur lång tid tar det att planera och resa en viss sträcka 

för ett möte jämfört med att ha en telefon- eller video-

konferens? Räkna gärna fram ett par exempel.

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 ersättas med 
resfria möten. Samtal med de avdelningar som reser 
mycket ger dig ett grepp om möjliga besparingar.

Tid är pengar. Tidsvinster kan handla om allt från tid 
för att planera, boka och göra resor, till tid för att admi-
nistrera 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 26.

Sparsam körning ger bättre bränsleekonomi. Att utbilda 
personal i sparsam körning leder till besparingar mot-
svarande 5-10 procent av bränslekostnaden. Till detta 
kommer minskat underhåll. För företag som har många 
tjänsteresor med bil kan det handla om stora besparingar 
varje år. Läs om sparsam körning på sidan 26.

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 resandet 
den största källan till koldioxidutsläpp. Genom att byta 
till miljöbilar och öka andelen cykel, gång och kollektiv-
trafik kan miljöbelastningen minskas kraftigt. F
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Ok. Då får jag 
kalla mig meeting 

manager. Jag tar tag
i resebyrån.

”Eftersom vår absolut största miljöpåverkan är resor 
och där dominerar resorna till och från jobbet stort, är det 
självklart för oss arbeta med den frågan. Det skulle ju vara 

lite fjantigt att inte ta med vår största miljöpåverkan i 
hållbarhetsrapporten.” 

Magnus Holmgren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Motivation för nya mötes- och 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 policyn 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 berörda starta redan innan policyn tagit sin 
slutliga form. 
 Det gäller att alla som reser i tjänsten får veta varför 
de ska ändra sina resvanor, hur det ska gå till och vad 
de själva kan vinna på det. Det är en uppgift som bör 
engagera chefer, informationsansvariga, hälsoinspira-
törer och andra entusiaster.  

VERKTYG FÖR ATT ÄNDRA BETEENDE 
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. Ju fler verktyg som samverkar desto 
större chans till förändring.  
Tvingande: Ledningsbeslut, regler, lagar etc. 
Exempel: ”För resor i tjänsten ska kollektiva färdmedel  
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 mötes och resvanor kan underlättas med ny teknik 
för resfria möten, tjänstecyklar, cykelparkeringar och 
duschar. Med bilpool och hyrbilsavtal kan personalen 
slippa använda sin egen bil i tjänsten. Gamla vanor kan 
exempelvis försvåras genom att nya krav ställs på hur 
tjänsteresor ska ske och att fria parkeringsplatser tas bort.

LÅT GÄRNA SYSTEMEN OCH EXEMPLEN TALA
Det är inte självklart att du ska ta på dig uppgiften att 
argumentera för ett förändrat beteende. Det är viktigt 
att frågorna lyfts till ledningsgruppen och att varje chef 
och arbetsledare tar sitt ansvar och arbetar för nya 
mötes- och 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 blickarna på 

den stora parkeringen för personalens privatbilar. Parke-

ringsplatsen minskades och i samarbete med länstrafik-

bolaget lades busslinjen om så att den passade scania-

personalens 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.
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Jag gillar att cykla, 
känna dofterna och 
höra fågelsången…

”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.” 
Trafiksäkerhetsverkets vision
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Omvänd parkeringstaxa!
För att motivera anställda till ökad användning av kom-

munens bilpool med miljöbilar och för svåra slentrian-

mässig användning av egen bil, tog Nacka kommun bort 

kostnadsfri parkering och införde en ny parkeringstaxa. 

Det blev dyrare ju fler dagar man parkerar. Intäkterna 

från parkeringen används till prisreducering på personliga 

SL-kort för de anställda.

FUNDERA, DISKUTERA, PLANERA! 
Tips för att motivera till nya mötes- och resvanor

1. Förklara varför
För att motivera människor att förändra sitt beteende 

räcker det inte med att förklara vad eller hur man ska 

göra. Lika viktigt är 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 policyn
En ny rutin eller policy får bäst genomslagskraft om alla 

känner sig delaktiga i framtagandet. Gör upp en plan för 

hur policyn ska spridas och utse några som ansvarar för 

att alla får information och möjlighet att lämna synpunkter 

innan policyn fastslås.  

3. Gör ditt arbete känt
Det räcker inte med att utveckla en policy, den har ju 

inget 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 för att informera och diskutera möten och 

resor. Samarbeta med informationsavdelningen!

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 de som 

klagar och låt dem få komma med förslag.  

6. Välj den enkla vägen  
Det är svårt att ändra på människors attityder och 

beteenden. Börja gärna med de åtgärder som det är 

enklast att få acceptans för.

7. Stimulera samsyn och samarbete  
Det är viktigt att alla får de förutsättningar som behövs 

för att påverka sitt eget resande. Hur ska man kunna 

cykla om inte cykelbanorna plogas, hur ska man kunna 

ta bussen om man måste ha bilen i tjänsten?

8. Uppmuntra återkoppling  
Den som inte blir sedd och inte får uppskattning får inte 

någon motivation. Därför är det så viktigt att de som änd-

rar sitt beteende får återkoppling och beröm. Lyft fram 

behovet av återkoppling så att alla som tar emot rappor-

ter, har medarbetarsamtal etc, agerar därefter: ”Vad bra 

att du tar tåget.” ”Blir det ett videomöte? Spännande!”

9. 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 videokonfe-

rens, men man kan prova och se hur det fungerar. 

10. 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.

VILKA ARGUMENT ÄR INTRESSANTA?
Ekonomi. Kostnadsbesparing.  
Tidsbesparing, flexibilitet, bekvämlighet.  
Miljöansvar. Klimatfrågor och lokal miljö.
Arbetsmiljö och hälsa. Positiva effekter   
för personalens hälsa och trafiksäkerhet.
Helhetssyn. Koppling till vision, miljö-
policy, personalpolicy etc.
Goodwill. Att vara och upplevas som ett 
gott företag och en god arbetsgivare. 
Nya upplevelser. Nya vanor leder till nya   
upplevelser.
Ökad frihet och livskvalitet.
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Den enda nackdelen 
med tåget är att jag missar  

bonus för resfritt möte.

Uppmuntra och belöna! 

 användas både i tjänsten och till/från jobbet. 

 subventionera års- eller månadskort. 

 möten eller videokonferenser.
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Policyn 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 får den 

information de behöver. Men om inte cheferna följer policyn kommer inte heller medarbetarna 

att göra det.

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

KOMMUNIKATION GÖR SKILLNAD
Skillnaden mellan en aktiv och en passiv mötes- och 

resepolicy är kommunikation. Det svåraste och vikti-

gaste är att öka medvetenheten om att det finns en 

policy och få de anställda att förstå varför den finns. 

Lansera policyn med buller och bång och påtagliga 

förändringar så att det är tydligt att det händer något. 

Jobba samtidigt med dialog i mindre grupper och var 

beredd på att det tar tid innan alla är ombord. Ju mer 

du kommunicerar om orsakerna till policyn, ju mindre 

är risken att någon spårar ur. 

KONTINUERLIG DIALOG
Det finns naturligtvis många olika sätt att föra ut poli-
cyn, 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 fram policyn i samband med stormöten, 
avdelningsmöten, medarbetarsamtal och artiklar i 
personaltidningen. 

Extern information till media, leverantörer och kun-
der bidrar till att öka företagets goodwill. 

LEDNINGSSYSTEM OCH VARDAGLIGA RUTINER
För att policyn ska bli levande och fungera måste den 
implementeras i system och rutiner, till exempel:

-
miljöarbete.

 - Krav på personbilar som används i tjänsten.

 - Resebyråavtal

 - Riktlinjer/stöd för beslut om resan är nödvändig.
 - Riktlinjer/system för att välja färdsätt och boka resa.
 - Riktlinjer för användning av bil. 
 - Riktlinjer, teknik och stöd för resfria möten. 

 hållbarhetsrapporter.

 gång och cykling.

 till exempel flextid, jourtid.
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Gemensam organisation för möten och resor
Astra Zeneca har optimerat sina mötesformer i en 

gemensam organisation ”Meeting Services”. Video- 

och telefonkonferenser i kombination med webb-

möten används framförallt för avstämnings-, avdel-

nings- och informationsmöten, men också för anställ-

nings- och patientintervjuar. Företaget ser videokon-

ferenser som ett sätt att stärka samarbetet mellan 

olika enheter, öka effektiviteten, minska resekostna-

derna och dessutom förbättra vad man kallar work-life 

balance. 

I ett litet trevligt 

häfte kan policyn 

bli mer lättillgäng-

lig och levande i 

vardagen. Exempel 

på policy hittar du 

på sidan 30.

b

li

va

på

på 

FUNDERA, DISKUTERA OCH PLANERA!
Samarbeta med informationsavdelningen och gör upp 
en plan för att föra ut och förankra policyn:

 råder i din organisation?  

 - Vilka vägar och påtryckningsmedel är realistiska?

 - Vilka argument är mest intressanta?

 - Vilka informationskanaler ska ni välja?

 - Vad finns det för goda förebilder/ambassadörer? 

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 policyns 

talan. På sidan 18 får du tips som motiverar till nya mötes- 

och resvanor.

Timing!
Ha inte för bråttom med att lansera policyn. Om inte de 

praktiska lösningarna fungerar kommer inte policyn att 

fungera.

Förankringstips

 förändring!

 kraft på att försöka övertyga de som är tveksamma 

 eller negativa. 

Vilka åtgärder?

Tips! På sidan 12 hittar du några förslag till åtgärder som 

bidrar till att skapa nya mötes- och resvanor och skynda 

på processen. På sidorna 22-27 finns exempel på mer 

genomgripande förändringar.

Utan bilen skulle jag 
inte få med mig alla 

tunga grejer.

Jag tar cykeln i alla 
väder, så slipper jag 

träna på kvällen.
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Resfria möten
Resfria, virtuella möten kan inte ersätta alla vanliga resor och möten, men det är ett hållbart 

alternativ till många kostsamma, tidskrävande och miljöbelastande tjänsteresor.  

Att utveckla nya mötesvanor är en spännande utmaning. Se till att ni får möjlighet att prova 

på telefon-, video- eller webbmöte.  

TIO STEG FÖR ATT KOMMA IGÅNG
I samarbete med flera organisationer har Trafikverket 
utvecklat en metod i tio steg för en framgångsrik sats-
ning på resfria möten. 
 1.  Analysera utgångsläget: Kommunikationsbehov,  
  resor, kostnader etc. Hur stort är intresset och  
  potentialen för resfria möten?
 2.  Förankra satsningen och säkerställ resurser. 
 3.  Etablera en arbetsgrupp. 
 4. Identifiera potentialen för resfria möten:  
    – Vad/vem genererar mest möten och resor? 
    – Mellan vilka orter, grupper etc ska ni erbjuda  
   resfria alternativ? 
    – Vilken typ av kommunikation/samarbete har ni/ 
   behöver ni? 
    – Hur ser den etablerade möteskulturen ut? 
    – Vilken typ av teknik passar er bäst?
 5. Analysera de tekniska förutsättningarna.   
  Vad finns det/krävs det när det gäller: 
  – Teknisk utrustning, nätverk, programvaror. 
  – Säkerhetskrav och brandväggar. 
  – Support och andra kompletterande tjänster.
 6. Välj och anskaffa lämplig utrustning/tjänst. 
 7. Etablera en plattform för resfria möten, exempel:
  – Utveckla policyn och ta fram kompletterande  
   riktlinjer. När ska ni välja resfria möten, hur ska  
   de bekostas etc? Hur ska support, service, och  
   bokning fungera?
  – Sätt upp ett bra system för bokning.
  – Ge chefer, projektledare och andra som ofta  
   kallar till möten tydliga instruktioner.
 8. Utse ansvariga för drift, bokning, support, utbild- 
  ning och uppföljning av resfria möten. 
 9. Informera och ordna prova-på-evenemang. 
 10. Följ upp. Synliggör användning, besparingar och  
  förbättringar. Fortsätt utveckla mötestjänsterna.  
  Sprid information om användning och effekter.  

FRAMGÅNGSFAKTORER
Följande framgångsfaktorer har visat sig vara betydelse-
fulla för satsningen på resfria möten:

Välj teknik och support, som är anpassad för er orga-
nisation och kompatibel med den omvärld ni kommu-
nicerar med. Se till att ha tillräckligt med utrustning, 
lokaler, support och service på strategiskt valda platser.
Informera, utbilda och träna så att alla berörda får 
bekanta sig med tekniken och får insikt om vad som är 

TELEFON, VIDEO, WEBB
Resfria möten kan ske via telefon, video eller webb. Det 
brukar vara enklast att komma igång med resfria möten 
inom väl etablerade grupper. För tjänsteresor som går 
ut på att knyta kontakter, skapa förtroende eller sälja är 
resfria möten förmodligen inte något alternativ.

FLERA FÖRDELAR  
Resfria möten kan underlätta kommunikation och sam - 
arbete. När man inte behöver planera och sätta av en 
hel dag för resa och möte kan det ju dessutom vara 
lättare att få ihop alla i en grupp.
Spar tid och pengar. Tjänsteresor innebär ofta stora ut-
gifter samtidigt som viktiga medarbetare är på resande 
fot en stor del av sin arbetstid.
Socialt. Många oroar sig för att resfria möten ska hämma 
viktiga sociala kontakter. Vana användare menar att 
man ju faktiskt fortsätter att mötas fysiskt när det behövs. 
Och att minskat resande ökar möjligheterna att kombi-
nera arbete, familj och fritid.  
Minskad stress. Resfria möten kan leda till minskad 
stress, förutsatt att det inte blir för många möten. Arbets- 
situationen för de som rest mycket i tjänsten kan för - 
bättras när de slipper lägga så mycket tid och energi på 
resor.
Bättre kommunikation. I geografiskt spridda organisa-
tioner och projekt kan kommunikationen förbättras 
genom resfria möten. Man kan helt enkelt träffas oftare. 
Utvecklande. Resfria möten kan upplevas som tekniskt 
laddade. För  att ändra en sådan inställning måste man 
få chans att prova på och bygga upp positiva er faren-
heter. Det är också en generationsfråga – miljon tals 
människor träffas dagligen via telefon och Internet 
genom att chatta, messa, blogga, spela spel och skypa.

I vårt företag är det så 
dyrt att ha virtuella möten, 

så vi kan lika gärna resa… 

Hos oss behöver man inte 
betala för video- och webb-

möten, vi får till och med 
bonus för resfria möten.
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möjligt/lämpligt. Genom att chefer och projektledare 
får extra träning i att leda resfria möten lägger ni 
grunden för en ny möteskultur. 
Incitament och smart debitering. Användningen ökar 
om kostnaden för resfria möten hanteras som overhead, 
det vill säga är ”gratis” för användaren. Genom att 
skapa incitament för resfria möten kan ni dessutom 
uppväga de belöningar som förknippas med resandet.
Börja med att ersätta tråkiga resor. När de reströtta 
slipper oattraktiva resor kan de bli ”ambassadörer” för 
resfria möten. 
Samordna och bredda möteshanteringen så att möten 
och resor budgeteras, planeras och administreras under 
samma paraply. Låt er travel manager bli meeting 
manager. Se till att användningen sprids så att resfria 
möten inte bara engagerar de tekniskt intresserade.

FUNDERA, DISKUTERA, PLANERA!

Exempel på frågor:

 möten?

 ni för lokaler och utrustning?

 organisation?

 prova på och gå före med gott exempel?

Ta fram räkneexempel!
Vad händer om resfria möten ersätter 10-20-30 procent 

av ert tjänsteresande?

Vad kostar det?
Exempel videokonferens:

 avskrivning tre år, 25 000 kr/år. 

 ferenser. Kostnad 30 000 kr, avskrivning tio år,  

 3 000 kr/år.

2 och kostar 1 000 kr/m2 och år,  

 dvs 15 000 kr/år. 

 användarna när det behövs. Lönekostnad 80 000  

 kr/år.

 möten per år).

 Summa fasta kostnader 25 000 + 3 000 + 15 000 +  

 80 000 kr utslaget på 200 möten = 615 kr per möte.

Läs mer om resfria möten på www.trafiklverket.se. Där hittar 

du också en handledning med flera tips om resfria möten.

Positiva erfarenheter
Volvo Personvagnar upplever att resfria möten gör det 

enklare att samarbeta 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 fokuse-

rar på de stora frågorna, vilket får till följd att mindre men 

viktiga frågor inte tas upp. Ibland uppstår också språkliga 

missförstånd. För att resfria möten ska fungera bra krävs 

både disciplin och vana.

Rikspolisstyrelsen satsar på resfria möten för att värna 

miljön, spara tid och göra personalens vardag lättare. 

Med 21 polismyndigheter och cirka 27 000 anställda 

innebär resandet en hel del pusslande och splittrade 

arbetsdagar. 

– När vi slipper all organisering som resandet medför; 

boka resa, kanske stämma av med familjen, bo på hotell 

och så vidare, så underlättar det vardagen. Vi kan jobba 

effektivt, gå från arbetet i tid och låta fritiden vara just 

fri tid. På så vis är de resfria mötena en viktig faktor som 

hjälper oss att trivas på jobbet. Det är inte fråga om att 

helt sluta resa. De fysiska mötena behövs och kan inte 

alltid ersättas, säger Kjell-Ove Lindgren, travel manager.

Swedbank effektiviserar sin internationella verksamhet 

med unified communications (samordnad kommunika-

tion). Chatt, videomöten och delade dokument gör med-

arbetarna mer effektiva. Detta framgår av ett försöks-

projekt. Lösningen har nu införts i bankens ordinarie 

it-stöd. Populärast blev chattfunktionen och det virtuella 

mötesrummet med stöd för video och dokumentdelning. 

Satsningen räknades snabbt hem, speciellt på utbild-

ningssidan. 

– När en specialist kan kompetensutveckla hundra per-

soner utan att någon behöver förflytta sig blir det otroligt 

effektivt, konstaterar Per Näslund, Business Service Owner.

Nu när vi har fått 
teknisk support flyter 

videomötena fint. 
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Flexibla lösningar, flexibla resenärer 
– exempel på åtgärder
Åtgärderna kan omfatta allt från reseinstruktioner till nya resebyråavtal, inköp av miljöbilar 

och satsningar på resfria möten, tjänstecyklar och bilpool.

NYA VANOR
Mobilitet omfattar en kombination av en mängd olika 
lösningar för långa och korta resor. Flexibla resenärer 
kan både gå, cykla och åka kollektivt. De kan använda 
bil när det behövs, jobba på tåget och välja ett telefon-
möte istället för en flygresa ibland.
 Vanans makt är stor. Det är lätt att fortsätta med det 
som känns vant, trots att det finns bättre alternativ. 
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 lägga in policyn i sina system så att man auto -
matiskt väljer alternativ som följer policyn. 
Exempel på krav för resebyråtjänster. Resebyrån ska: 

 eventuella ramavtal.

 utförda tjänsteresor.

 hållbara alternativ.
I reseräkningen ska det vara lätt att rapportera alter-
nativ som följer policyn. 

Får jag inte ta 
bilen till mötet? 

Jag tar gärna tåget 
eller bussen, och går mellan 

mötena när jag hinner. Då 
känner jag mig fri.
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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 tidsbesparingen med 

flyg är minimal. De nya resvanorna spar både miljö och 

pengar. Många uppskattar också att kunna jobba på tåget.

Våra kunder vill ha miljöanpassade 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 

starka skäl och då ska flygresan motiveras och godkännas 

av närmaste chef.

Nej, vi kan inte lägga Malmö-
konferensen kl 9. Vi startar kl 13 

så kan folk ta tåget och jobba 
några timmar innan. 
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CYKEL, PROMENADER, KOLLEKTIVA FÄRDMEDEL
Promenader, cykel eller kollektiva färdmedel kan vara det 
snabbaste och billigaste sättet att göra korta tjänsteresor.
 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 prova på. 
För att skapa en mer omfattande förändring kan det 
krävas satsningar på tjänstecyklar, leasingcyklar, om- 
 klädningsrum, duschar, cykelparkeringar m m. Om 
personalen får träna på arbetstid, kan cykelturen eller 
promenaden till jobbet inräknas i detta. 

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 träningskort, 

säger Annika Nilsson, miljöansvarig. De som har långt 

till arbetet har svårt att utnyttja cykeln, då uppmuntrar 

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, biljett-

kvitton eller motsvarande gäller som intyg och ska bifogas 

tjänstgöringsrapporten. Miljöpremien är skattepliktig. 
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Nacka kommun arbetar målinriktat
De satsar bland annat på utbildning i en webb-baserad 

mötestjänst, bilpool med miljöbilar, strategisk parkerings-

policy och subventionerade SL-kort. För att få underlag för 

ytterligare åtgärder med koppling till klimatmål och resor 

har man bland annat gjort följande analys:

resor, men ytterligare förbättringspotential finns. Ett 

åtgärdspaket mot 10 procent koldioxidreduktion skulle ge 

en årlig besparing på nära 1 miljon kr.

Anmärkningsvärt är att merparten av de frekventa bil-

pendlarna bor på kort pendlingsavstånd 0-5 km. Hälften 

har kortare avstånd än 10 km. Dialog med SL kan ge svar 

på möjligheter till bättre kollektivtrafik.

bilen  under vissa villkor (främst förbättrad kollektivtrafik).

arbeta för att minska bilresandet till och från arbetet. 

-

dom om resepolicy, bilregler och miljömål. Detta speglar 

behovet av mer och tydligare information.

arbeta någon dag i veckan. Ökat distansarbete ger stora 

miljövinster och ekonomiska besparingarna.

att ställa ytterligare krav på leverantörerna. Detta är nöd-

vändigt för att få fram data för analyser och uppföljningar.

MILJÖTAXI!
Miljötaxi kan vara ett ekonomiskt, miljöanpassat alter-
nativ för korta resor och ett komplement till bilpool. 

Plats för citat
Namn Namnsson, Statens provningsanstalt        

Plats för citat
Namn Namnsson, Statens provningsanstalt      

Krav på miljöupphandling   
Från och med december 2010 måste så gott som alla 

svenska myndigheter ställa miljökrav när de upphandlar 

bilar och kollektivtrafik. Enligt lagen som är en följd av 

ett EU-direktiv, ska miljökraven åtminstone omfatta 

energianvändning, koldioxidutsläpp samt utsläpp av 

kväveoxider och partiklar.
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TRAFIKSÄKRA, MILJÖANPASSADE BILAR
Att välja säkra bilar i rätt storleksklass och motorstyrka 
spar bränsle, minskar miljöbelastningen och risken för 
trafikolyckor. Exempel på krav för tjänstebilar är minst 
fem stjärnor enligt Euro NCAP och att bilar som köps 
in ska vara miljöanpassade med en bränsleförbrukning 
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. 
Användningen kan innebära lägre förmånsvärde, fri 
parkering och befrielse från trängselavgift.  
Länktips på Internet, se sidan 39.
På sidan 31 ser du vilka krav Trafikverket ställer på bilar 
som används i tjänsten.

TEKNISKA STÖDSYSTEM
Utvecklingen av fordonsdatorer och tekniska stödsys-
tem går snabbt.
ISA, Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet, talar 
om vilken hastighetsgräns som gäller och hjälper föra-
ren att hålla hastigheten. I framtiden väntas ISA också 
ta hänsyn till väderlek, trafiksituation m m.
Elektroniska körjournaler gör det möjligt att följa upp 
bilanvändningen och förenkla hantering av reseräk-

körmönster, maxhastigheter och sparsam körning.
Trafikinformation om framkomlighet, olyckor, köer, 
alternativa färdsätt etc, utvecklas och levereras på 
många olika sätt.
Alkolås blir allt vanligare inom yrkestrafiken. Tillsam-
mans med ett program för hantering av alkoholfrågor 
minskar det risken för rattfylleri. 
Läs mer på www.trafikverket.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 rutiner 
för att kontrollera bromsar, lampor, däck m m.

BILPOOL
En bilpool kan vara ett bra alternativ till tjänste- och 
firmabilar. Den innebär ofta ekonomiska besparingar, 
eftersom de fordon som endast är knutna till enskilda 
personer sällan används företagsekonomiskt optimalt. 
Samtidigt ökar bilpoolen möjligheten till miljöanpassade 
och säkra fordon. Det finns flera fördelar – bättre rese-
planering, färre körda mil och bekvämare användning 
när förarna slipper städning, underhåll, internfakture-
ring etc.   
 En bilpool kan behöva kompletteras med hyrbils-

privat, förutsatt att faktureringen hålls isär. För  
att anställda inte ska förmånsbeskattas för privat 
användning, måste bilpoolen vara öppen för andra 
och ha samma priser för alla privata användare. 
Länktips på Internet, se sidan 39. På www.trafikverket.se 
finns en guide för upphandling av bilpool. 

SPARSAM KÖRNING
Ett enkelt sätt att spara pengar och miljö är att förarna 
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 man arbeta med 

bör exempelvis följas upp och återkopplas till förarna. 
Läs mer om sparsam körning på www.trafikverket.se

Det ska vara enkelt att lämna bilen hemma!
IKEA vill göra det lättare för kunder och medarbetare att 

lämna bilen hemma och välja allmänna kommunikationer 

till och från varuhusen. På olika varuhus runt om i världen 

erbjuds exempelvis gratis pendlarbussar, rabatter till med- 

arbetare som reser kollektivt, parkeringsfördelar för miljö-

bilar, cykelparkering med reparationsverktyg, utlåning av 

cyklar med dragkärra med mera. I USA firade företaget 

sina framgångar med att ge tusentals anställda en cykel 

inför semestern. När ett nytt IKEA-varuhus planeras är 

bra allmänna kommunikationer en viktig förutsättning. 

Allt fler av medarbetarnas affärsresor ersätts dessutom 

med virtuella möten.   

”Det går att spara minst tio procent på såväl 
kostnader som miljöbelastning genom att ersätta ett 

förhållandevis oreglerat bilbruk med en bilpool.” 
Per Schillander, Trafikverket

ISO 39001 - ny standard för trafiksäkerhet
Arbetet för bättre trafiksäkerhet berör alla organisationer 

som kan påverka och/eller påverkas av trafiksäkerheten. I 

slutet av 2012 kommer en global ledningssystemstandard 

för trafiksäkerhetsarbetet – ISO 39001. Standarden har 

initierats av Trafikverket och Swedish Standards Institute 

(SIS). På liknande sätt som ISO 9001 och ISO 14001 är 

etablerade verktyg för ett systematiskt och effektivt 

kvalitets- och miljöarbete, blir ISO 39001 ledstjärna för 

arbetet med ständiga trafiksäkerhetsförbättringar.  

”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.” 

Christer Strömberg, Trafikverket
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FUNDERA, DISKUTERA, PLANERA!

Exempel på frågor:
Vad finns det för alternativ till resan?

Måste man resa? Möjlighet till resfritt möte?

Vilka resor anses vara tråkiga och därmed enklast att 

ersätta med resfria möten?

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 resfria möten, kollektivresande, 

samåkande, cyklister och gående?

Ska ni satsa på utbildning i sparsam körning?

Hur är det med fordonsparken?
Behövs alla bilar?

Vilka miljö- och trafiksäkerhetskrav ska ni ställa på 

bilarna.

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?

Flexibilitet och valfrihet?
Vad finns det för mötesalternativ?

Behövs det bättre IT-stöd för reseplanering? 

Kan ni erbjuda distansarbete/hemarbete? 

Kan 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. 

RÄTT DÄCK MED RÄTT TRYCK
Med rätt lufttryck minskar rullmotståndet, det gör att 
bränsleförbrukningen och därmed också miljöbelast-
ningen minskar. Det kan innebära besparingar upp-
emot 500 kr per år och fordon. Dessutom slits däcken 
mindre.  
 Välj gärna svanenmärkta däck, som är fria från giftiga 
högaromatiska oljor (HA-oljor). Undvik dubbdäck, 
dub barna sliter upp hälsofarliga partiklar från vägbanan. 
Dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden är i många 
fall lika säkra som dubbdäck. 
Läs mer på www.svanen.nu , www.gronkemi.nu och 
www.trafikverket.se sökord: däckvalet.

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.

Avgifter och rabatter
Åre kommun har en intern modell för avgifter och rabatter 

för utsläpp av koldioxid från kommunala tjänsteresor. 

En flygresa debiteras internt med ytterligare 30 procent 

på priset medan en tågresa ger 30 procent tillbaka. På 

motsvarande sätt fördyras resor med bil som drivs med 

bensin eller diesel medan transporter med biobränsle-

drivna fordon och samåkning ges rabatt. Under det år 

när modellen förankrades halverades flygresandet och 

tågresandet fördubblades.  

Motivation för 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 drivmedelsförbruk-

ning per liter distribuerad dryck.

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 

policyn 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 analys av resvanorna är det naturligtvis intres-
sant att följa upp den.

UPPFÖLJNING EFTER EN MÅNAD
Ungefär en månad efter att policyn lanserats är det 
dags för en första utvärdering. 

 i dokument och rutiner?
- Samordning med andra policys?
- Implementering i instruktioner och rutiner?

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.

VAD ANSER MEDARBETARNA?
Medarbetarnas kunskap och attityd är avgörande för 
policyns genomslagskraft. Exempel på frågor:
  - Har du fått information om vår nya policy? Vad anser  
 du om den?
  - Har du fått information om möjligheterna att… 
 (kan till exempel gälla telefon- eller videokonferens,  
 cykel, subventionerade tåg- eller bussresor etc)?
  - På vilket sätt påverkar policyn dina möten och resor?  
  - Är det något som hindrar dig från att följa policyn?
  - Har du arrangerat/deltagit i telemöten eller video- 
 konferenser?

INFORMATION OCH ÅTERKOPPLING  
Det är viktigt att alla får återkoppling för sina nya mötes- 
och resvanor, det kan ske på flera sätt, exempel:

 samband med arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal,  
 genomgång av reseräkningar m m. 

 förändrat resebeteende.  

EXTERN RAPPORTERING  
Flera av de mål som organisationen ska uppfylla och 
rapportera, ställer krav på nyckeltal och extern rapporte-
ring av resandet. Det kan handla om att följa nationella 
miljömål eller krav på att rapportera resor i miljöled-
ningssystemet. Exempel på standards för rapportering-
en 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 ge-

nererar inte bara statistik över användningen. Det beräknar 

och rapporterar också insparad resekostnad, koldioxid m m. 

När Tullverket ersatte cirka 71 000 mil flygresor med hjälp 

av videomöten ledde det till minskad miljöbelastning mot-

svarande 117 ton koldioxid. 

Jag kör ungarna till 
skolan på väg till jobbet.

Utan bilen skulle jag 
inte klara det.
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FUNDERA, DISKUTERA, PLANERA!

Gör en plan för uppföljningen

 jämförelser med?

 beslutsfattare, resenärer och andra?

Tips! Gå tillbaka till utredningen och vad som gick att 

införas i uppföljningen? Samarbeta med ekonomi- och 

administrationsavdelningen! På sidan 35 kan du läsa mer 

om resvaneundersökningar.

Uppföljning kan ske på många sätt, exempel:

 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? 

Tips! Mät bara det som behöver mätas. Se till att mät-

ningarna 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 förändrings-

arbetet internt och externt. Exempel:

 säkerhet etc?

Följ upp och revidera
Policyn är ett levande 

dokument som behöver 

ses över och revideras 

varje år.
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Konkreta, rimliga mål underlättar implementering och 
uppföljning 
Ett mål kan vara det som stipuleras av EU: koldioxidutsläp-

pen ska minska med 20 procent till 2020. Kanske ska ni 

höja ribban: Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser 

med trettio procent till 2020.  

Det är ett bra mätbart mål, men för att ge medarbetarna 

vägledning behöver det brytas ner. Målet ska ju kunna 

följas upp på avdelningsnivå, så att olika avdelningar kan 

tävla om vem som når målet snabbast och bäst. 

Exempel konkret mål: Vi ska öka andelen tele- och video-

konferenser. Bilparken ska vara 100 procent miljöanpassad 

år 2020.

Exempel på årlig uppföljning: Hur mycket förnyelsebar 

energi används i bilparken? Hur många möten har ersatts 

med resfria möten? Hur många video- och telefonmöten 

har genomförs?  

”Tydliga mål och mätbara förbättringarna är ryggraden 
i förändringsarbetet. Om man ska bli miljövänlig måste det 

ju vara på riktigt. I vår klimatsmarta satsning har vi 
exempelvis fått avstå från roliga konferensresor till utlandet. 

Våra medarbetare är med på tåget och vi chefer anstränger 
oss att göra konferenserna så roliga som möjligt..” 

Anders Kumlien, reklambyrån Cox Stockholm  

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING OCH NYA MÅL 
I takt med att ni når era mål, kommer de förmodligen att 

höjas samtidigt som gränserna för acceptabla miljöeffek-

ter skärps. Därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp 

hur långt man kommit och se till att alla medarbetare får 

veta att ni är på rätt väg. Berätta också om alla positiva 

sidoeffekter som att man mår bra av att gå och cykla 

och blir effektivare när arbetsveckan inte splittras av för 

många resor. Uppdatera hemsidan och intranätet så att 

alla kan följa era framsteg.



30

F
o

to
 N

ic
k

la
s

 B
lo

m
/

B
il

d
a

rk
iv

e
t.

s
e

Policyns innehåll varierar allt efter mål, ambitions-

nivå och en mängd företagsspecifika förutsättningar. 

Här följer en skiss till policy 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. Policyn 
innehåller också en rekommendation för resor till och 
från arbetet. 
 
SYFTE
Policyn ska:

miljöanpassat och säkert resande.

ANSVAR
Chefer: Varje chef har ansvar för att policyn efterlevs. 
Chefen ska:
1. Säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet 
i policyn med tillhörande styrdokument.  
2. Säkerställa att medarbetarna har kunskaper om 
kostnadseffektiva, säkra och miljöanpassade möten och 
resor, så att de förstår syftet med policyn och handlar 
därefter.
3. Följa upp att policyn efterlevs och rapportera alarm-
erande avvikelser. 

Mötes- och resepolicy  
– exempel

Medarbetare: Var och en ansvarar för att möten och 
resor i tjänsten sker i linje med policyn – på ett effektivt, 
ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 
EFFEKTIVITET 
Möten och resor ska planeras, bokas och genomföras     
i följande steg.  
1. Möjligheterna att genomföra ett resfritt möte ska 
övervägas innan beslut fattas om en resa.
2. Möten och resor ska planeras med så god framför-
hållning som möjligt.

riktlinjer och avtal för tjänsteresor.

TRAFIKSÄKERHET OCH MILJÖANPASSNING
Kunskap: Alla medarbetare ska ha kunskap om hur de 
kan bidra till säkra och miljöanpassade möten och resor. 
De ska till exempel känna till möjligheter och teknik 
för resfria möten samt  aktuella kollektiva färdmedel.
Värdering: Alla medarbetare ska förstå vikten av säkra 
och miljöanpassade möten och resor. 
Handling: Alla medarbetare ska använda sin kunskap 
när de planerar och genomför möten och resor.  

RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 
Eftersom resor till och från arbetet utgör en stor del 
av organisationens miljöbelastning ska alla chefer och 
medarbetare överväga miljöanpassade alternativ för 
dessa resor. Alternativ kan exempelvis vara kollektiva 
färdmedel och samåkning, samt cykla eller gå när av-
stånd och väder så tillåter.

EXEMPEL PÅ RESEPOLICYS 
Trafikverket: www.trafikverket.se
Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se
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Kompletterande styrdokument 
– exempel

RIKTLINJER FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER
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 kostnadseffektiv 
och miljöanpassad mötesform.

 vara telefonmöte, internet- eller videokonferens.
 Fysiska möten ska ske på en plats som genererar  

 minsta möjliga resekostnader. Den som kallar till  
 ett möte är ansvarig för att mötet hålls på en tid   
 och plats som gör det möjligt att följa policyn.
Exempel: Vid planering av möten ska vi alltid överväga 
om mötet kan vara resfritt.
Exempel: Konferenser ska läggas på en central plats, 
så att deltagarnas sammanlagda resor minimeras. 

REGLER OCH AVTAL FÖR TJÄNSTERESOR 
Riktlinjer för beslut om resa 
Exempel: Vår resebyrå/interna mötes-/reseservice ska se 
till att policyn följs. 
Exempel: Vi ska välja tåg före flyg på följande resor/ 
avstånd/destinationer...
Exempel: Vid bilresor används i första hand bilpool/
tjänstebil eller hyrbil. Egen bil används endast i undan-
tagsfall efter överenskommelse med närmaste chef.
Exempel: Vid kortare resor ska vi i första hand använda 
allmänna kommunikationer (buss, spårvagn, tunnelbana). 
När det är rimligt och möjligt väljer vi att gå eller cykla.

Bonus och förmåner
All bonus och alla förmåner, till exempel flygpoäng, 
frinätter från hotellkedjor och motsvarande tillfaller 
företaget, inte den enskilde resenären, och ska använ-
das i tjänsten.

Riktlinjer för trafiksäkerhet och sparsam körning
Exempel: Trafikreglerna ska följas. De som kör mycket i 
tjänsten ska utbildas i sparsam körning.
Exempel: Alla medarbetare ska ha kunskaper om första 
hjälpen. Den som kommer först till en trafikolycka ska 
stanna och hjälpa till.
Exempel: Vid tjänsteresor med cykel ska cykelhjälm alltid 
användas

Uppmuntran till kollektiva resor, samåkning,                
promenad och cykling 
Subventionerade månads- eller årskort för kollektivt 
resande, tjänstecyklar, bonus för resfria möten etc.
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Krav på bilar som används i tjänsten
I ”Minimikrav på bilar som används i tjänsten”, en bilaga 

till Trafikverkets mötes- och resepolicy, ställs krav på 

bilarna i två steg:

Steg 1. Kraven gäller från och med 15 september 2010.

Steg 2. Kraven gäller från och med 1 januari 2012.

Ur ett miljömässigt, trafiksäkerhetsmässigt och ekono-

miskt perspektiv ska bilarna storlek vara anpassade för de 

aktuella behoven av lastförmåga och antalet personer i bi-

len. Kraven på bilarna ska först och främst vara relevanta 

för verksamheten.

Miljöpåverkan inkluderar bland annat utsläpp av koldiox-

id, luftföroreningar (avgaser), buller samt trafiksäkerhet. 

För koldioxid och energieffektivitet har EU:s regelverk för 

utsläpp av koldioxid använts, men med en lite tuffare nivå 

– 5 procent lägre utsläpp och tidigare infasning. Samtidigt 

får bilar som kan drivas med alternativa bränslen släppa 

ut lite mer, 54 procent, vilket minskas till 31 procent i Steg 

2 (2012). 

För trafiksäkerhet används EuroNCAP – fem stjärnor 

samt ytterligare krav på skydd mot pisksnärtsskada, 

bältespåminnare och skydd för fotgängare. Nytt är att 

krav på buller förts in, minst 1 dB tystare än lagkravet i 

Steg 1. Från och med Steg 2 gäller max 72 dB. För de bilar 

som Trafikverket äger eller hyr under längre tid tillkommer 

även utrustningskrav.

Tips! Tänk över vad bilen ska användas för. Utforma kraven så 

att de blir drivande och leder till en ökad energieffektivitet och 

minskad miljöpåverkan.
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En levande process

Exempel:
Ledningen inom ett konsultföretag i en större stad 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 miljöfrågorna fram. Planerna låg i linje med den miljösatsning som diskuterats, men ännu 

inte tagit form. Marknadschefen, miljösamordnaren och en seniorkonsult (som redan använde bilpool för privat bruk) fick 

ansvar för att utreda möjligheterna till nya resvanor och genomföra förändringsprocessen.

När idéerna diskuterades med samtliga konsulter, tog projektet ny riktning. Det som börjat som en besparingsåtgärd blev 

nu en viktig varumärkesbyggande konkurrens- och imagefråga. 

Företaget beslutade sig för att marknadsföra sig som gröna, miljömedvetna, koldioxidneutrala konsulter. I miljölednings-

systemet skulle koldioxidutsläppen för alla resor mätas och följas upp. 

Planerna på en bilpool lades på is. Det var visserligen ett alternativ som också kunde användas för privata resor, men tiden 

var inte mogen. Detta förstärktes av att ledningen deklarerade att de inte kunde vara utan sina egna tjänstebilar. Det var 

de andra konsulterna som skulle använda bilpoolsbilarna.  

Under processens gång insåg man att det var möjligt att promenera, cykla och åka kollektivt till många kundmöten. 

Många bilresor kunde dessutom ersättas med resfria möten, webbinarier, något som också kunderna såg som intressant 

och tidsbesparande. De nödvändiga resor som inte kunde göras fossilfria, kunde kompenseras genom köp av utsläppsrätter.

I den nya mötes- och resepolicyn slogs vikten av en mer genomtänkt mötes- och reseplanering fast. Alla skulle ställa sig 

frågan; Är resan nödvändig? Kan den ersättas med ett resfritt möte?

Flera åtgärder. För att underlätta möjligheten att jobba hemma fick konsulterna bättre arbetsdatorer, telefoner och stöd 

för snabb uppkoppling från hemmet. De fick också möjlighet att ta taxi, miljötaxi, om de arbetade på obekväma tider. 

I diskussionen om bilpool hade kostnaderna för företagets garageplatser ställts på sin spets. Nu sades flera garageplatser 

upp. Den besparingen öppnade dörren till ett minigym med omklädningsrum och duschar. Fem tjänstecyklar köptes dessutom 

in. I efterhand konstaterade projektgruppen att processen kunde ha underlättats och skyndats på om man startat upp med 

en mer grundläggande analys.

BRA START UTREDA SNABBA 
ÅTGÄRDER

FÖRANKRA GENOMFÖRA UPPFÖLJNING

Diskussion med

ledningen om mål 

och ambition

Intressenter:

anställda, kunder

Studiebesök för 

nyckelpersoner

Enkät om förmåns-

bilar på intranätet 

Ekonomiska 

kalkyler för 

bilanvändningen

Driftsäkerhet och 

kostnad för bilpools-

lösningar?

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 

Grön konsult

Ej bilpool

Möten och samtal

om nya förslaget

Dialog med facket

BESLUT

Satsning på resfria

möten

Upphandling av 

teknik och support 

för resfria möten

BESLUT

Resepolicy

Ny reseräkning och 

rutin för bokning

Resfria möten

Konferensrum

Teknik

PC med mobilt 

bredband till alla 

konsulter

Nytt minigym och

omklädningsrum

Ny reseräkning

Nya poster i 

redovisningen

Dialog Utredning Beslut Åtgärder

Uppföljning:

CO2-utsläpp

Kostn. möten/resor
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FRÅGOR SOM SÄTTER FART PÅ 
DISKUSSIONEN OCH POLICYPROCESSEN JA NEJ BEHÖVER EJ RELEVANT
   UTREDAS
MÅL, POLICYS, RIKTLINJER
Finns det en policy för socialt ansvarstagande/CSR? 
Finns det en mötes- och/eller resepolicy? 
Följs policyn?
Driver policyn miljöarbetet framåt?
Driver policyn trafiksäkerhetsarbetet framåt?
Finns det tydliga instruktioner för resor och möten?
Följs instruktionerna?
Har ni miljömål som påverkar/påverkas av resande?
Tas resor och möten upp i arbetsmiljöarbetet?
Finns det en hälsopolicy?
Tas möten och resor upp i hälsopolicyn/friskvårdsarbetet?
Finns det en trafiksäkerhetspolicy?
Finns det en alkohol- och drogpolicy?

MÖJLIGHET TILL RESFRIA MÖTEN
Finns det stöd för distansarbete/flexibla arbetstider? 
Finns det teknik för att genomföra resfria möten?

FORDONSPARKEN
Finns det tjänstebilar?
Finns det bilpoolsbilar?
Ställs det miljökrav på organisationens bilar?
Ställs det trafiksäkerhetskrav på organisationens bilar?
Används organisationens bilar effektivt?
Finns det tjänstecyklar?

UTBILDNING, BETEENDE
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?
Föregår cheferna med gott exempel?  

ORGANISATION
Finns det en organisation för bokning av möten och resor?
Finns det resebyråavtal?
Följer resebeställaren/byrån era krav och instruktioner?
Rapporterar och följer ni upp möten och resor?
Finns det någon som uppmärksammar och agerar om 
personalen kör för fort eller kör berusad/drogpåverkad?

Ta gemensamt grepp 
om utgångsläget
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ÖVRIG STRUKTUR FÖR BILINNEHAV OCH BILRESANDE 
Egna p-platser och garage?  

Personal som hanterar/administrerar bilparken?

Tips! P-platser kan vara en betydande förmån och         
avgörande för möjligheterna att ta egen bil till jobbet.   

HYRBILAR
Användning av hyrbilar?

Tips! Hyrbilsanvändningen kan vara delad på flera leve-
rantörer och svår att hitta i ekonomisystemet. Titta efter 
hyrbilsfirmor i leverantörsreskontran. Det är inte ovan - 
ligt att en avdelning korttidshyr bil medan en annan 
avdelning har outnyttjade bilar.

TAXIRESOR

Tips! Taxiresor återfinns i leverantörsreskontran. Taxi 
upplevs ofta som lyxigt men kan vara ett bra alternativ. Det 
är bättre åka taxi än att till exempel blockera en bilpools-
bil för ett möte några km bort.

Utredningar – några exempel 
med fokus på bilresandet

ATTITYDER, VANOR OCH BETEENDEN
Detta kan exempelvis fångas upp i en resvaneunder-
sökning. Exempel på frågor:

BILAR SOM FÖRETAGET ÄGER/LEASAR
Vilka bilar har ni? 

Var finns bilarna?

Hur används bilarna? 

Vem/vilken avdelning använder bilarna? 

Vem/vilken avdelning ansvarar för bilarna? 

 skatter, försäkring?

Vad kostar bilarna? 

Tips! Var observant på minibussar. Kanske är de så lågt 
utnyttjade att det är bättre att köpa transporttjänster? 
På www.trafikverket.se finns mallar till hjälp.

RESOR MED BIL, MILERSÄTTNING, BILAVTAL, 
TJÄNSTEBIL 

Tips! Bilavtal och tjänstebil är en del av lönen och kan 
sällan ändras i efterhand. Din utredning ger underlag 
för framtida anställningsavtal.

Läs mer om konsten att hitta kostnader i bokföringen 

på sidan 36.
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Resvaneundersökningar

Exempel på planeringsfrågor:
VAD VILL NI VETA? 
Attityder, beteenden, nuvarande resvanor, möjlighe-
ter 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 förändringspo-
tentialen. Det räcker till exempel 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 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 undersök-
ningsföretag och väl beprövade 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 mer kostnadseffektivt. 
Det är 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 viktig poäng att fråga alla, så att alla 
känner sig sedda och får möjlighet att påverka. 

HUR SKA VI FRÅGA? 
Personliga intervjuer, telefon, post eller webb?
Kommentar: Sättet att fråga hänger ihop med syftet, 
vad ni vill veta. Personliga intervjuer och telefoninter-
vjuer ger ofta djupare kunskap om bakomliggande 
orsak-verkan-förhållanden.  

HUR SKA VI STÄLLA FRÅGAN?

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

Tips! En enkät kan lyfta fram problemområden, 
som kan följas upp med intervjuer och samtal för 
fördjupad information. Ett annat sätt är att börja 
med 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.  
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VILKA KONTON I BAS-KONTOPLANEN ÄR 
RELATERADE TILL FORDON OCH RESOR?

-
nen 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 
detaljerat man bokför. Det är svårt att få fullständig 

-
blick förutsatt att konteringen fungerar disciplinerat. 

Använd gärna underkonton. Underkonton bör till 
exempel användas för att separera inköp av olika 
drivmedel eller separera försäkring och skatt (fordons-
skatt, eventuell övrig skatt, till exempel trängselavgift, 
löpande försäkringspremier och självrisker). 
 Om man använder övergripande konton för mycket, 
minskar möjligheten att analysera kostnaderna för 
fordon och transporter med hjälp av bokföringen.
 

Ett sätt att få bättre kontroll över stora kostnadsposter 
är att redovisa på projektnivå, ett fordon kan till exem-
pel 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 en helhetsbild, du behö-
ver följa upp resestatistik från resebyrån, ha framför-
hållning med bokning, följa ändringar i prisstruktur 
för enskilda transportsätt etc.

Hitta kostnader i bokföringen

KONTO BENÄMNING KOMMENTAR

FORDON - KOSTNADER

5600

5610

5611

5612

5613

5615

Se även 7834 Avskrivningar bilar.

Se upp med vilka konton som finns för drivmedel. Ibland blandas olika 
slags drivmedel (diesel, bensin, gas, E85 etc) för olika ändamål (arbets-

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.

specifikation av typ av skada, betald ersättning m m 
som ett komplement till premiekostnaden.
Skatten går att stämma av med Trafikverket.

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

Det är bra att gå tillbaka till verifikaten och se på leasingavgift, förläng-
ningsavgift och övermil var för sig. Finansbolagen kan ge information 
om detta. Eventuellt underskott/överskott vid försäljning 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

BAS-kontoplanen är en frivillig svensk standardkontoplan 
för redovisning (www.bas.se), som används av många företag, 
myndigheter och andra vinstdrivande organisationer. Det finns 

används av statliga verk och myndigheter och flera kommuner.



37

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 m m utan underavdelningar 5619-5621.
Avskrivningar, se 7834.

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

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

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

Exempelvis förare av egna fordon. Andel 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 kan vara 
tveksam av arbetsmiljöskäl). 

Detta konto har en tendens att användas rätt mycket. Här hamnar ofta det 
man inte ”vet” – självrisker m m. Exempel på specificering;

  del av fordonskostnaden.

Lastbilskostnader (>3,5 ton)

Truckkostnader

Motorcykel-, moped- 
och skoterkostnader

Flygplans- och helikopterkostnader

Löner

Traktamenten 
(skattefri del och beskattad del)

Lokala resor - buss och taxi

Hyrbilar

Ersättning för kost och logi

Kostnad för fri bil

Semesterersättning

18 kr/mil, det som överstiger 18 kr beskat-
tas).

Arbetsgivaravgifter

FORTS. FORDON - KOSTNADER

FÖRARE - KOSTNADER

RESOR - KOSTNADER

Underkonton gör det möjligt att skilja på olika typer av resor.
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Uppföljning av reseinstruktioner med 
fokus på koldioxid – exempel

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

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

Hyrbilar
- Antal tillfällen
- Antal mil

Samåkning - egen bil

Schabloner för koldioxidutsläpp 
för varje månadskort.

Schabloner för sträcka per tjänstecykel.

Leverantören specificerar utsläppen.

Schablon koldioxidutsläpp 
för varje sparad resa.

Schabloner för koldioxidutsläpp 
per personkilometer.

Antal liter drivmedel multipliceras med 
schablon för respektive bränsle.

Schabloner för koldioxidutsläpp 
för svensk genomsnittsbil.

Statistik från resebyrå.

Antal använda månadskort/kuponger.

Inköp och eventuell inventering anger 
antal tillgängliga cyklar.

Ekonomisystemet

Avdelning som beställt utbildningarna.

Enkäter/personliga intervjuer/avstämning 
med respektive chef etc.

Statistik från SJ eller resebyrå.

Information från ekonomisystemet.

Ekonomisystemet anger utbetald reseer-
sättning och antal mil.

Ekonomisystemet. Kan kräva ändring av 
reseräkning samt extra konton i systemet.

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

För att beräkna utsläppen multipliceras uppgifter om ert 
resande med schabloner för olika transportslag. 
Tips! Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se) och 
Trafikverket (www.trafikverket.se) har mallar för att 
beräkna tjänsteresornas koldioxidutsläpp. Det finns också 
kommersiella aktörer som kan hjälpa till, se sidan 39. 

Tågresor
- Destinationsort
- Antal resor och resenärer

Schabloner för koldioxidutsläpp 
per personkilometer.

Statistik från hyrbilsfirma.

Egen bil i tjänsten

Taxibolag levererar statistik på koldioxid-
utsläpp per resa.
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Läs- och länktips

INTERNET

IDÉER OCH VERKTYG FÖR HÅLLBART RESANDE, 
”MOBILITY MANAGEMENT”
Trafikverket: www.trafikverket.se

Exempel på sökord: Resepolicy, mötespolicy, hållbart resande, 

resfria möten.

Europeisk plattform för mobility management: www.epomm.eu 

Svenskt nätverk för mobility management: swepomm.se

Mobility management, svensk hemsida: 

www.mobilitymanagement.se   

Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se

Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se

Hållbar Mobilitet Skåne: www.hmskane.se 

Mobility management i Stockholmsregionen: 

www.ressmart.se 

TransportEko Sydost: www.energikontorsydost.se/

transportekosydost

Hållbart resande i Umeåregionen: www.smartaresor.nu

Göteborg stad: www.nyavagvanor.nu 

MILJÖBILAR, BILPOOLER, SPARSAM KÖRNING
Bilpooler, frågor och svar: www.bilpool.nu

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

Konsumentverket om bilar: www.konsumentverket.se 

Gröna bilister: www.gronabilister.se

Sveriges trafikskolors riksförbund om EcoDriving: 

www.ecodriving.se 

RESFRIA MÖTEN 
Trafikverkets guide: www.trafikverket.se

Meet Green, planering av gröna möten och konferenser: 

www.meetgreen.com   

CYKLA TILL JOBBET
Cykelutmaningen: www.cykelutmaningen.se

Korpen: www.korpen.se

UPPHANDLING
Upphandlingskrav för resor och fordon, Miljöstyrningsrådet: 

www.msr.se   

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

Forum för hållbara transporter: www.transportupphandling.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

TRAFIKSÄKERHET
Europeiska krocktest: www.euroncap.com

Motorförarnas helnykterhets förbund, fakta om alkolås m m: 

www.mhf.se

NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande: 

www.ntf.se

Trafikverkets kunskapsbank: www.trafikverket.se

ANALYS, UPPFÖLJNING OCH EKONOMI
CERO – Climate and Economic Reasearch in Organisations: 

www.cero.nu

Nätverket för Transporter och Miljön, kalkylmetoder: 

www.ntmcalc.se

MER-projektet, miljöengagerade revisorer, verktyg för att 

beräkna resekostnader: www.merverkan.se 

Skatteverket: www.skatteverket.se

Svensk standard: www.sis.se

The Global Reporting Initiative’s (GRI): www.globalreporting.org

Naturvårdsverket, kalkylmall för redovisning av tjänsteresor i 

miljöledningen: www.naturvardsverket.se

SJ, miljökalkyl för tjänsteresor: www.sj.se 

TRYCKSAKER OCH LITTERATUR

” Resfria möten – en handledning” (Trafikverket) 

” Handbok för bättre kommunala tjänsteresor” (Trafikverket)

” Konsten att sälja hållbart resande” (Trafikverket)

” Kostnadseffektiva resvaneundersökningar” (Trafikverket)

” Manual för Mobilitetsplan” (Trafikverket)

” Den goda staden” Omfattar ett flertal rapporter 

 och exempel på arbetssätt från flera aktörer

” Utmaning 2010 – hur kommuner kan minska bilismens 

 miljöpåverkan”. Handbok från Gröna bilister.

” Manual för upphandling av bilpool” (Trafikverket)

” Bilpooler – det effektiva sättet att resa i tjänsten” 

(Trafikverket)

” Nykter resa – Nyktra och drogfria resor och   

 transporter i kommuner och landsting” 

… och mycket mer under www.trafikverket.se  
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1

Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket .se


