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INTRODUKTION 
 

 
Här finner ni information om varför denna verktygslåda tagits fram och på vilket sätt som den kan 

användas på. I dagsläget finns en rad avsnitt och teman med förslag på koncept – dessa kan komma 

att utökas i nyare utgåvor allteftersom projektet utvecklar nya mallar och verktyg för er att använda.  
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Bakgrund 
Denna skrift har tagits fram i projektet Hela RESAN i Jönköpings län och är baserad på färdiga mallar samt förslag 

som tagits fram i projektet, liknande projekt och inom ordinarie verksamhet. Tanken är att ni ska få välja fritt och 

läsa om och implementera de delar som intresserar er mest. Se alltså denna skrift som ett smörgåsbord ni fritt 

får välja från. Framöver planerar projektet lyfta fram fler goda exempel för hur just er organisation kan ta er 

vidare i arbetet med hållbara resor så se detta som en första utgåva. 

Parallellt med denna skrift utvecklar projektet Hela RESAN även en digital hemsida som kommer innehålla 

färdiga åtgärder som andra organisationer genomfört med enkla steg-för-steg-guider och råd om hur de bäst 

appliceras. Hemsidan utvecklas med fokus på beprövade åtgärder som gett gott resultat. Genom att göra vår 

samling digital och konkret hoppas vi kunna hjälpa fler organisationer framåt i sitt arbete med hållbart resande.   

Syfte 
Det finns många olika nätverk gällande hållbart resande och transport i Sverige där nyckeln i många fall stavas 

erfarenhetsutbyte och konkreta tips – värdefulla nätverk som många har stor nytta av. Det finns också många 

liknande guider kring hållbart resande som är värda att ta en titt på. ”Så varför då ännu en?” är en fråga som 

några kanske ställer sig.  Jo, för att vi ser att det kan behövas vid projektets mål att underlätta i ert arbete med 

att införa åtgärderna inom hållbart resande. Här får ni ta del av färdiga mallar och koncept för Hela RESANs 

deltagarorganisationer och företag som tackat ja till erbjudande om reserådgivning.  

Tanken är att ni ska få idéer och uppslag på vad som går att genomföra i just er organisation. Vi har försökt 

anpassa innehållet efter det ni efterfrågat och även slängt med lite bonusmaterial. Kom ihåg att vid behov av råd 

och stöttning gällande åtgärder hjälper vi i projektet till i den mån vi kan. Det kan exempelvis handla om 

workshops, tematräffar, omvärldsbevakning och feedback på det interna arbetet ni bedriver. Samtidigt 

uppmanar vi er att gå samman i det nätverk vi skapat för att på bästa sätt rådfråga och dra nytta av varandras 

erfarenheter och kunskap. 

För er pilotkommuner kan denna verktygslåda utgöra en tjuvstart innan den avancerade reseanalysen drar igång. 

Vi tror nämligen att resultaten från en sådan kan komma att tangera med en del av det vi redan tagit fram. För 

andra organisationer kan den fungera som en grund i arbetet med en förenklad handlingsplan. Oavsett är vår 

förhoppning att ni ska ha god nytta av materialet. 

Manual 
Använd denna guide som fritt och välj ut de mest intressanta delarna. Mallarna och koncepten är fria att 

använda och modifiera som ni vill.  

Guiden är uppdelad i flera avsnitt. Inom dessa finns en blandad kompott av råd och färdiga mallar ni kan 

använda rakt av. Vissa delar i texterna är gulmarkerade. Detta betyder att ni måste komplettera med namn på 

organisation, era egna rutiner och regler. Det kan också vara för att uppmärksamma er på olika vägval som finns 

och som ni kan behöva ta ställning till. Dubbelkolla gärna så att ni inte missar dessa markeringar. 

För de organisationer som medfinansierar i tid i projektet Hela RESAN vill vi uppmärksamma er på att ni och era 

kollegor, när ni arbetar med åtgärderna, bör registrera tiden som medfinansiering i projektet.   

Slutligen vill vi önska er lycka till i arbetet! Som vanligt är det bara att fråga om det är något ni funderar över. 
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RESFRIA MÖTEN 

 

                

 

Distansmöten, resfria möten, digitala möten… kärt barn har många namn! I projektet Hela RESAN 

använder vi oss av begreppet resfria möten - de digitala resor som sker utan att några fysiska avstånd 

behöver erövras. Resfria möten har ökat i popularitet på senare år, samtidigt ser vi stora behov av att 

anpassa både verksamheter och arbeta med kunskapshöjande åtgårder. Här följer några koncept som 

vi hoppas ska vara er till nytta i arbetet för att öka och förbättra kvalitén på mötena. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio5Mb2uoLaAhWHPZoKHT6wA60QjRx6BAgAEAU&url=http://www.goodfellow.af.mil/Newsroom/Commentaries/Display/Article/584489/online-traps-for-kids-whos-really-on-the-other-end/&psig=AOvVaw28TjjFy4I9FcZGr88m0XsX&ust=1521894985337567
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Träningsläger för resfria möten 

Hela RESAN har under 2018 tagit fram ett antal digitala workshops för att öka kunskapen om resfria 

möten ute i organisationerna. Sista fredagen varje månad mellan 10.00 – 11.00 är anställda från alla 

våra deltagarorganisationer och företag välkomna att koppla upp sig på en timmes genomgång av vad 

som är bra att tänka på vid användandet av resfria möten. Kom ihåg att resfria möten är ett värdefullt 

sätt att minska en organisations tjänsteresor. Det tjänar inte bara miljön på utan även arbetsgivare och 

medarbetare. Vem som helst från organisationerna får delta, men är ni många från samma 

organisation ber vi er kontakta oss för separat workshop.  

Vi önskar få in anmälan innan och anmälan sker via vår hemsida: 

http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/hela-resan/resfritt/ 

Tack för att ni deltar och sprider ordet! 

   

 

Informationsfolder resfria möten 
För att ge anställda, chefer och verksamhetsledare en bättre överblick i vad egentligen resfria möten 

handlar om och hur de kan användas har vi tagit fram en informativ folder. Där går vi igenom alltifrån 

vad resfria möten är, när det är lämpligt att använda dem, vad du bör tänka på som ordförande och 

deltagare och mycket mer. Vi har tryckt upp ett antal foldrar som vi kommer dela ut till era 

organisationer. Använd gärna foldern i kombination med träningsläger för resfria möten och den 

virtuella utbildningsguide vi håller på att ta fram. Och vill ni ha den digitala utgåvan för foldern, eller 

mallen för att själva trycka upp fler foldrar, så kommer den finnas i på vår gemensamma projektyta.  

http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/hela-resan/resfritt/
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Virtuell utbildningsguide resfria möten (intranät) 

 

Resfria möten på intranätet 
I skrivande stund, i oktober 2018, arbetar vi med att ta fram en färdig digital utbildning för chefer, 

personal och arbetsplatsträffar. Utbildningen är tänkt att bestå av flera delar och det önskade 

formatet är att lansera utbildningen på intranätet. Via pedagogisk information, videos och kortare 

utbildningsfrågor hoppas vi uppmana fler att välja resfria möten, höja dess kvalité och få upp 

motivationen och viljan att testa själva. När utbildningen är klar kontaktar vi er för hjälp med spridning 

och implementering. Ni kan redan nu hjälpa till med att se till att ni har uppdaterad information som 

är lätt att ta till sig om interna system för resfria möten på era intranät. Använd gärna informationen i 

detta avsnitt. 
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Skype för företag 
Snabbmeddelanden, röst- och videosamtal gör det enkelt att dela information, oberoende av var 

mötesdeltagarna befinner sig eller kommer ifrån. Du spar på tid, miljö och ekonomi.  

Skype eller Lync via Office-paketet 
Har du Office-paketet är det också väldigt troligt att du har Lync eller Skype installerat på datorn. Testa 

sök på någon av dessa två för att få fram programmet. 

Kom ihåg sekretessen 
Som anställd inom kommun, region eller företag handskas du ibland med känslig information. Använd 

inte Skype eller Lync för sekretessbelagda ärenden som person- eller patientuppgifter. Skype och Lync 

är dock utmärkta alternativ vid mötesformer där känslig information inte avhandlas. 

 

Snabbguide 
1. Logga in med ditt användarnamn (användarnamn@organisation.se) och vanligt lösenord. 

 

  

mailto:användarnamn@organisation.se
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2. Sök efter en kollega genom att skriva hens namn i sökfältet. Lägg därefter till hen i din 

kontaktlista. 

 

 

3. Du kan chatta direkt med din kollega via snabbmeddelanden. 
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4. Testa även att ringa din kollega genom att klicka på ikonen för lur.  

 

 

5. För att se och prata med varandra, klicka på ikonen för videokamera. Se till att kameran är 

riktad mot dig och att inga störande moment finns med i bakgrunden. 
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6. Varför inte boka in nästa möte via Skype? Du bokar ett videomöte på samma sätt som vid ett 

vanligt möte, skillnaden är att du klickar på ikonen för Skype.  

 

Under möten i Outlook visas din status automatiskt som upptagen. 

 

7. Under mötet kan du välja att visa din PowerPoint-presentation, dela dokument mellan 

deltagare eller visa ditt skrivbord för andra. 
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Andra bra funktioner i Skype 

Inställningar   
Under kugghjulet till höger hittar du inställningar för audio- och videoinställningar, ditt konto, 

kontaktlista, status med mera. Det går även att spara filer och möten här. 

Ljud- och videoinställningar 
Klicka på kugghjulet och välj därefter ”verktyg”. Där hittar du inställningar för video och ljud. Har du 

flera ljud- och videokällor att välja mellan, testa dig fram för att se vad som fungerar bäst.  

Dubbelkolla gärna så att video- och ljud fungerar problemfritt innan du startar eller accepterar ett 

möte.  

 

Tänk på att… 

 Tänk gärna på att minimera störande ljud och ljus – skrapande stolar, felplacerade lampor 
etc.  

 Vid störande bakgrundsljud kan en god lösning vara att tillfälligt stänga av ljudet på 
mikrofonerna hos de deltagare som inte har ordet. 

 Det ger mer närvaro i samtalet om du försöker att se mer på deltagarnas video än på den 
egna samtalsrutan.  

 Skype for Business går utmärkt att använda med surfplatta och smartphone. Du behöver 
bara ladda ned en app för Skype först.  

 Skype har en bra och omfattande hjälpfunktion. För att hitta denna, klicka i ikonen för 
”hjälp” i inställningsmenyn.  
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Guide till Skype for Business (Windows PC) 
 

Vad är Skype for Business? 

Skype är till för att arbeta tillsammans och mötas även om man är långt ifrån varandra. Skypes 
snabbmeddelanden, röst- och videosamtal gör det enkelt att dela information, oberoende av var personen 
befinner sig.  

 

 

5 anledningar för Skype for Business 
 

 Genom att använda Skype spar du både miljö, tid och pengar.  

 Kommunicera smidigt via ljud-, video- och webbkonferenser. 

 Ni slipper mejla fram och tillbaka till varandra eftersom det går att 

chatta via snabbmeddelanden. 

 Dela skrivbord, överföra filer, använd digital Whiteboard, spara 

chattdialog och spela in dina möten. 

 Arbeta tillsammans i realtid, arbeta på vilken plats du vill via både 

dator och telefon och nå både interna och externa användare.  

 

 

Inloggning 

Du loggar in med din mailadress. 

T.ex. anna.andersson@kommun.se. 

 

Ditt lösenord förblir desamma som för inloggningen till organisationens övriga tjänster. 

Kontakter 

Lägg till kontakt 

1. Skriv in persons namn eller email i sökrutan. 

2. Högerklicka på namnet i resultatlistan. 

3. Välj antingen ”lägg till i favoriter” eller ”lägg till i kontaktlistan”. 

mailto:anna.andersson@kommun.se
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Gruppera kontakter 

Det är möjligt att sortera kontakter i olika kontaktgrupper.  

Du kan välja att gruppera dina kontakter efter grupp, online-status (”status”), relationer och nytt.  Välj 

den lilla ikonen längst till höger om dessa grupper ( ) för att skapa en ny grupp. 

 För att flytta en kontakt till en annan grupp, klicka och dra till den önskade gruppen.  

Hantera inställningar 

Välja mellan en rad funktioner. Logga ut, stäng ned, visa mottagna filer, spela upp inspelat material, 

finn svar på dina frågor via hjälpguiden eller visa huvudmenyn. 

Inställningar 

Under kugghjulet hittar du inställningar för ditt konto, kontaktlista, status, alarm, audio- och 

videoinställningar. Det går även att spara filer och möten här.  

 

 

Ljud- och videoinställningar 

 

Ställ in ljud och bild genom att gå in på inställningar, illustrerat i bilden ovan. Väl inne i menyn finns det ofta flera 

ljudkällor att välja mellan, testa dig fram för att se vad som fungerar bäst. Dubbelkolla gärna så att video- och 
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ljud fungerar problemfritt innan du startar eller accepterar ett möte.  På inställningar för ljud- och video kan du 

också ställa in ljudvolym. 

Anpassa Skype 

Tillgänglighet 

Indikerar din tillgänglighet och synkroniseras automatiskt med din kalender i Outlook. Om du önskar 

ändra manuellt kan du klicka i status nedanför ditt namn. 

Status/plats 

Ger en möjlighet att uppdatera andra om var du finns och vad som är på gång.  

 

 

Ta emot samtal 

När någon ringer dig visas en ruta visas i nedre delen av din skärm. En symbol indikerar vilken typ av 

samtal det är (t ex. kamera för video, mikrofon för ljud).  

 För att acceptera samtalet, klicka på bilden. 

 För att avvisa samtalet, klicka på ”avvisa”. 

 

Starta möte 

Starta möte, chatta eller dela dokument via dina kontakter.  

Håll muspekaren över personen du önskar anknyta till (via kontaktlista eller via sök). Då visas 

snabbmenyn. Välj fritt bland alternativen chatt, ljudsamtal eller videosamtal. Vilken typ av samtal du 

valt går även att ändra under samtalets gång. 

 

Tips! 

Ett snabbare sätt att bjuda in till möte är att dubbelklicka direkt på önskad kontakt. 
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Dela filer och hålla i presentationer 

För att överföra filer, dra önskad fil till chattrutan för att dela med de övriga deltagarna. 

 

 

Genom att klicka på ikonen nedan kan du välja vad för material som ska presenteras i mötet.  

 

 

Du kan välja bland annat: 

 Dela ditt skrivbord, det program du för tillfället har öppet eller en PowerPoint presentation. 

 Öppna en White board/skrivtavla – ladda upp bilder och skriva kommentarer på innehåll.   

 

Avsluta samtal 

Förutom att trycka på kryss kan du trycka in CTRL+Enter för att avsluta samtalet. 

 

Övriga funktioner 

Extra förberedelser inför möte 

Alternativet för direktmöte tillåter dig att förbereda mötet innan du bjudit in deltagarna, för att till 

exempel få ordning på dina presentationer och se över tekniska detaljer som ljud och bild. 
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Starta ett direktmöte & testa teknik 

Välj ikonen för visningsmenyn  

Välj alternativet ”möte nu”.  

      

Du kan förbereda samtliga Whiteboards, PowerPoint-presentationer, delning av filer och annat innan 

du bjuder in övriga deltagare. För att bjuda in deltagare när du är klar med dina förberedelser, välj 

”bjud in fler personer” uppe i högra hörnet av konversationsrutan. 

 

Schemalägg möten i Skype for Business 

Du kan schemalägga kommande Skype-möten i Outlook.  

Möjlighet finns att bjuda in deltagare både från den egna organisationen och utanför. Personerna du 

lägger till behöver inte ha Skype for Business installerat på sina datorer. 

Öppna Outlook och välj ”Boka/bjud in till Skypemöte”. Lägg till deltagarnas email (både interna 

adresser och övriga du önskar bjuda in). Lägg till information om mötet och klicka på sänd. 

 

Delta i ett inbokat Skype-möte 

De inbjudna deltar i mötet genom att klicka på Skype-länken de fått i sin inbjudan.  

Om en deltagare inte har Skype for Business installerad på sin dator eller om de inte har ett konto 

kommer datorn automatiskt att delta i mötet. Detta sker via webbläsaren och en app för Skype. När du 

deltar i ett möte, visa fältet för snabbmeddelanden, visa deltagarlistan. 

 

Kom ihåg 

 Är det mycket bakgrundsljud hos dig, stäng då tillfälligt av ljudet på mikrofonen. 

 Om fler än en person deltar i mötet kommer personen som talar visas med störst bild. 

 Mer närvaro i samtalet om du tittar mer på deltagarnas video än på din egen samtalsruta.  

 Skype har en bra och omfattande hjälpfunktion. Klicka i ikonen för hjälp i menyn.  

 Skype for Business går utmärkt att använda med surfplatta och smartphone. Du behöver 

bara ladda ned en app för Skype. 
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Träningsuppgift Skype  
 

Avsätt 45 minuter, exempelvis i samband med arbetsplatsträff. Visa en Power Point-presentation och film om resfria möten 

och om Skype (cirka 15min). Låt därefter alla ta plats vid sina datorer eller i ett videomötesrum för att testa ringa varandra 

samt dela presentationer med mera. Denna utbildningsuppgift funderar även bra för Lync då skillnaderna mot Skype inte är så 

stora, desamma gäller även för guiderna ovan. 

 

Utbildningsuppgift Skype för företag 
 

Komma igång 

1) Koppla in headset och webbkamera i datorn. 

2) Starta Skype (samma användarnamn och lösenord som när du loggar in i datorn) 

3) Kontrollera ljud och bild under verktyg. 

  

4) Leta upp personen i din grupp/en kollega genom att skriva personens namn i fältet hitta någon. 

 

Chatta 

5) Dubbelklicka på personen och ni kan börja chatta. 

 

6) Ni kan nu välja att starta videosamtal, telefonsamtal eller dela skrivbord. 

 

Videomöte 

7) Genom att klicka på knappen med en videokamera (se bild ovan) kan ni starta ett videosamtal. 

Gör det. 

 

Dela ditt skrivbord/dokument 

8) Dela dokument och/eller skrivbord genom att klicka på knappen med en skärm (se bild ovan). 

Detta kan ni göra separat eller i samband med ett videomöte.  

 

9) Mottagaren godkänner delningen genom att trycka på ok. 
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10) Presentatören kan dela dokumentet så att deltagarna kan skriva i det genom att klicka på Dela 

kontroll. 

 

11) När du är klar med presentationen. Klicka på Stoppa presentation.  

 

(Tips! Du kan dela ett dokument genom att dra den in i konversationen.) 

 

Boka Skypemöte 

12) Gå in i kalendern i Outlook och klicka på knappen Nytt Skypemöte. Fyll i tider, datum och skicka 

inbjudan till berörda. 

         

13) När mötesförfrågan har skickats läggs mötet in i allas kalendrar. 

 

Starta bokat Skype-möte 

14) För att starta inbokat möte finns två alternativ: 

 

1. Klicka på länken i din kalender, eller 

                               

 

2. Klicka på aktuellt möte under fliken Möten på Skype för företags startsida. 
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Axplock av ytterligare funktioner (testa om ni hinner) 

- Lägg till fler deltagare i konversationen (dra namnet och släpp i konversationen) 

- Visa Power Point-presentation (Presentera  Power point) 

- Dela Whiteboard om det är något du behöver rita och förklara (Presentera  Mer  

Whiteboard) 

 

För mer hjälp och information, besök:  

Office support www.aka.ms/meetsfb 

 

Utvärdering resfria möten 
 

Utvärdering utbildning för resfria möten 

 

Det här var bra: 

 

Det här kan göras bättre eller annorlunda: 

 

Övriga synpunkter: 

  

http://www.aka.ms/meetsfb
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Skylt Vett & Etikett vid resfria möten, strl A4 
Dessa affischer och post-its kommer finnas tillgängliga som del av ett arbetspaket med färdigt material. Hela 

RESAN kommer trycka upp en del och dela ut till bl.a. miljöombud och ni kommer även att få åtkomst till filerna 

för att använda och trycka upp materialet själva i den mån ni själva önskar. 

Finns även som PDF och ett antal uppdaterade versioner kommer att tryckas upp inom Hela RESAN.  
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Kom-ihåg-lapp resfritt möte (Post-its A5) 
 

Dessa kom-ihåg-lappar kommer finnas tillgängliga som del av ett arbetspaket med färdigt material. Hela RESAN 

kommer trycka upp en del och dela ut till bl.a. miljöombud och ni kommer även få filerna för att använda och 

trycka upp materialet själva om så önskas. Kom-ihåg-lapparna ska vara enkla att sätta fast på datorer och 

skärmar. Vi överväger även att ta fram klisterlappar för bärbara dator med budskap om fördelarna med resfria 

möten om intresse för detta finns. 
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”Do not disturb”-skyltar för resfria möten 
 

Vi har tagit fram skyltar att hänga på dörrhantaget när resfritt möte pågår. Dessa kommer att finnas tillgängliga 

som del av ett arbetspaket med färdigt material. Hela RESAN kommer trycka upp en del och dela ut till bl.a. 

miljöombud och ni kommer även få filer för att använda och trycka upp materialet själva om så önskas.  

 

 

 

I Hela RESANs version står det ”stör ej” samt en rad om att personen är på resfritt möten men snart kommer tillbaka igen. 
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Ansvarsfördelning & utveckling resfria möten 
 

Ansvar och roller administrativa möten via video och/eller webb 

Bakgrund och syfte 

Detta är ett litet förslag på hur ansvarsfördelning kan se ut i era organisationer. Ibland är det svårt att 

veta vem en ska vända sig till och när. Att diskutera och fördela roller sinsemellan inom organisationen 

kan vara fördelaktigt både för de som utvecklar resfria möten och användarna. Målet är att det 

successivt ska spara både tid och bidra till att resurserna används på rätt sätt såväl som effektivt. 

Är ni osäkra på vem som gör vad?  

Inventera, kolla av med parterna så de har samma bild (annars, föreslå ett förutsättningslöst möte 

med samtliga för klargörande), förankra att detta är okej att kommunicera rollfördelningen utåt och 

lägg därefter informationen tillgängligt, exempelvis på intranät. Ett sätt som genomfördes i Region 

Jönköpings län är att en person staplar upp område och ansvarig och därefter skickar ut på ”remiss” till 

berörda som får lämna kommentar om det råder några frågetecken som bör redas ut.  

Det kanske går att göra även hos er via mail, telefon eller genom ett möte med berörda parter? 

Inspiration och exempel 

Använd gärna denna guide som ett första steg. Materialet på sida två kan med fördel användas dels 

för att få en bättre bild över hur ansvarsfördelning mellan områden kan se ut och dels för att väcka lite 

tankar om hur det faktiskt ser ut hos just er. Många organisationer arbetar på olika sätt men en tydlig 

ansvarsfördelning att utgå ifrån kan underlätta en hel del. 

 

Lycka till och hör av er till Hela RESAN vid eventuella frågor eller funderingar! 
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Exempel på ansvarsområden 

Område Arbetsbeskrivning Ansvarig/a Kommunikationsvägar 
IT förvaltare  
(teknik & infrastruktur) 

Ansvarar över teknik och 
infrastruktur i 
organisationen. 
 

  

Systemförvaltare Förvaltar IT-system. 
 

  

Teknisk support Hjälper personal att reda ut 
eventuella frågetecken 
kring teknik som inte 
fungerar. Mer specifik 
funktion än support vid 
möten och för hela 
arbetsplatser. 

 Via telefon, mail, resfritt 
möte eller personligt besök. 

Support vid möten Hjälper anställda vid 
uppkomna frågor och 
problem rörande tekniken 
kopplat till resfria möten. 

 Via telefon, mail, resfritt 
möte eller personligt besök. 

Utbildningsmaterial Tar fram 
utbildningsmaterial och 
publicerar på intranät och 
där det kan behövas, 
exempelvis i mötesrum. Tar 
med fördel del av och 
använder material 
framtaget av projektet Hela 
RESAN. 

 Via publicering på intranät 
eller i 
videokonferensrum/på 
arbetsplatser där resfria 
möten används. 

Utbildning på plats Åter ut till arbetsplatser och 
utbildar dem i resfria 
möten på plats. 

 Ring för ett personligt 
möte. 

Rådgivning 
teknik/utrustning 

Bidrar med rådgivning om 
teknik och utrustning när 
det behövs, exempelvis vid 
investeringar eller vilja om 
ökat antal resfria möten där 
utrustningen är ett första 
steg. 

 Via telefon, mail, resfritt 
möte eller personligt besök. 

Installation i lokaler Installerar 
videomötesteknik i 
lokalerna. 

 Ring eller maila för 
personligt besök. 

Systemägare resfria möten Ytterst ansvarig för 
utveckling av resfria möten 
inom organisationen. 
Kontaktas vid större 
övergripande frågor, 
exempelvis policy och 
riktning och utveckling. 

 Mail eller resfritt möte. 
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Inventering utrustning & videokonferens 
 

Guide för inventering  

Detta är en guide för inventering av videokonferensrum i förbättrande syfte.  

Bakgrund  

Många organisationer siktar mot att reducera CO2-utsläppen från sina resor. Flera har också nått långt 

tack vare miljömål och kontinuerligt arbete. Men i många fall krävs det också mer för att uppnå de 

interna målen om en CO2-minskning för tjänsteresor. En betydande del av detta kan lösas via resfria 

möten. Enligt majoritetens mötes- och resepolicy ska tjänsteresor i första hand ersättas med resfria 

möten. Resfria möten är både klimatsmarta, kostnads- och tidseffektiva och idag finns det ett stort 

intresse från både personal och ledning för just dessa lösningar.  

Tillgången av teknik ökar, kunskapen om vad som finns att tillgå växer och efterfrågan är stor. För att 

säkra användandet av resfria möten behövs dock videokonferenslokalerna utvecklas parallellt med 

tekniska lösningar. För att maximera användandet är det alltså viktigt att även lokalerna anpassas 

bättre.  

Syfte  

Parallellt med tekniska investeringar krävs en översyn av videomöteslokalerna. Om god teknik möter 

brister i ljud, ljus, kunskap och tillgänglighet kommer de resfria mötena inte till sin rätt. Än värre kan 

dåliga förutsättningar påverka personalens vilja att fortsätta använda sig av resfria möten. Därför är 

det viktigt att se över och förbättra i lokalerna.  

Varför inventering?  

Vid investeringar för distansmötesteknik är det lätt hänt att lokalerna förbises. Det ska vara så enkelt 

som möjligt att följa organisationens mötes- och resepolicy. I första hand skall personalen använda sig 

av resfria möten.  

Lokalerna påverkar användarupplevelsen och kvalitén på mötet i stor utsträckning.  

Mycket går att förändra till det bättre med små medel!  
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Beskrivning  

Denna guide är tänkt att fungera som ett stöd för organisationer som önskar inventera och förbättra 

sina videokonferenslokaler. Utifrån en checklista undersöks faktorer som möbler, textiler och 

befintliga användarinstruktioner på plats. Mindre förändringar, till exempel justering av kameror och 

uppdatering av manualer, kan ske direkt i samband med inventeringen.  

Ett förslag för er som vill ta steget längre är att ni vid slutet av inventeringen väljer ut två av de mest 

använda rummen för lokaloptimering.  

Det första rummet kan visa hur befintligt material kan återanvändas. Idén är att visa hur det med liten 

budget och små medel går att förbättra relativt mycket. Små investeringar, exempelvis gardiner och 

stolstassar, kan göra stor skillnad.  

Rum två kan tjänstgöra som ett gott exempel när produkter ska bytas ut eller nya investeringar ska 

genomföras. Rummet ska hålla god kvalité och inköp skall göras på en rimlig prisnivå.  

 

Förslag på marknadsföring 

Före- och efterbilder av vad som förändrats kan användas i rummen med tillhörande skyltar som pekar 

ut goda exempel. Ett informationsblad om hur användaren får ut så mycket som möjligt av sitt resfria 

möte kan med fördel sättas upp i lokalen. Tydliga användarinstruktioner ska alltid finnas tillgängliga.  

Som ett resultat av inventeringen och vid intresse kan organisationen och dess produktleverantörer gå 

steget längre och ta fram en standardiserad inköpsmall. Modeller och prisuppgifter på de material 

som är bäst lämpade för videokonferensrumsoptimering kan ingå i en sådan. Prisbilden bör ligga inom 

en rimlig budget så att så många som möjligt har råd att genomföra förbättringarna. Genom att ta 

fram en standardiserad mall kan priserna förhoppningsvis hållas nere ytterligare.  
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Checklista för distansrumsoptimering  
 

Teknik  

1. Se över tekniken så att allting fungerar (video samt ljud).  

– Sitter allting där det ska? Kameror, ljudsystem?  

2. Tänk på hur kameror och skärmar placeras utifrån var deltagarna sitter.  

– Placera kameror i ögonhöjd.  

3. Är mikrofonerna placerade centralt? Undvik att ha dem för nära högtalarna.  

Fläktar och ventilation  

4. Går det att placera tekniken så att störande ljud från ventilation minskar?  

5. Låter fläktar och ventilation mycket? Kan de vara i behov av rengöring?  

Rum och möblemang  

6. Är färger och mönster i rummet bra ur distansmötessynpunkt? Tänk neutralt.  

7. Finns tillräckligt med ljuddämpande material i rummet?  

– Exempel: matta, "tysta" stolar (t ex. på medar/hjul), tjockare/veckade gardiner, tygklädda stolar, 

konstverk i tyg/trä/duk.  

8. Är ljuset i rummet jämt fördelat?  

– Ljus ska inte riktas direkt mot kameran. Behöver ljuspunkterna i rummet flyttas om?  

– Indirekt dagsljus är bättre än när solen lyser in starkt. Går det att "mjuka upp" ljuset?  

– Sträva efter ett jämt fördelat ljus med mjuka skuggor. Vid investeringar, tänk gärna större 

ljuskällor, placering och dimmerfunktion.  

Användarinformation  

9. Finns det lättillgängliga guider för hur systemen fungerar?  

– Är guiderna strategiskt placerade?  

– Är innehållet lätt att ta till sig?  

10. Innehåller manualerna tillräckligt med information?  

– Förslag på tillägg kan t ex. hur fläktsystemet regleras, steg-för-steg-guide vid problem samt 

kontaktpersoner vid svårlösta problem.  
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11. Överväg gärna att ha en guide med ”tips och råd vid resfria möten” på väggen.  

12. Skickas information om lokalen ut när lokalen bokas?  

– Behövs detta utvecklas ytterligare? Vilken typ av information ska delges och hur?  

Tillgänglighet  

13. Är entrén framkomlig för personer som använder rullstol?  

– Är gångvägen tillräckligt bred?  

– Om det finns trappa till rummet finns det då även tillhörande ramp?  

– Har entrédörren ett fritt passagemått på minst 80 centimeter?  

– Om det finns tröskel - är den högst 25 millimeter och avfasad?  

14. Om det finns podium är denna tillgänglig för personer som använder rullstol?  

15. Kan personer med funktionsnedsättning använda lokalens konferensutrustning?  

– Finns det teleslinga eller IR-system som fungerar i både sal och på podium?  

– Finns det bärbara mikrofoner?  

16. Finns det platser för deltagare som använder rullstol?  

Att tänka på  

16. Vilka små investeringar/förändringar kan förbättra i lokalen?  

17. Vilka mer omfattande investeringar/förändringar kan förbättra i lokalen?  

1.  
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Skapa visningsrum för videokonferens 
 

Lathund för videorumsoptimering  

För att dra maximal nytta av god teknik krävs att omgivningen ses över och risken för störande ljud 

minimeras. Målet är att ge hjälp vid förbättrade åtgärder med låg budget. Nyckelord för bra 

distansmötesrum är goda ljus- och ljudförhållanden vilka uppnås via val av inredning och lokal.  

 Färgval  

Undvik alltför ljusa, mörka och färgstarka toner. Välj hellre lågmälda mönster än randigt och alltför 

grafiska mönster. Välj neutrala färgtoner som beige och ljusgrått. De utgör en bra bakgrund för att 

matcha deltagarnas hudtoner. Tillför gärna återkommande element i alla videokonferensrum inom 

organisationen. Likadan färg på gardinerna är ett exempel. Genom att harmoniera väggutseendet i 

mötesrummen kan känslan av att sitta i samma rum förstärkas trots avståndet.  

 

 

Möblemang  

Vid val av stolar och bord, tänk över dess ljudpåverkan. Välj gärna material som är ljuddämpande. 

Exempel kan vara heltäckningsmatta, stolar med medar eller hjul och tjockare gardiner. Gardiner fyller 

en dubbel funktion då de isolerar från störande ljud och ljus. Om rummet kommer användas till mer 

än videokonferens är det lämpligt med lösningar som fungerar i flera sammanhang. I ett rum enbart 

avsett för videokonferens kan deltagarna sitta runt ett halvmåneformat bord. Ska rummet även 

användas för vanliga möten är det bättre med ett avlångt bord av standardmodell. Håll i åtanke att 

deltagarna gärna får ha lite rum mellan stolarna så att de inte skymmer varandra.  
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Ljudförhållanden  

Använd ljudabsorberande material. Exempel är mattor, draperier, gardiner, tygövertäckta stolar och 

konstverk i tyg, trä eller duk. Ljudisolerade tak minskar eko och förstärker ljudet. Mikrofoner är ofta 

känsliga, placera dem gärna centralt och ha inte mikrofonerna för nära högtalarna. Placera 

videomöteslokalen i ett rum där ventilationen inte stör och undvik fläktar i taket som stör 

konversationen. 3.4 Ljusförhållanden I många fall har mötesrum fönster. Detta är bra ur allmän 

trivselsynpunkt men fungerar mindre bra vid videomöten. Har ni möjlighet, välj ett rum utan fönster. 

Tjocka gardiner eller fönsterskydd kan med fördel användas för att minimera ljusinsläpp. Ställ aldrig 

kameran direkt mot ett fönster. Försök fördela ljuset jämt i rummet och undvik skarpa skuggor. Rikta 

aldrig en ljuskälla direkt mot kameran. Starka ljuskällor med små belysningspunkter fungerar dåligt vid 

videomöten. Sträva efter ett jämnt fördelat ljus med mjuka skuggor. Detta skapas via dimmerlampor, 

flera större ljuskällor och indirekt dagsljus.  

 

 

Inför ett möte  

Tänk på hur kameror och skärmar placeras i förhållande till var deltagarna sitter. Placera gärna 

kameran i ögonhöjd. Dubbelkolla tekniken ett par minuter innan mötet så att allting fungerar som det 

ska, både för video- och mikrofon. Titta hellre in i kameran än på din egen videoruta och sätt 

mikrofonen på ljudlös när du inte talar då bakgrundsljud kan störa konversationen. Om det är ett möte 

utan video, säg gärna ditt namn innan du talar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 Det är inte ovanligt att det minst populära mötesrummet är det som är mest lämpat för 

videomöten. Undvik direkt solljus och leta efter ett mindre och avskilt rum.  

 Använd hellre nyanserade neutrala färger än kritvitt och alltför starka färger.  

 Ha mellanrum mellan stolarna för deltagarna så att de inte skymmer varandra.  

 Tänk över ljussättningen en extra gång. Varifrån kommer ljuset, är det för starkt eller svagt? 

Tänk på hur deltagarna sitter i förhållande till ljuset.  

 Försök minimera störande ljud- och ljuskällor.  

 Använd gärna åtgärdsförslagen i denna guide för att förbättra förutsättningarna i rummet.  
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Åtgärdsförslag  
 

Steg 1: Enklare åtgärder  

Ingen matta? Ordna möbeltassar så slipper ni skrapande ljud!  

- På vanliga stolar räcker det med vanliga runda möbeltassar.  

- För stolar med medar finns självhäftande filt att beställa på metervara.  

- Finns det stolar med medar eller hjul, använd dessa, gärna på matta.  

- Investera i enklare gardiner i tjockare tyg med många veck.  

- Exempel på färg kan vara grågrön, beige eller grå. Välj neutrala färger för att bäst återge 

hudton. o Ha namn på aktuell ort och organisation i bakgrunden, t ex. på en synlig skylt.  

- Draperier, konstverk i tyg och ljudabsorbenter under bord eller på väggarna reducerar 

störande ljud. Undersök om det redan finns konst i tyg på er arbetsplats eller annat lämpligt 

material som kan verka ljuddämpande.  

 

 

Steg 2: Åtgärdspaket  

- Använd ljuddämpande matta. Välj med fördel plattor med kort lugg vilket underlättar 

städning. Tänk på att välja miljövänligt material.  

- Vid inköp av nya stolar, välj gärna stolar på medar. Kombinera med matta. 

- Sträva efter samma färger, textiler och möbelval i alla videomöteslokaler.  

- Ljudabsorberande innertak av normal standard dämpar onödigt ljud.  

- Välj lampor med dimmereffekt då möjligheten att ställa in ljuset i lokalen ökar.  

- Investera i bra ljudabsorbenter. Många som finns på marknaden idag är tillräckligt snygga 

för att användas som konst.  

-  Investera i tjocka gardiner eller draperier med många ljuddämpande veck.  

-  Vid tekniska investeringar, se över elektroniska White bords och plattskärmar för 

videokonferenser. En skärm bör vara minst 52” men det kan självfallet variera.  

-  
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CYKELFRÄMJANDE 

ÅTGÄRDER 
 

 

 

 

Ett av Hela RESANs delmål är att arbeta med cykelfrämjande åtgärder. I detta avsnitt har ni underlag 

till bland annat förmånscyklar, information om det regionala cykelbiblioteket och hur ni kan arbeta för 

att synliggöra och lyfta fram tjänstecyklarna ytterligare. Vi hoppas ni får nytta av den! 
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Låna cyklar via cykelbiblioteket 

 

 

http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/hela-

resan/cykelbibliotek/ 

  

http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/hela-resan/cykelbibliotek/
http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/hela-resan/cykelbibliotek/
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Underlag för förmånscyklar 
 

Bakgrund och förslag för förmånscyklar 

Syfte 

Det här dokumentet innehåller förslag på praktiskt hantering och lansering av förmånscyklar. Förslag 

baseras på hur andra offentliga verksamheter hanterar sina förmånscyklar och hur skattereglerna är 

utformade. Dokumentet syftar även till att besvara de frågor som uppkommit från interna enheter. 

Bakgrund  

Forskning har visat att vardagsmotion är så effektiv att den numera skrivs ut på recept inom vården. 

Minskad stress, bättre ämnesomsättning, starkare immunförsvar samt ökad syreupptagningsförmåga 

är bara några av alla fördelar1. För att underlätta vardagsmotion är cykling ett bra alternativ och en 

skonsam träningsform som gynnar hälsa, miljö och plånbok.  

Snittet för andelen cykelresor i Sverige är 8 procent. Idag utgör bilresorna i Sverige hela 43 procent av 

resor under 5 kilometer vilket orsakar både koldioxid- och partikelutsläpp2. För dessa kortare resor 

fungerar ofta cykel som ett utmärkt alternativ.   

Fördelar med förmånscyklar 

Genom att erbjuda alla tillsvidareanställda förmånscyklar satsar [organisationen] på friskare 

medarbetare och skapar bättre förutsättningar för klimatsmart resande både privat och inom tjänsten. 

I [organisationens] folkhälsoarbete finns ett fokus på hälsa i arbetslivet och fysisk aktivitet. Genom att 

satsa på friskvård och skapa bättre förutsättningar för ökad cykling bland medarbetarna stärker även 

[organisationen] sin roll som attraktiv arbetsgivare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ur ”En genväg till jobbet” 2013, Vägverket region Stockholm. 
2 Ur rapporten ”Cykling i Sverige” från 2013. 

Genom att erbjuda förmånscyklar kan [organisationen]: 

- Främja de anställdas hälsa och uppmuntra till ett liv i rörelse. 

- Få ned kostnaderna och minska negativ miljöpåverkan från kortare tjänsteresor. 

- Förbättra närmiljön genom mindre buller, avgaser och partikelutsläpp. 

- Stärka organisationens miljöprofil och arbeta för långsiktiga lösningar. 

- Ge de anställda bättre förutsättningar att resa hållbart till och från arbetet. 

- Uppmana till förändrat beteenden kring resande och hållbarhet. 

- Visa de anställda uppskattning och öka attraktionskraften som arbetsgivare. 
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Som förmånsdator fast annorlunda 

Under 1990-talet erbjöd många arbetsgivare förmånsdatorer. Principen bakom förmånsdatorer och 

förmånscyklar är i stort desamma och fungerar som en bra liknelse för att förklara vad 

bruttolöneavdrag innebär. Den stora skillnaden nu ligger dock i genomförande och hantering.  

Förmånsdatorerna köptes ofta in av organisationerna själva och all administration sköttes internt 

vilket medförde en större risk, kostnad och mer administrativt arbete. Under senare år har frågan om 

offentliga verksamheter kan göra ett liknande koncept kring leasingcyklar och hantera 

administrationen på egen hand. Det framkom dock rätt omgående att det kräver mycket arbete och 

inte gav så mycket fördelar som önskat, delvis beroende på skattelagens utformning. Leasing av 

organisationernas egna cyklar i kombination med fast förmånsvärde medför nämligen extra 

förmånsbeskattning och arbetsgivaravgifter.  

Många offentliga aktörer, exempelvis Region Halland, Region Jönköping, Jönköpings kommun, Nacka 

Kommun och Västerås Kommun har därför valt att minska på den interna administrationen, kostnaden 

och risken genom att istället erbjuda förmånscyklar via extern leverantör. Genom att göra en offentlig 

upphandling kan organisationen ställa krav på genomförande, kostnadsneutralitet och praktiskt 

genomförande för att minska intern arbetsbelastning.    

 

Målgrupp 

Erbjudandet föreslås vända sig till alla tillsvidareanställda inom organisationen, som inte har ett 

planerat anställningsavslut inom tre år eller har pågående ledighet på mer än tre månader, t ex 

föräldraledighet eller tjänstledigt.                                           

Erbjudande om förmånscykel som bruttolöneavdrag föreslås ställas till organisationens 

tillsvidareanställda för att säkra att anställda i så stor utsträckning som möjligt kan fullfölja avtalet. 

Varje anställd kan komma att få möjligheten att beställa maximalt två cyklar genom 

bruttolöneavdraget samt tillhörande produkter. 

Inga volymer ska behöva garanteras för uppdraget. Omfattningen av organisationens behov kan 

komma att variera under avtalsperioden. Upphandlingen baseras på anbudsförfrågan med bilagor. 
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Erbjudande och avtal 
 

Vad som omfattas 

Uppdraget ska omfatta cyklar och cykeltillbehör som är godkända för löneväxling, genom ett så kallat 

bruttolöneavdrag, enligt reglerna i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteverkets definitioner.  

Avtalslängd 

Enligt förslag ska avtalet för förmånscykel vara bindande och gälla i 36 månader. Undantag är 

uppsägning eller annan giltig orsak till att anställningen upphör. 

 

Försäkringar, garanti och service 

Under hyresperioden är tanken att två trygghetsförsäkringar ska medföljer förmånscykelpaketet, ett 

allriskskydd och långtidssjukskrivningsförsäkring samt garanti.  

Garantiservice ska ingå, det vill säga hjälp vid eventuella fabriksfel. Grundläggande service och kontroll 

kan även komma att erbjudas vid kommande visningstillfällen (när anställda utan avtal har möjlighet 

att titta på cykelmodeller). 

 

Erbjudande två gånger årligen 

Förslaget är att erbjuda anställda förmånscyklar två gånger per år, då de efter visningstillfälle kan välja 

om de vill teckna avtal om förmånscykel. 

 

Månadskostnad för de anställda 

Principen bakom förmånscyklar är att arbetsgivaren varje månad gör ett bruttolöneavdrag för hyran, 

på den anställdes inkomst. Kostnaden är individuell och beror huvudsakligen på två saker: val av 

produkter (t ex. cykel, cykelvagn) och vilken marginalskatt den anställde har. 

Viktigt att känna till är att förmånscykeln är skattepliktig. Det innebär att ett förmånsvärde kommer att 

läggas till bruttoinkomsten för beskattning, vilken är tänkt att inkluderas i månadsavgiften. Utöver 

hyran tillkommer även ett månatligt administrativt påslag för att finansiera ökad intern administration, 

förslagsvis om 15 kr/cykel. Summan av hyreskostnad, förmånsskatt och administrativt påslag utgör det 

månatliga avdraget på lönen och inkluderas i månadsavgiften för den anställde. Beräkning av det valda 

cykelpaketet görs enklast via leverantören direkt.  
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Beställning 

Många offentliga verksamheter som infört förmånscyklar har valt att ha en extern förmånsportal där 

cykelmodeller, tillbehör och pris per månad listas. Förslagsvis tillämpas samma modell vid införing.  

Om att avbryta avtal i förtid 

Vid sjukskrivning 

Via en långtidssjukskrivning är tanken att månadskostnaden ska täckas via en 

långtidssjukskrivningsförsäkring.  

Vid tjänst- eller föräldraledighet 

Många offentliga organisationer har gjort så att den anställde får göra upp en betalningsplan 

tillsammans med arbetsgivaren. En rutin som vår organisation kan låna är t ex. från Region Jönköping, 

där arbetsgivaren hjälper till med att upprätta en betalningsplan. Därefter får den anställde ta ställning 

till att köpa ut eller återlämna cykeln. 

[Organisationens] riktlinje kan, i likhet med andra offentliga verksamheters riktlinjer, utgå ifrån att 

anställda inte får ha en inplanerad ledighet i mer än tre månader när avtalet börjar gälla. Anledningen 

är det måste finnas en lön att dra bruttolöneavdraget ifrån. Vid en längre ledighet utan lön har 

arbetsgivaren ingen möjlighet att upprätta och genomföra avdrag på lönen.  

Ett annat alternativ, som Nacka Kommun infört, är att en större summa dras av via avdraget innan den 

anställde går på ledighet, om det på förhand är bestämt hur länge denne blir borta. Avdraget aktiveras 

på nytt när den anställde åter är i tjänst. 

Att den anställde inte längre tycker om sitt val av förmånscykel ska dock inte vara tillräckligt skäl för 

återlämning. Förslaget är istället att arbetsgivaren, i en sådan situation, har rätt att fakturera 

återstående hyresbelopp. 

Baserat på vad som är bäst ur administrationssynpunkt står det fritt för arbetsgivaren att välja modell. 

Det kan dock vara bra att hålla sig till en modell och vara tydlig med vilka regler som gäller.  

 
Återlämning av cykel 

Om den anställde vid avtalsslut inte vill köpa ut cykeln så lämnas cykeln tillbaka till leverantören vid 

avtalsslut. Detta ska inte medföra några kostnader för den anställde, förutom om cykeln skulle vara 

skadad utöver normalt slitage.  

 
Varför restvärdet inte anges på förhand 

På grund av gällande skatteregler går det inte att ange restvärde på förhand, alltså hur mycket cykeln 

kan köpas ut för efter avtalsperiodens slut.  
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Principen utgår ifrån att den anställde lånar en cykel och frivilligt avstår lön under avtalsperioden. I 

slutet av avtalsperioden får den anställde välja om denne vill återlämna cykeln eller köpa den ut till 

aktuellt marknadsvärde. Då marknadsvärdet på begagnade cyklar oftast är lågt är vår bedömning att 

den anställde, om denne väljer att köpa cykeln, tjänar på att ha förmånscykel via arbetsgivaren istället 

för att köpa privat.  

 

Skulle [organisationen] själv ta på sig ansvaret att köpa in cyklar och erbjuda anställda ett 

marknadsvärde på förhand blir detta en form av avbetalning, vilket i sin tur kräver mer administration 

och högre skattekostnader. Detta har bekräftats i både kontakt med Skatteverket och andra 

organisationer som infört förmånscyklar.  

 

Förslag på intern administration 
 

Kostnad för organisationen 

Löneväxlingen bör vara kostnadsneutral för organisationen, det vill säga att kostnaden för förmånen 

inte ska vara större (eller mindre) än kostnaden för motsvarande lön. Administration omfattar främst 

löneenheten och ekonomi. Kostnaden för detta är tänkt att täckas via nettolöneavdrag.  

Förslag på finansiering 

Vårt förslag är att finansiera administrationskostnad via ett extra nettolöneavdrag jämte 

bruttolöneavdraget. Flera andra offentliga organisationer har använt detta koncept med framgång. 15 

kronor på nettolöneavdrag för finansiering av administrationen kan med fördel tillämpas. 

Vid tidigare uppsägning 

I avtalet kommer 3 % returoption ingå per år, vilket gör att avtalet går att bryta utan extra kostnader 

för organisationen inom dessa procent. Returoption går inte att göra avdrag på.  

Om avtalet bryts pga. pension eller avslutad tjänst och den anställde väljer att inte betala restvärdet 

utan återlämnar cykeln, och om det mot förmodan skulle överstiga dessa tre procent som förnyas 

varje år (9 % över tre år) blir organisationen skyldig att betala cykeln tills hyresperioden är slut. Detta 

scenario kan hanteras lite olika, exempelvis att från [organisationen] erbjuda cyklarna i en ny 

beställningsperiod (hyra ut till en annan anställd) eller lägga till cyklarna i cykelpool.  

  



43 

 
 

Intern hantering vid beställning 

[Organisationen] åtar sig att förmedla en lista på tillsvidareanställda till leverantören som sköter 

marknadsföring och beställningar.  

När beställningar kommer in, får organisationen en lista av leverantören om vilka anställda som valt 

förmånscyklar. Kontroll görs så att personerna är behöriga, dvs. verkligen har en tillsvidaretjänst, inte 

är långtidslediga och inte är aktuella för utmätning eller liknande.  

Detta kräver ett PUB-avtal om sekretess mellan organisation och leverantör, vilket sker enligt gällande 

lagstiftning. Sekretess värnas i övrigt genom avtal direkt mellan anställd och leverantör. 

Arbetsfördelning 

Att bestämma vem som gör vad och hur är viktiga steg i införandet av förmånscyklar. Detta ser olika ut 

i olika organisationer. Nedan följer förslag baserade på hur andra verksamheter har löst hanteringen – 

tillsammans får vi hitta den modell som passar bäst för [organisationen]. 

Förslag på uppgifter för löneenheten 

Organisationen åtar sig att förmedla en lista på tillsvidareanställda till leverantören som sköter 

marknadsföring och beställningar. Löneenhetens uppgift har hos andra organisationer varit att lämna 

ut denna lista på tillsvidareanställda.  

Det fungerar så att när beställningar kommer in får organisationen en lista av leverantören på vilka 

anställda som valt förmånscyklar. Då kontrolleras uppgifterna så att de som skriver avtal är verkligen 

behöriga till detta (t ex. att de verkligen har en tillsvidaretjänst, inte är långtidslediga och inte är 

aktuella för utmätning).  

Löneenheten har sedan upprättat löneavdrag enligt uppgifter från leverantör (kostnad för cyklar, 

tillbehör, skatt). Ett bruttolöneavdrag upprättas samt ett mindre nettolöneavdrag för att täcka 

administrativa interna kostnader.  

 

Förslag på uppgifter för ekonomi 

Ekonomi integrerar i sitt ekonomisystem de fakturor som leverantören skickar varje månad, vilket i sin 

tur täcks av avdraget på de anställdas lön.  

Vid varje beställning kommer en separat faktura. Avdrag görs för varje faktura och koder eller namn 

kopplas till fakturorna - detta kan underlätta administrationen på sikt.  Det är viktigt att hålla reda på 

att alla avdrag görs och att de stämmer, alltså att det dras rätt mängd pengar. Det är också en god idé 

att markera de avdrag som kan tänkas avvika inom rimlig tid, exempelvis fall om frånvaro, 

föräldraledighet etc. 

Momsmodell ”Ludvika” föreslås. När leverantören fakturerar ingår ingen moms (inte bruttolöneavdrag 

för cyklar) vilket enligt uppgift från Region Jönköping ska gå att lösa via denna modell. 



44 

 
 

 

Förslag på uppgifter för marknadsföring 

Att marknadsföra förmånscyklarna är viktigt för att konceptet ska få en spridning i organisationen och 

få en hög kännedom. Sprid information via intranät och hemsida och ta gärna fram 

informationsmaterial som kan ligga på fikaborden för att skapa intresse och samtal. Inför erbjudandet 

är det bra om alla chefer får ett mail med information om att det snart är dags att beställa 

förmånscyklar. 

Att anordna fysiska visningar av utvalda modeller på plats är ett bra sätt för medarbetare att få ställa 

specifika frågor om cyklarna och få möjlighet att testa och undersöka vilka modeller som är 

intressanta.   

 

Hantering av personuppgifter 

Vi vill på bästa sätt hantera administrationen utan att tumma på lagstiftning och policy gällande 

personuppgifter. Eftersom vi kommer erbjuda förmånscyklar via extern leverantör är vår tanke att 

hanteringen av personuppgifter kan skötas direkt via avtal mellan den anställde och leverantören. När 

personuppgifter skickas över från organisation till leverantör och vice versa ska detta ske på ett säkert 

vis i enighet med PUB-avtal och gällande lagstiftning.  

 

Detta kräver ett PUB-avtal om sekretess mellan organisation och leverantör, vilket sker enligt gällande 

lagstiftning. Sekretess värnas i övrigt genom avtal direkt mellan anställd och leverantör. 
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Tips från andra 

Arbetet med förmånscyklar har gått smidigt överlag för de som infört det. Generellt är det en väldigt 

populär förmån som många efterfrågar och är positiva till. Vad som är värt att vara tydlig med är att 

alla anställda ska läsa avtalet och är införstådda med reglerna. Tydlig informationen bör ges om att om 

avtalet bryts lämnar den anställde cykeln åter eller köper ut cykeln till marknadsvärde.  

Ett allmänt tips är att styra över så många frågor som möjligt direkt till leverantören. Skapa gärna en 

sida för ”frågor och svar” på intranätet och hänvisa till leverantören vid generella frågor. Många frågar 

om utköpspriset men det är något vi inte kan svara på, så det är bra att vara tydlig med detta i 

informationen.  

Kontakt vid frågor 

Vid frågor och funderingar, kontakta person1 eller person2. 
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Underlag ”bygg för cykelns bästa” och cykelparkering 
Under 2018 kommer vi ta fram underlag för bygg för cykelns bästa i samband med anordnande av 

workshop i ämnet. Vi kommer då gå ut med en uppdaterad version av denna verktygslåda. Fram till 

dess är det fritt fram att ge oss förslag och önskemål om vad för arbetsmaterial just ni skulle ha 

användning av.  

 

Skiss (underlag) för direkupphandling, cykelservice 
 

Förfrågan avtal – cyklar och tillbehör 
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Bakgrund 

Inom många organisationer finns det ett behov av inköp och service för de interna tjänstecyklarna, vid 

eventuella cykelkampanjer, personaldagar och vid inköp av nya cyklar. Att ha ett avtal för cyklar och 

cykeltillbehör kan komma att underlätta ansvarsfördelning internt då alla vet var de ska vända sig om 

det uppstår problem. Att ha ett avtal innebär en bättre uppfattning om prisbild och förhoppningsvis 

kan det leda till att befintliga cyklar ses över mer ofta och håller längre (t ex. via en grundservice per 

år, ungefär som en besiktning). Dessutom underlättar det mycket om servicepersonal kan komma ut 

till arbetsplatsen och fixa tjänstecykeln snarare än att personal ansvarar för transport. 

Hela RESAN hjälpte under våren 2018 med att ta fram underlag till en direktupphandling för service 

för tjänstecyklar för Region Jönköpings län. Jönköping kommun har redan avtal på plats med en 

leverantör för service. Där erbjuds även rabatt för anställda för service av deras privata cyklar. För att 

underlätta för andra som funderar på att köpa in och ordna service för era tjänstecyklar finns färdigt 

material från Region Jönköpings län (vår2018) och Jönköpings kommun (2016) att ta del av och 

kopiera från (ni får kopiera underlaget från RJL rakt av). Här finns även en lista på möjliga 

cykelleverantörer i länet – ni kan kontakta leverantör direkt för att visa intresse för att genomföra 

direktupphandling. Gå dock alltid igenom det först med berörd upphandlingsenhet i er verksamhet. 

 

Möjliga leverantörer i Jönköping 
 

Mailförfrågan för direktupphandling 
 

Hej! 

Här kommer en förfrågan om service, underhåll och leverans av elcyklar (tjänstecyklar) för [organisation]. Vi är 

intresserade av att göra en direktupphandling med er (se bifogat upphandlingsunderlag). 

Syfte 

Vår förfrågan är om ni som företag har möjlighet och kapacitet att leverera service och underhåll på tjänstecyklar. 

Inom många offentliga organisationer i länet finns det nämligen ett behov av inköp och service för de interna 

tjänstecyklarna, vid eventuella cykelkampanjer, personaldagar och vid inköp av nya tjänstecyklar. Flera offentliga 

organisationer satsar nu på hållbart resande, delvis genom sitt deltagande i projektet Hela RESAN. Cykling och 

gång har stor betydelse i denna omställning.  

Innehåll 

Vi önskar att ni lämnar prisförslag som ska rymmas inom taket för direktupphandling (separata upphandlingar 

görs för var och en av organisationerna) för motsvarande: 

Inköp av service 
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1) Cykelservice. Service för ”vanliga” cyklar samt elcyklar som tillhör organisationen. Lämna gärna 

kostnadsförslag för hur mycket ni tar för att minst en gång årligen se över cyklarna. Ange även pris för kostnad 

för att ta in cyklar (hämta upp) eller komma ut direkt till arbetsplatserna för att reparera och serva tjänstecyklar 

vid behov. Lämna förtäckning över var inom kommungränserna ni har möjlighet att erbjuda denna service. 

2) Kostnadsfritt deltagande på event som ”cykelns dag” en eller ett par gånger årligen där ni erbjuder 

grundläggande service till personalens privata cyklar som de använder till arbetspendling. Gäller om tjänsten 

åberopas. Eventuell möjlighet att även informera om cyklar ni har i sortimentet, t ex. ”testa elcykel” och bjuda in 

till utökad service/reparation till event-pris om så behövs och önskas. 

Inköp av tjänstecyklar och tillbehör: 

1) Tjänstecyklar såsom ”vanliga” cyklar, elcyklar och transportcyklar. 

2) Cykeltillbehör såsom cykelhjälmar, reflexvästar, ringklockor, vinterdäck, cykellysen, sadelskydd/sadelvärmare, 

cykellås med mera, godkända enligt standard. 

+ Möjlighet till laddning? 

Ni får också gärna tänka till lite kring det här med laddning och brandrisk. Många organisationer står idag inför 

dilemmat att vilja erbjuda tjänstecyklar men samtidigt minska riskerna för brand vid laddning inomhus,  tex. på 

sjukhus.  

Vet ni av något system eller lösning som skulle kunna fungera här får ni gärna framföra detta. 

Vänligen 

[infoga] 

 

Nyhet intranät 
Goda nyheter till er som har eller önskar tjänstecyklar i er verksamhet. [Organisation] har precis 

ordnat serviceavtal med [infoga vinnande anbudsgivare] vilket syftar till att göra det enklare för er att 

hålla våra tjänstecyklar säkra och välfungerande. Om en tjänstecykel behöver repareras kan ni 

kontakta [leverantör] direkt. De erbjuder både service och reparation i butik men även möjlighet att 

komma ut till er arbetsplats för reparation.  

För er som ännu inte har tjänstecyklar men är intresserade av att testa erbjuds möjlighet att låna 

tjänstecyklar från det regionala cykelbiblioteket under upp till tre veckor. Mer om det finns att läsa 

under [länk].  

Är ni intresserade av att köpa in tjänstecyklar till er verksamhet redan nu erbjuder [leverantör] lite 

olika modeller som kan vara värda att se över. Kontakta dem vid intresse – men glöm inte att förankra 

med närmaste chef först. 

Och kom ihåg – tjänstecyklar, vanliga och eldrivna, är både ett miljövänligt, snabbt, kostnadseffektivt 

och hälsosamt alternativt till bilen vid tjänsteresor under fem kilometer.  

Cykla lugnt! 
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Inventering av tjänstecyklar 
 

Bakgrund 

För att tjänstecyklar ska kunna konkurrera med kortare bilresor krävs det att de är underhållna, synligt, 

god information finns om hur de bokas och att nya cyklar beställs om behov uppstår. En hörnpelare i 

detta är att veta hur många tjänstecyklar er organisation har och var de finns. Ta gärna reda på om det 

finns någon kontaktperson för cyklarna i dagsläget, t ex. om de finns på olika orter och arbetsplatser 

och skriv ned en lista över cyklarna, vad som kan tänkas behöva kompletteras. Fråga arbetsplatsen 

eller den ansvarige om de är synliga och bokningen går enkelt.  

Syfte 

Underlätta för organisationen att redogöra för antalet tjänstecyklar inom organisationen och 

därmed skapa ett bättre utgångsläge för att: 

 Utse ansvarig över tjänstecykeln/cyklarna som kan fungera som kontaktperson. 

 Underlätta arbete utifall organisationen vill upprätta ett serviceavtal med 

cykelhandlare på sikt, så kallat ambulerat serviceavtal om något behöver repareras. 

 Ha en överblick över hur många cyklar det finns och om de bör köpas in fler. 

 Få en överblick över hur mycket cyklarna faktiskt används. 

 Se över om personalen känner till cyklarna och om de använder dem. Används de inte 

i så stor utsträckning som önskvärt, vilka tänkbara lösningar finns då? 

 Lyfta fram och synliggöra cyklarna utifall de står lite undangömda. Kanske ha en dag 

eller drive där personalen får testa sina elcyklar, om de inte är vana vid att cykla. 

 Se över så att alla cyklar fungerar som de ska och det finns tillhörande hjälm och 

vinterdäck, sadelskydd och reflexväst om cyklarna används vintertid. 

 Se över bokningssystemet. Är det lätt att boka tjänstecykel? Sker det t ex. via Outlook, 

reception eller fordonsbokningssystem? Hur ser nyckelhantering och utlämning ut? 

 

Inventering av cyklar (totalt XX stycken) 

Organisationsgemensamma, bokningsbara via XX 

Plats Antal 

  
 

   
 

Totalt 
 

 

Arbetsplats Ort Elcykel Vanlig cykel 
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Synliggör tjänstecyklarna 
 

Designförslag och tips för att synliggöra tjänstecyklarna 

Bakgrund 

Synligheten och bruk av tjänstecyklar ser väldigt olika ut i olika organisationer och på olika orter. Ofta 

finns det dock gemensamma åtgärder som kan göras för att synliggöra cyklarna mer och marknadsföra 

organisationen via dem. Ibland är det även så att en liten grupp individer använder tjänstecyklarna 

ofta. Målet med en sådan här insats är att göra tjänstecyklarna kända och tillgängliga för fler för att 

öka kunskapen om och användande av cyklarna bland lite större grupper inom organisationen. 

Möjliga förklaringsteorier till låg användning 

- Bristande kommunikation och kännedom bland personalen 

- Enklare att boka och använda bilar än cyklar 

- Vanemässigt beteende 

Tips när ni vill införa och synliggöra cyklar 

o Har ni resurser, investera gärna i ett bra cykelgarage för personalen, centralt placerat där 

det går bra att ta sig in och ut. Detta både för arbetspendling och för tjänstecyklarna. 

Nyckel, hjälm och andra tillbehör ska gå smidigt att hämta, kanske via reception, låda med 

spårbar behörighet via SITHS-kort eller liknande? 

o Lär från varandra i nätverket, fråga runt och googla de städer, regioner och företag som 

kommit långt i cykelfrågor. 

o Går det att få till en lösning där anställda först måste passera cyklar innan de når till 

bilarna? 

o Visa att cykling är prioriterat inom er organisation. På sikt kan detta leda till en förändring i 

organisationskulturen och organisationens identitet som hållbar. 

o Marknadsför och synliggör cyklarna genom att ställa dem centralt, gärna nära 

personalutgångar. Ni kan även märka ut den genom enhetliga färger, stora affischer, 

tillhandahålla cykelkartor i anslutning till cyklarna och visa på var anställda kan cykla sett 

från startpunkten på karta (radie om fem kilometer).  

o Hjälmar, nycklar, batteri till elcyklar bör finnas nära i anslutning till cyklarna. 

o Ska cyklarna placeras inomhus eller utomhus? Ska de stå ute bör de stå under väderskydd. 

o Bokning får gärna ske online. Om ni är intresserade av att ta fram ett separat system kan 

det vara värt att undersöka om fler i nätverket önskar göra det och då göra det 

gemensamt. Ett bokningssystem får gärna innehålla antal bokningar. Om det är ett 

gemensamt bokningssystem är det bra om alla färdssätt är jämlika eller om hållbart 

resande premieras. 
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o Tänk över var ni har upphämtning! Bör vara lättillgängligt, enkelt och smidigt.  

o Korgar på cyklarna eller låda vid pakethållaren kan vara bra att ha för att förvara hjälm, 

instruktioner och reflexväst. 

o Säkerhetställ att det finns platser där batterier till elcyklarna enkelt och säkert kan laddas. 

Marknadsföringsförslag 

o Använd färdiga loggor som ni använder på cyklarna på exempelvis ramen eller ekrarna, med 

budskap på engelska eller svenska som exempelvis ”Välj mig”, ”Använd mig!” ”Varför mig” och 

sedan ”Jag är grön”, ”Jag är snabb”, ”Jag är smart”, ”Jag är säker”, ”Jag är hälsosam”, ”Jag är 

rolig”. Använd gärna samma tema även på laddningsstationer och affischer i nära cyklarna. 

o Vidareutveckla konceptet med liknande budskap i form av frågor, exempelvis ”Ska du på möte 

på andra sidan stan?”, ”Ska du på lunchmöte?”, ”Använda friskvårdstimmen?”, ”Snabba 

jobbärenden på stan?”, ”Besöka en kund?”, ”Snabbt affärsärende?”, ”Besöka en kollega?” – 

”Välj mig!” 

o Märk korg, hjul och ram, delar som går enkelt att anpassa till just er logotyp.  

o Sätt gärna en stor bakgrundsskylt med en lokal cykelkarta och ringa in var det är enkelt att ta 

sig med cykel och med uppmaningen ”reser du hit?” – ”Välj mig!”. Denna typ av karta kan 

även sättas upp på arbetsplatserna och anpassas efter var den sätts upp. 

o Det går även att komplettera kartan med en folder med kartan över hela länet och med 

information om hur du cyklar, trafikregler, hur du bokar en cykel och fördelarna med cykling. 

 

 

              

 

Tack till 

- Tack till designstudenter vid Konceptstudion i Härnösand som tagit fram förslagen på uppdrag 

av Region Västernorrlands län via det länsgemensamma projektet Hållbara resor. 
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Klisterlappar duschrum 

 

Hela RESAN kommer att ta fram klisterlappar för att märka upp arbetsplatsernas duschrum. De kommer att 

levereras med erbjudande om att ”duscha och byt om här” vid arbetspendling som innefattar bland annat 

cykling, springturer eller raska promenader. Ibland är duschrum och ombytesrum dåligt uppmärkta och personal 

vet inte om var de finns. Ibland används utrymmet till annat – då kan det vara bra att se över funktionen och 

återställa rummet till dess primärfunktion. Dessa klisterlappar kommer finnas tillgängliga som en del av ett 

arbetspaket med färdigt material. Hela RESAN kommer trycka upp en del och dela ut till bl.a. miljöombud och ni 

kommer även få filerna för att använda och trycka upp materialet själva om så önskas.  

 

 

 

5-kilometer radie cykelkartor 
Hela RESAN kommer att utveckla ett färdigt koncept för hur ni kan märka upp era tjänstecyklar eller märka upp 

var personal kan ta sig runt om i staden med cykel eller gång. Konceptet har använts vid Region Västernorrland 

såväl som i Stockholm stad. Grundidén är enkel – baserat på en karta över närområdet gör en cirkel med 2- 5 

kilometer för att märka ut områden som är enkla att ta sig inom med gång och cykel. I samband med detta är det 

också bra att märka ut de cykel- och gångvägar som finns i närheten. Be en kommunikatör eller någon med 

tillgång till bildbehandlingsprogram använda mallen vi kommer lägga ut på Project Place och applicera på de 

kartor som är relevanta för era områden.  
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Cykeldagar för personal 
I dagsläget finns cykeldagar för personal vid bland annat Region Jönköpings län där det varje år 

anordnas en dag där anställda kan ta med sina cyklar för att få genomgång och lättare service. Syftet 

är att lyfta fram cykeln som transportmedel och bidra till intresse och ökad säkerhet i trafiken. Finns 

intresse för fler organisationer att delta och vara med och anordna likande dagar finns mallar och tips 

från Hela RESAN. Prata gärna ihop er inom organisationerna om ni vill göra något liknande så kan 

projektet hjälpa till under år 2019. 

 

Cykelvänlig arbetsplats 
 

Koncept med cykelvänlig arbetsplats finns i många olika varianter på olika platser runt om i Sverige. 

Jönköping kommun har bland annat tagit fram arbetsmaterial och arbetar löpande med insatsen. 

Finns det intresse från fler och tid och resurser så kan vi anpassa och ta fram en del material för att 

applicera cykelvänlig arbetsplats i hela länet under en testperiod. Önskar ni vara med på detta eller ta 

del av sådan information - hör gärna av er. 
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RES HÅLLBART TILL 

KONFERENS, MÖTEN & 

UTBILDNING 
 

 

 

Avsnittet går igenom hur ni kan arbeta för att fler ska resa hållbart tur och retur från möten och 

konferenser. Här får du färdigt material och förslag på hur du kan driva frågan om hur hållbart resande 

vid möten och konferenser kan integreras inom just din organisation. Kom ihåg att om du undrar över 

något eller behöver hjälp finns vi i Hela RESAN på plats för att stötta upp.  

Lycka till! 
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Krav/mervärde i upphandlingar 
 

Syfte 

Med jämna mellanrum krävs det nya avtal med leverantörer till konferenslokaler och utbildningar. 

Utöver de ordinarie kraven går det att lägga till att som krav eller mervärde att komplettera med till 

information om hållbart resande. De flesta leverantörer har ofta information om hur deltagare hittar 

till destinationen på hemsidan men ibland kan informationen vara bristfällig eller bara redogöra för 

färdbeskrivning med bil.  

Genom att bredda och ange information om fler färdsätt kan leverantören hjälpa till att tillhandahålla 

information som möjliggör för medarbetare att välja hållbara reseslag. Aktuell information är konkreta 

hjälpmedel som gör det lättare att följa mötes- och resepolicys. Utöver detta har leverantören själva 

mycket att vinna då de möjliggör för fler och bredare samhällsgrupper att ta sig till deras destination 

tur och retur. 

Informationen kan länkas till eller anges direkt på de interna sidorna för konferensbokning. 
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Tillägg till kravspecifikation 

Skall-krav 

Leverantören tar fram och tillhandahåller konferensbesökare- och gäster relevant information med 

tyngdpunkt på hållbart resande till och från lokalerna.  

Leverantören tillhandahåller informationen på hemsida samt i reception och på anslags- eller 

informationstavla. 

Förtydligande bilaga (information & exempel) 

Informationen kan bland annat innehålla: 

Om kollektivtrafik 

- Närmaste busshållsplatser (gärna uppmärkta på karta) 

- Uppdaterad information om vilka buss- och tåglinjer som trafikerar sträckan direkt i 

anslutning till eller i närheten av konferenslokalen (t ex. buss 1 & 3, tåg 54). 

- Möjligheter att ta sig till och från närmaste hållplats eller station, exempelvis via 

promenadväg eller om upphämtning och avlämning eller anslutningstrafik erbjuds. 

- Tidtabell med kollektivtrafikens avgångar samt information om var man hittar 

reseplanerare (t ex. www.resrobot.se). 

 

Om cykling 

Vilka möjligheter som erbjuds för säker cykelparkering, exempelvis: 

- Möjligheter att parkera cykel under tak 

- Möjlighet att låsa fast ramen 

- Möjligheter att ladda batteri för elcyklar 

Om miljöanpassade bilar 

- Möjligheter att ladda elbilar 

- Närmaste gastankstation för biogasdrivna bilar 

Övrigt  

- Information om mötesplanerare (uppmaning om att anpassa start och sluttid till den 

aktuella tidtabellen), digital mötesplanerare finns på http://xtrafik.se/motesplaneraren. 

- Vid behov av transporter anlitas lokala firmor och leverantörer och fordon med 

förnybart bränsle prioriteras. 

 

 

   

http://www.resrobot.se/
http://xtrafik.se/motesplaneraren
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Påverkan på befintliga leverantörer, hållbart resande 
 

Det kan vara läge att påverka även befintliga leverantörer. Gör en snabb kartläggning – vilka 

leverantörer använder sig organisationen av när konferenser bokas? Vilken information finns om hur 

medarbetare tar sig dit och tillbaka, antingen på de interna sidorna eller på leverantörernas hemsida? 

Om informationen är bristfällig skadar det inte att maila och fråga dem ifall de kan bistå med hjälp i 

frågan. Ta hjälp av det färdiga mailet nedan och bifoga gärna mallarna nedan så att leverantören kan 

fylla i och antingen publicera på hemsida eller återsända så att det finns tillgängligt på interna sidor för 

konferensbokning.  
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Mailförslag - Hållbara färdsätt till konferens 

Hej! 

Vi på [organisation] tar vårt hållbarhetsarbete på största allvar. Just nu ser vi över hur vi kan underlätta 

för våra medarbetare att följa vår interna mötes- och resepolicy där hållbara färdsätt ska prioriteras 

framför bilkörning om möjligt. För medarbetarna är det viktigt att kunna ta sig till och från 

konferenslokalerna så hållbart som möjligt. Därför kommer här en förfrågan om kompletterande 

information på er hemsida gällande ”hitta hit”. Har ni möjlighet att se över transportvägarna från 

största närmaste ort ut till er med fokus på hållbart resande? Det vore bra om ni kunde ange olika 

möjligheter antingen på er hemsida direkt eller skicka informationen till oss så vi kan lägga upp den på 

våra interna sidor. Vi tänker att en sådan översyn även gynnar era andra gäster. 

Vi önskar svar på 

 Hur en bäst tar sig tur och retur från närmaste anslutningsort/er med gång, cykel eller 

kollektivtrafik (vilka linjer som går, vägbeskrivning om kompletterande gång krävs m.m.).   

 Ifall det finns cykelparkering, laddningsstationer för elfordon, tankningsstation biogas och i 

sådana fall beskrivning över kapacitet och hur besökare tar sig dit. 

 Vägbeskrivning för bil med uppmaning om samåkning vid konferenser och liknande.   

 

Tack på förhand och återkom gärna vid eventuella frågor – finns önskemål om hjälp kan vi bistå. 

 

Med vänliga hälsningar 

[Infoga signatur] 
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Mall vägbeskrivning tur & retur  
 

Tar dig hållbart till konferens, utbildning & event 

Res hållbart till [infoga plats] 

[Infoga adress] 

 

Cykel 

Det fungerar bra att resa med cykel till [plats] och cykelparkering med möjlighet till ramlåsning finns 

[infoga var]. 

För den på besök i staden erbjuder vissa hotell lånecyklar bland annat [kolla upp vilka]. Det går också 

att hyra cykel av bl.a. [leverantör1] (e-mail), [leverantör2] (e-mail) och [leverantör3] (e-mail).  

 

Gång, buss och tåg 

Från Resecentrum är det ungefär [tid] promenad till [plats], som är beläget vid [var]. Använd en 

kartapp, exempelvis Google Maps, eller fråga någon om vägen; de flesta i staden vet vägen till [plats]. 

På www.jlt.se eller via länstrafikens (JLT:s) app reseplanerare kan du hitta bussar till [plats]. Kommer 

du från Resecentrum är det lämpligt att söka fram resan från [plats], eller från närliggande 

busshållplatser [infoga] eller [infoga]. Sök efter hållplats [infoga] (busslinje [infoga] samt [infoga] 

alternativt [infoga] (busslinje [infoga] samt en kort promenad till [plats]).  Via JLT:s app kan du även 

köpa bussbiljett, men du kan också betala kontant på bussen. 

 

Bil 

Du hittar enklast till [plats] genom att följa skyltarna som visar vägen till [var] och följ sedan skyltning 

mot [plats]. Om du tar bilen, passa om möjligt på att samåka med andra besökare/deltagare. Det ger 

en ovärderlig möjlighet att ladda upp inför, och resonera efter, evenemanget.  Det finns flera 

samåkning 

stjänster på nätet t ex. www.samakning.se, www.gomore.se och www.skjutsgruppen.nu.   

mailto:e-mail
http://www.jlt.se/
http://www.samakning.se/
http://www.gomore.se/
http://www.skjutsgruppen.nu/
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Parkering 

Fyra förslag på var man enklast parkerar i närheten av [plats]. 

1. [Infoga] 

2. [Infoga] 

3. [Infoga] 

4. [Infoga] 

Parkeringen betalas enklast via någon av apparna Parkster, EasyPark eller SMSPark och kostnaden 

centralt i staden är cirka [infoga]/timma. 

Laddstationer för laddbara fordon 

Det finns flertalet offentliga laddningsstationer i [infoga] kommun. 

Närmsta publika laddare: [infoga]. 

Besök www.uppladdning.nu för att hitta detaljerad information om laddningsmöjligheter för ditt 

laddbara fordon. 

Tankstationer för biogas 

Det finns gott om tankstationer för biogas i [infoga] kommun. 

Närmsta tankstation: [Infoga] nära [infoga]. 

Besök www.energigas.se för att hitta detaljerad information om vart du kan tanka din gasbil. 

Bilpoolen Sunfleet 

I [infoga om finns] finns en bilpool; bilpoolen Sunfleet. Läs mer om möjligheten att boka ett av deras 

fordon på www.sunfleet.com. 

 

Taxi och färdtjänst 

I [infoga] finns flera taxibolag. Taxi Jönköping (Tel. 036-34 40 00) och Taxi Kurir (036 – 12 12 12) kör 
endast miljöbilar. Den som önskar hjälp med att beställa färdtjänst till evenemangets slut kan få hjälp 
med detta [infoga var om det finns].  

  

http://www.uppladdning.nu/
http://www.energigas.se/
http://www.sunfleet.com/
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Guide mötesplanering 

 
Mötesplanering - förlägg mötestiderna rätt 

Har ni ofta möten på ett och samma ställe men dit vissa av er behöver resa? Överväg i första hand ett 

resfritt möte som gynnar både tid, ekonomi och miljö. Om mötet måste förläggas fysiskt tänk på att 

möjliggöra för hållbart resande genom att anpassa mötestiderna till kollektivtrafiken. Genom att lägga 

mötet lite tidigare eller senare utefter vad som passar med tåg och buss kan ni skära ned på kostnader 

och värna om miljön. 

 Svårt att göra inför varje möte? Nedan finns länk till en digital guide ni kan använda för enklare 

mötesplanering. Ta reda på var mötet ska hållas samt vilka orter deltagarna reser så får ni upp förslag 

på passande tider: 

 http://samtrafiken.hafas.de/bin/query.exe/sn?L=vs_xtrafik&application=MEETINGFINDER&  

 

Exempel på hur mötesplaneraren kan se ut: 

               

http://samtrafiken.hafas.de/bin/query.exe/sn?L=vs_xtrafik&application=MEETINGFINDER&
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Mötesplanering 
Innan du bestämmer mötestiderna, kolla först upp vilken tid dina deltagare kan anlända med 

kollektivtrafiken.  

Du gör det bäst på: 

http://samtrafiken.hafas.de/bin/query.exe/sn?L=vs_xtrafik&application=MEETINGFINDER&  

Tack för att du värnar om miljön! 

 

  

http://samtrafiken.hafas.de/bin/query.exe/sn?L=vs_xtrafik&application=MEETINGFINDER&
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INTERNA STYRMEDEL 
 

 

 

I detta avsnitt går vi igenom olika exempel på interna styrmedel som syftar till att minska 

koldioxidtunga resor till förmån för mer hållbara alternativ. Här finner du tips och färdiga mallar på hur 

just ni kan gå vidare med åtgärderna. Som vanligt – är ni intresserade av att föra in detta i era 

organisationer, var noga med att förankra och ta hjälp av Hela RESAN och övriga aktörer i nätverket 

om ni funderar över något. Lycka till!  

 

Om policyers & riktlinjer  
Först och främst - det finns väldigt många sätt att ta fram och marknadsföra policys och riktlinjer för 

möten och resor inom tjänsten.  Genom att undersöka hur andra gjort kan ni plocka russinen ur kakan 

och anpassa efter just er organisation. Det finns också en del bra riktlinjer att förhålla sig till och 

många mer utförliga guider. Här kommer vi att ta upp en del saker som är bra att tänka på om ni ska 

skapa något från första start eller uppdatera.  
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Tips inför arbetet 

- Skriv en mötes- och resepolicy. Då kan ni på ett smidigt sätt även inkludera resfria möten. Fokus 

blir då i första hand mötet och därefter om en resa faktiskt behövs eller inte. 

- Dela gärna upp mötes- och resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten i två. 

- Håll mötes- och resepolicyn kort och koncis och använd riktlinjerna för mer omfattande 

information och rutiner som kan användas praktiskt, t ex. hur du bokar ditt möte. 

- Utgå ifrån samma rangordning i riktlinjer för resor i tjänsten som står med i mötes- och 

resepolicyn, t ex. i först om resfria möten, sen om gång och cykel, kollektivtrafik etcetera. 

- Se till att förankra policyn i just din organisation så att den är godkänd och enkel att tillämpa. 

- Bestäm vad ni vill ni ha med i er policy men försök inte ha med allt. En kan innefatta många delar, 

här kommer vi främst gå igenom möten och tjänsteresor.  

- Ett förslag är att gå igenom andra styrdokument och policys för att se om de passar bra ihop, 

exempelvis personalhälsa eller flexibel arbetstid. 

- Ta hjälp av varandra i nätverket och av oss inom Hela RESAN. 

 

Guide mötes- och resepolicy 
En mötes- och resepolicy behöver inte vara så lång och omfattande. Det räcker med att de viktigaste 

delarna finns med. Gällande rutiner och mer handfast information kan denna hellre finnas med i 

styrdokumentet riktlinjer för resor i tjänsten. Ett tips är att skriva cirka en A4 som sedan kan användas 

som mall för att göra en informationsfolder med rangordningen i vilka resor som ska väljas i första 

hand eller att skapa motiverande etiketter som enkelt går att ta till sig.  

Använd gärna mötes- och resepolicy som bas för att ta fram informationsrutor som kan användas där 

de behövs. Ett exempel kan vara en kort informationsruta om att mötes- och resepolicyn förordar 

resfria möten i första hand, integrerad i fordonsbokningssystemet eller på intranätet. 

Värt att tänka på 

- Fokusera på det viktigaste, kärninformationen, och håll det till max en A4. 

- Ta fram två varianter, en mer formell som beslutas om samt en folder/broschyr med rangordning 

av de olika färdsätten (t ex. mindre vikbar folder).  
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Mall för mötes- och resepolicy  
 

Mötes- och resepolicy 

Gäller från och med den x månad år 
 
Resepolicyn anger styrande principer för de möten och resor som görs i tjänsten av [infoga 
organisation] anställda och förtroendevalda och som betalas av [infoga organisation].  
 
Resor i tjänsten ska planeras och genomföras så att de: 
 
 Är kostnadseffektiva 
 Sker på ett miljöanpassat sätt 
 Skapar förutsättningar för ett säkert resande 
 Sker på ett ansvarsfullt sätt 
 
Nyttan för organisation och verksamhet ska vara vägledande. Möjligheten att genomföra ett 
resfritt möte (via video eller telefon) ska alltid övervägas innan beslut fattas om resa. 
 
Varje chef har ansvar för att policyn efterföljs. Det innebär att chefen ska: 
 
 Säkerställa att alla medarbetare känner till policyn med tillhörande riktlinjer 
 Säkerställa att alla medarbetare har kunskaper om miljöanpassat och säkert resande 
 Besluta om och följa upp medarbetarnas resor i tjänsten 

 
Alla medarbetare ska förstå det goda exemplets makt och planera sina resor så att var och en 
genom sitt agerande bidrar till ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande.  
 
Ett kostnadseffektivt resande förutsätter att resor planeras med så god framförhållning som 
möjligt. Bokning av resor ska ske i överensstämmelse med fastställda riktlinjer och hos 
organisationens valda leverantörer. 
 
Ett miljöanpassat resande innebär att resfria möten alltid ska övervägas i första hand. Därefter 
gång- eller cykel vid lämpliga avstånd [Specificera här om ni vill. Ser olika ut inom 
organisationerna men riktlinjer kan vara upp till tre kilometer för gång och med vanlig cykel, 
upp till fem-tio kilometer om ni har elcyklar]. Tåg ska väljas framför flyg och resor med 
kollektivtrafik ska väljas framför resa med bil eller taxi. 
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Mall för mötes- och resepolicy (vikbar broschyr) 
 

Resepolicy  

Gäller från och med [infoga] 

 Resepolicyn anger styrande principer 
för de möten och resor som görs i 
tjänsten av [infoga organisation] 
anställda och förtroendevalda och som 
betalas av [infoga organisation].  
 
Resor i tjänsten ska planeras och 
genomföras så att de 
 

 Är kostnadseffektiva 

 Sker på ett miljöanpassat sätt 

 Skapar förutsättningar för ett 
säkert resande 

 Sker på ett ansvarsfullt sätt 
 
Nyttan för organisation och 
verksamhet ska vara vägledande. 
Möjligheten att genomföra ett resfritt 
möte (via video eller telefon) ska alltid 
övervägas innan beslut fattas om resa. 
 
Varje chef har ansvar för att policyn 
efterföljs.  
 
Det innebär att chefen ska 

 

 Säkerställa att alla medarbetare 
känner till policyn med 
tillhörande riktlinjer 

 Säkerställa att alla medarbetare 
har kunskaper om miljöanpassat 
och säkert resande 

 Besluta om och följa upp 
medarbetarnas resor i tjänsten 

 
Alla medarbetare ska förstå det goda 
exemplets makt och planera sina resor 
så att var och en genom sitt agerande 

bidrar till ett kostnadseffektivt, 
miljöanpassat och säkert resande.  
 
Ett kostnadseffektivt resande 
förutsätter att resor planeras med så 
god framförhållning som möjligt. 
Bokning av resor ska ske i 
överensstämmelse med fastställda 
riktlinjer och hos organisationens valda 
leverantörer. 
 
Ett miljöanpassat resande innebär att 
resfria möten alltid ska övervägas i 
första hand. Därefter gång- eller cykel 
vid lämpliga avstånd. Tåg ska väljas 
framför flyg och resor med kollektiv-
trafik ska väljas framför resa med bil 
eller taxi. 

 

 

 

Infoga egna bilder 

För en hållbar 

[organisation] 

 

1. Välj det resfria mötet 

Gå e-utbildningen på intranätet. 

 

2. Boka våra elcyklar  

[infoga om hur de bokas].  

 

3. Hitta din resa med 

kollektivtrafiken  
på www.jlt.se och www.resrobot.se.  

 

4. Busskort  

[infoga vad som gäller i er organisation, 

företagskort?] 

 

5. Buss och tåg utom länet  

Längre resor samt boende bokas via 

[organisationens resebyrå, t ex. Big Travel].  

 

6. Boka bil  

[organisationens] leasingbilar bokas via 

[bokningssystem]  

 

 

 

 

 

 

[logga] 

 

 

 

 

http://www.jlt.se/
http://www.resrobot.se/
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Hur tar du dig till dina möten? 
Välj utifrån följande prioritering

 

1. Möjligheten att 

genomföra ett resfritt möte 

(via video eller telefon) ska 

alltid övervägas innan beslut 

fattas om resa. 

 

 

 

Resfria möten är alltid det 

bästa alternativet. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2. Gå eller cykla. 

 Det finns tjänstecyklar du 

kan låna i organisationen. 
 

 

 
 

 
 

 3. Kollektivtrafik med 

buss & tåg. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. [Organisationens] 

bilpool/leasingbilar.  

Om bil är enda alternativet, välj att samåka i 

möjligaste mån. 

 

 

 

 
 

5. Egen bil. 
Är endast tillåtet när inget annat resesätt är 

möjligt [och måste godkännas av chef innan]. 

 

 

 

 

 

 
 

6. Flyg. 
Flyget avger 69 000 gånger mer avgaser än 

tåget. 
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Mall riktlinjer för resor i tjänsten 
 

Mall för riktlinjer för resor i tjänsten – använd & modifiera fritt 

 

Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare 

    

[Infoga]    
 

Beslutat av 
 

Granskare 

[Infoga] [Infoga] 
 

Gäller för 
 

Ytterligare information 

[Infoga] – Behandlat, beslutat, reviderat 

 

Resor i tjänsten 
 

 
  

  

1. 

 

                   

 

 

2. 
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Varför riktlinjer? 

Detta dokument innehåller riktlinjer för resor i tjänsten inom [infoga]. Syftet med riktlinjerna är att ge 

stöd åt verksamheter, anställda och förtroendevalda så att dessa på enklast möjliga vis ska kunna följa 

de bestämmelser, lagar och regler som gäller kring tjänsteresor i offentlig verksamhet. [Infoga]s 

resepolicy ska alltid följas och reskostnader redovisas korrekt.  

Gällande regler 

Enligt [infoga]s resepolicy ska resfria möten ersätta fysiska resor i så stor utsträckning som möjligt. 

Därefter uppmuntras cykel- och gångtrafik. Vid fordonstrafik ska buss och tåg väljas framför bil och 

flyg, en viktig del i [infoga]s mål för minskad miljöpåverkan. Mer information finns i [infoga 

styrdokument miljö]. 

Resekostnader ska redovisas i enlighet med attest- och utbetalningsreglementet. Regler att följa finns 

även i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, inkomstskattelagen (1999:1229) samt i anvisningar 

från Skatteverket. 

Alla resor som företas i tjänsten måste redovisas med syfte. Syftet med resan ska anges på ett sådant 

sätt att vem som helst i efterhand kan förstå varför resan företogs. Fakturan ska alltid attesteras av 

närmaste chef.  

Tjänsteresor inom länet 

Resfria möten 

Resfria möten spar arbetstid, pengar och miljö. På [infoga] finns teknik för resfria möten installerat hos 

alla arbetsplatser. För resfria möten med många deltagare bokas de gemensamma 

videokonferensrum.  

Information, lathundar och videoinstruktioner för resfria möten och videokonferens finns på 

intranätet under [infoga].  

Gång och cykel  

För kortare sträckor på [infoga kilometer – förslag; 3 km för gång & cykel, 5 km för elcykel] 

uppmuntras anställda att gå eller cykla för bättre hälsa och miljö. Varför inte testa ett gå- eller 

cykelmöte nästa gång? Tjänstecyklar finns att boka [infoga hur de bokas – förslag; i gemensamt 

bokningssystem för fordon eller i Outlook]. 

Läs mer på intranätet om hur du bokar och hämtar upp, ange sökord tjänstecykel. 

Subventionerade resor med buss och tåg  

[Baserat på om samma modell tillämpas i din organisation. Om inte, uppdatera med vilken modell som 

används hos er. Ingen klimatkompensation men intresserad? HeRES erbjuder underlag och exempel 

på olika modeller, samt vad som är bra att tänka på vid införande – kolla in www.resval.se hösten 2019 

eller kontakta oss]. 

http://www.resval.se/


75 

 
 

Enligt [infoga]s resepolicy ska längre tjänsteresor bytas ut med resfria möten eller när möjligt ske med 

buss eller tåg. [Infoga]s resepolicy verkställs bland annat genom intern klimatkompensationen för 

tjänsteresor. Detta innebär att tjänsteresor med kollektivtrafik subventioneras med [infoga] för 

enheterna för resor inom regionen (exempelvis till [infoga]). Att flyga och köra bil ger samtidigt en 

högre kostnad för våra icke-konkurrensutsatta verksamheter. 

Företagskortet [infoga]. 

Vid resor med buss och tåg inom länet ska i första hand [infoga]s företagskort användas, ett resekort 

för personal och förtroendevalda. Företagskort kan innehas av en enskild anställd eller förtroendevald 

som reser mycket. Det kan även lånas ut vid behov. Företagskort beställs av respektive verksamhet via 

[infoga]. [På sikt hoppas vi att det kommer en lösning med digitalt företagskort direkt i mobilen via app 

i länet - vi uppdaterar så snart vi vet mer! ].   

Företagskorten används för tjänsteresor på länets samtliga bussar samt på [[infoga om det är giltig på 

tåg och i sådana fall vilka]. Det är viktigt att korten enbart användas inom tjänsten. Korten får alltså 

inte användas för privat bruk. [Infoga om organisationen erbjuder resekort som löneförmån och i 

sådana fall var information om detta finns]. 

 

Redovisning, företagskort [OBS! Detta är ett exempel, infoga era gällande rutiner] 

Fakturamottagaren i respektive verksamhet mottar faktura från [infoga] varannan månad. Information 

om varje företagsresa redovisas i fakturan direkt (datum, tid, på- och avstigningsort och kostnad) 

varvid kvitton inte behöver sparas [se över om det stämmer för er]. 

Som vid alla tjänsteresor är det viktigt att varje enskild resa redovisas med ett syfte. Resenären 

ansvarar över att rapportera in syfte med resa till fakturamottagaren vilken ansvarar för att bifoga i 

fakturasystemet. På intranätet finns förslag till rutin vid redovisning av tjänsteresor gjorda med 

företagskort. Sök på resekort eller företagskort på intranätet för mer information. 

SJ-resor inom länet [OBS! Förslaget baseras på en viss typ av klimatkompensation] 

Tjänsteresor med tåg inom länet ska i första hand ske med företagskort på [infoga]. [Infoga]s interna 

klimatkompensation omfattar även resor tur och retur för [infoga] varvid samma riktlinjer gäller. 

Tjänsteresor med SJ får bokas om det bättre överensstämmer med resans avgångstid.  

Tågresor med SJ bokas i första hand elektroniskt via [organisationens] upphandlade resebyrå. Se 

intranätet för mer information, sök på SJ [infoga om ni har annan information]. 

Redovisning, SJ-resor inom länet 

Vid betalning av resa med SJ inom länet ska alltid syftet med resan redovisas. Detta sker via 
obligatorisk kommentar i fakturasystemet. Syftet ska anges på ett sådant sätt att vem som helst 
i efterhand kan förstå varför resan företogs. Fakturan ska attesteras av närmaste chef. 
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Leasingbil & intern fordonspool 

När tjänsteresa inte är möjlig med cykel, buss eller tåg kan resa företas med [infoga]s leasing- och 

poolbilar. Vid sådana tillfällen ska samåkning alltid ske i så stor utsträckning som möjligt! Tänk på att 

det ibland är möjligt att samåka ena sträckan och åka kollektivt tillbaka eller vice versa. 

Leasingbilar och samåkning bokas via fordonsbokningssystemet. Syftet med resan ska anges vid 

bokning och på ett sådant sätt att vem som helst i efterhand kan förstå varför resan företogs. 

I de fall ingen bil finns tillgänglig hyrs bil av det externa biluthyrningsföretag som [infoga] har avtal 

med. Vid bokning inom länet sker alltid detta via [infoga] transportenhet. Vid betalning är det viktigt 

att syfte, resenär och färdväg redovisas. 

[Infoga]s leasingbilar är endast avsedda för tjänsteresor och anställda får inte använda bilarna för 

privat bruk. Med privat bruk menas till exempel resor mellan bostad och arbetsplats. Att under en 

tjänsteresa avvika från den normala färdvägen för att uträtta ett privat ärende är inte tillåtet. 

Leasingbilarna ska parkeras vid arbetsplatsen. Att parkera leasingbilar vid bostaden är att räkna som 

beskattningsbar förmån och därtill inte tillåtet. 

Undantagssituationer 

För inställelse under beredskap kan dock arbetsgivaren tillåta att leasingbilen används. Om nyttjande 

blir mer frekvent, vilket enligt gällande skatteregler betyder mer än ett par dagar per månad, 

uppkommer ett förmånsvärde som är skattepliktigt för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren i fråga. 

För att kunna styrka att leasingbilen i aktuella fall inte använts för annat privat resande krävs 

dokumentation i form av körjournaler och noteringar om arbetsinställelse. 

Vid enstaka tillfällen under året kan också medarbetaren ta hem tjänstebilen på kvällen för att tidigt 

påföljande morgon kunna påbörja en tjänsteresa alternativt avsluta tjänsteresan vid bostaden för 

transport till arbetet morgonen därpå. Sådan användning av [infoga]s leasingbilar får endast ske i 

undantagsfall och vid högst tio tillfällen under ett år.  

Vid jourarbete, installation under beredskap, kan det vara tillåtet att leasingbil används och parkeras 

på annan plats än vid arbetsplatsen.  Läs mer i [infoga styrdokument för detta]. Dokumentet 

behandlar även frågor kring tankning, drivmedel och körjournaler. 

Privat bil i tjänst 

Endast i undantagsfall och när inga andra alternativ finns får tjänsteresor med privat bil göras. 

Godkännande krävs från närmaste chef för att nyttja privat bil i tjänsten och få ersättning för detta. 

Detta av flera skäl; arbetsmiljö, trafiksäkerhet, miljö och kostnad. 

Vid användning av egen bil i tjänsten gäller den egna bilförsäkringen. Detta innebär att bilägaren står 

för alla kostnader vid en eventuell skada, till skillnad mot för användning av [infoga]s leasingbilar. 
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Redovisning, privat bil 

Vid resa med egen bil ska reseräkning registreras i HR-systemet Heroma. Detta sker inom en månad. 

Syftet med resan ska anges på ett sådant sätt att vem som helst i efterhand kan förstå varför resan 

företogs. 

Långtidshyrda bilar 

För att hyra bil under en längre period vid en arbetsplats måste behovet vara väl motiverat. Körjournal 

måste föras för att se om den långtidshyrda bilen nyttjas nog att vara motiverad eller om resor med 

andra färdmedel kan ersätta den. Uppgifter om mätarställning kommer användas [infoga samlas in 

manuellt om ni ej har elektroniska körjournaler] frekvent och rapporteras i samband med delår- och 

årsredovisning. Rutiner för detta finns på intranätet, sökord långtidshyrda bilar.  

Böter 

Eventuella fortkörnings- och parkeringsböter betalas alltid av föraren. [Infoga] står aldrig för sådana 

kostnader. 

Parkering 

Vid resor i tjänsten med leasingbil från [infoga] behöver parkeringsavgift inte betalas på [infoga]s 

parkeringsplatser, under förutsättning att bilen är stripad med [infoga ]s logotyp.  

Tänk på att parkera så långt som möjligt från entréer där patienter och besökare av förklarliga skäl 

skall beredas parkering.  

Vid parkering av privat bil i tjänsten erläggs avgift, undantagsvis om ett privat parkeringstillstånd på 

annan ort finns, då ett sådant tillstånd även gäller på samtliga besöksparkeringar i länet. Vid oklarheter 

angående parkering kontaktas transportenheten på respektive ort. 

 

Tjänsteresor utanför länet 

Tjänsteresor oavsett färdmedel utanför länet ska alltid godkännas i förväg av närmaste chef. [Om ni 

har andra rutiner, infoga instruktioner om dessa] Detta sker via blankett Beslut om tjänsteresa som 

finns på intranätet. Alternativt kan resenären få ett elektroniskt godkännande via mail, under 

förutsättning att närmaste chef godtagit detta förfarande. Då krävs att mailet innehåller tydlig rubrik, 

sista datum för godkännande, bifogat program, syfte samt att det sparas ned elektroniskt och skickas 

in. Tjänsteresor utanför länet sker i första hand med tåg.  

Prisvärda biljetter ska eftersträvas vilket normalt förutsätter att resan bokas i god tid, gärna två veckor 

innan avfärd. Undvik att boka ombokningsbara biljetter då detta ofta medför extra kostnader.  

Biljetter bokas via [infoga]s upphandlade resebyrå. För att minska kostnader ska biljetterna bokas 

elektroniskt i första hand via konto, formulär eller mail. Mer information finns på intranätet. 
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Tågresor utanför länet 

Tågresor innebär många fördelar. Det finns goda möjligheter att arbeta under resetiden, exempelvis 

genom kostnadsfritt internet. Biljett kan bokas i första klass. Vid resor med nattåg har resenären även 

rätt till egen kupé [infoga andra regler om dessa ej gäller hos er]. 

Flyg  

Kom ihåg att tjänsteresor i första hand ska ske med tåg och inte flyg. Detta gäller i synnerhet kortare 

resor, exempelvis från länet till Stockholm, Malmö, Göteborg eller Köpenhamn.   

Flygresor ska bokas i ekonomiklass. Vid undantag från denna regel måste resan vara väl motiverad och 

ha godkänts i förväg av berörd förvaltningschef. 

Båt/färja 

Vid resa med båt ska standardhytt väljas, normalt B-hytt insides. 
 
Redovisning, resor till annat län 

Syfte med resan ska alltid anges och signerad blankett för beslut om tjänsteresa skannas in och bifogas 

vid betalning av resefaktura. 

Om underlag bifogats fakturan måste original sparas i tre år. Resedokument som inte scannats måste 

sparas i tio år. 

Syftet med resan måste alltid anges. Anteckning ska därför skrivas när fakturan betalas. Syftet med 

resan ska anges på ett sådant sätt att vem som helst i efterhand kan förstå varför resan företogs. 

Reseräkningar samt fakturor på kostnader föranledda av resor i tjänsten ska alltid attesteras av 

resenärens chef. 

För vidare information gällande redovisning, se även punkt 7 avseende Reseräkning. 

Tjänsteresor utomlands 

Alla resor utanför Norden ska vara godkända i förväg av förvaltningschef eller region- eller 
kommundirektör. Ifylld och underskriven blankett Beslut om tjänsteresa bifogas reseräkningen.  
 
Resor inom Norden ska, i likhet med resor utanför länet, vara godkända i förväg av resenärens 
chef. Boka utlandsresa sker via [infoga]s upphandlade resebyrå.  
 

Redovisning, resor utomlands 

Samma regler gäller som vid resor utanför länet. Resor utanför Norden ska vara godkända i förväg och 

ska attesteras av förvaltningschef. Om resan gjorts av förvaltningschef måste resan attesteras av 

direktör. För vidare information gällande redovisning, se även punkt 7 avseende Reseräkning. 

 Taxi 
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Allmänna kommunikationer med kollektivtrafik ska alltid vara förstahandsalternativ. Taxi väljs när 

detta antingen är enda alternativet eller mest kostnadseffektivt.  

Vid resa med taxi som resenären själv betalat ska reseräkning upprättas, där syftet anges och kvittot 

bifogas. Om färdväg för resan (tur & retur) inte framgår av kvitto ska detta noteras skriftligen. 

 

 Resor mellan bostad och tjänsteställe 

Ersättning till den anställde, alternativ ersättning som [organisationen] betalar mot faktura, ska 
beskattas som lön och rapporteras till löneenhet på därtill avsedd blankett.  
 
I den mån betalda resor enligt ovan förekommer ska förhållandet vara godkänt av berörd 
förvaltningschef. Undantag gäller för resor vid beordrad inställelse under beredskap (AB § 22 
mom. 5). Där gäller det vanliga linjechefsansvaret och det är arbetstagarens närmaste chef som 
godkänner resan.  
 

 Privat resa i anslutning till tjänsteresa 

Tjänsteresa kan kombineras med privat resa i enstaka fall. Detta förutsätter att inga merkostnader 

uppstår för [infoga] och att ordinarie tjänsteresa skulle ha företagits i direkt anslutning till 

förrättningen, eller med färdväg från bostaden/tjänstestället till förrättningsstället. 

Reseräkning 

Reseräkningar för inrikes resor registreras i Heroma enligt anvisningar på intranätet. För utlandsresor 

används därtill avsedd reseräkningsblankett. Betalda resor mellan bostad och tjänsteställe (jourresor) 

och andra skattepliktiga resor avrapporteras inte via denna rutin utan rapporteras på därtill avsedd 

blankett. Syftet med resan ska alltid anges. 

Om resenären vill ha ersättning för egna utlägg för biljetter, parkering, taxi med mera måste 

originalkvittot bifogas, annars betalar inte [infoga] utgiften. SMS-biljetter omvandlas till MMS och 

skrivs ut varvid de fungerar som kvitton. 

Innan resenärens chef attesterar reseräkningen kontrollerar chefen att originalkvitton som styrker 

begärda ersättningar för utlägg har bifogats. 

För att säkerställa att kostförmån redovisas och beskattas på ett korrekt sätt ska resenären alltid 

upprätta reseräkning när [infoga] betalat måltider, se avsnittet om traktamenten. 

Reseräkningar ska normalt skickas in/registreras i Heroma inom en månad efter det att resan gjordes. 

Observera att det krävs särskilt medgivande från arbetsgivaren (förvaltningschef) för att få ersättning 

om yrkandet från resenären inkommer mer än ett år efter det att resan avslutades. För information 

om reseförskott, kontakta löneenheten.  

 Traktamente 
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Traktamentsbeloppen framgår av kollektivavtal. Det är inget som hindrar reducerat traktamente eller 

frånvaro av traktamente om arbetsgivare och resenär har kommit överens om detta eller ifall 

resenären i efterhand avstår från att yrka traktamentsersättning. 

Reducering av traktamente (måltidsavdrag) ska göras för alla måltider som [infoga] eller någon annan 

betalat. Undantag görs för obligatoriska måltider (som ingår i resans pris) på allmänna 

kommunikationsmedel. 

Kostförmån ska tas upp för alla måltider som [infoga] betalat oavsett om måltiden erhålls på ordinarie 

tjänsteställe eller under tjänsteresa in- eller utrikes. Undantag görs för obligatorisk hotellfrukost, 

obligatoriska måltider på allmänna kommunikationsmedel, extern representation samt måltider vid 

intern representation, samt om samtliga måltider redan ingår i priset. 

 Resor vid utbildning och konferens 

Vid utbildnings- och konferensresor måste resans syfte, vilken nytta den har för arbetsgivares 

verksamhet, val av resmål samt upplägg redovisas. Studie- eller konferenstid bör uppgå till minst sex 

timmar per dag. Det är viktigt att resan är väl motiverad och att anknytningen till verksamheten är 

tydlig.  

Konferenser ska i första hand ske i anknytning till [infoga]s egna lokaler och därefter genom [infoga]s 

avtal. Kom ihåg att utbildning- och konferensresor är att betrakta som tjänsteresa och att [infoga] 

resepolicy och prioritering av resor därmed ska följas.  

För upphandling av buss för personal och förtroendevalda ska lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling följas. Boka hellre gemensamt fordon, exempelvis buss, vid behov vid stor grupp än 

separata bilar. 

 Logi och boende 

Hotellbokning ska i första hand bokas för standardrum på de hotellen [infoga] ingått avtal med eller 

genom lågprisboende, exempelvis vandrarhem. Hotellbokning genomförs i första hand via upphandlad 

resebyrå.  

Vid boende och hotell i samband med tjänsteresa ersätts kostnaden antingen direkt av [organisation] 

eller genom att ansöka om kostnadsersättning motsvarande erlagda utgifter för logi mot uppvisande 

av kvitto, reseräkning eller motsvarande.  

 Bonus och förmåner 

Bonus, hotellcheckar och andra förmåner som erbjuds inom rese- och hotellbranschen och som 

uppkommit med anledning av tjänsteresa är att betrakta som [infoga]s egendom och får aldrig 

användas privat, endast vid resor i tjänsten. Redovisning av intjänade och utnyttjade bonuspoäng ska 

finnas tillgängligt för granskning. 

 Mer information 
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För mer information om tjänsteresor, se Tjänsteresor & boende på intranätet. Där finns även 

relaterade länkar till styrdokument och viktiga blanketter. Vid frågor om hållbart resande, [infoga] 

resepolicy eller reserådgivning, ta kontakt med [infoga] reserådgivare eller miljöavdelningen. 

 Relaterade länkar [infoga relaterade dokument som finns/ta inspiration 

att skapa de som inte redan existerar]  

 

Om intern klimatkompensation 
 

Klimatväxling 

Klimatväxling innebär ofta att en organisation lägger en intern extrakostnad på de tjänsteresor som 

görs med fossilbil och/eller flyg. Den extra kostnaden landar i en intern pott med pengar (klimatkonto) 

där olika avdelningar sedan kan ansöka om stöd för insatser som hjälper dem att resa mer hållbart, 

t.ex. inköp av tjänstecyklar eller utbildningar för resfria möten. 

Här kommer lite exempel på olika modeller. Ni måste själva ta ett aktivt beslut om vad som passar bäst 

i just er organisation. Det kan krävas lite tid och framförallt bra förankring för att få igenom intern 

klimatkompensation. Tänk över vilka kommunikationsvägar som finns, förankring och beslut hos 

ledning och om ni har någon statistik att utgå ifrån (är väldigt bra att kunna visa på framgångar med 

klimatkompensation men då ska ni gärna ha startvärden). Förankra också hos berörda avdelningar, 

exempelvis ekonomi & HR, miljöavdelningen, administration. Slutligen, se även över möjligheten att 

skapa och införa ett automatiserat system för klimatväxling.  

Olika modeller för intern klimatkompensation/klimatväxling 

Först är det lämpligt med en nulägesanalys, vad vill ni lägga en extra avgift på (privata bilar, 

tjänstebilar, flyg? några undantag?) och sedan vad det är ni vill gynna (kollektivtrafikresor, inköp av 

videoteknik, tjänstecyklar, kommande åtgärder eller ta in förslag från arbetsplatser?). Vilken modell 

skulle passa er bäst? Vill ni använda en modell som redan är i bruk hos någon annan eller är det läge 

att ta fram en alldeles egen? Sätt gärna ihop en arbetsgrupp för att fundera över alternativen. 

Andras framgångssagor 

Klimatväxling har varit väldigt framgångsrikt inom vissa organisationer, bland annat i Region 

Västernorrland, där resorna minskat med över 70 % tack vare insatsen kopplat till personlig 

reserådgivning på arbetsplatser och tack vare att organisationen politiskt prioriterat frågan. En 

framgångsfaktor har just varit kombinerad reserådgivning (informationsinsatser på arbetsplatserna) 

och möjlighet att löpande ta ut statistik och notera förändringar över tid.  

Utklipp från Powerpoint  
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I utdragen nedan finns mer information om vad som är bra att tänka på om ni funderar på att se över 

möjligheten att införa klimatväxling. 
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I exemplet nedan finns en mall för hur en ansökan för medel för klimatförbättrande åtgärder kan se ut. 

Detta är en mall som går att använda i kombination med klimatkonto förutsatt att modellen att 

arbetsplatserna själva får ansöka om medel tillämpas.   

Mall - Ansökan medel för klimatförbättrande åtgärder  

Alla arbetsplatser kan söka medel ur klimatkontot för att finansiera klimatförbättrande  

åtgärder som berör [organisationens] tjänsteresor. Ansökningar skickas till [infoga] 

Ansökande arbetsplats 

Förvaltning   

Arbetsplats  

Ort  

 

Kontaktinformation 

Enhetschef  

Telefonnummer  

E-postadress  

 

Beskrivning av åtgärd 

Planerad åtgärd  

Beskrivning (Max 300 ord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål  
 

Ansökan avser medel 
om (SEK) 

 

 

Eventuella bilagor  
 

 

________________________________________ 

Enhetschef, ort och datum 
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Mall ansökan medel ur klimatkonto 

I exemplet nedan finns en mall för hur en nyhet kan se ut vid införandet av klimatkonto. 

 

 [Organisation] har öppnat klimatkonto 

 

[Organisation] har sedan den [datum] ett särskilt klimatkonto där verksamheterna kan söka 
medel för att minska sin miljöpåverkan.  
 
Klimatkontot består av pengar som kommer från de extra klimatpålägg som görs på bil- och 
flygresor i tjänsten och det beräknas omsätta cirka [infoga] kronor per år. Pengarna bidrar till 
att det blir kostnadsfritt att åka med tåg och buss i regionen för verksamheterna. Överskottet 
på klimatkontot går till arbetsplatserna, som får chans att söka medel för att finansiera 
klimatförbättrande åtgärder för tjänsteresor. Första möjligheten att söka pengar kommer att 
vara nu i vår och en allmän inbjudan har gått ut till hela organisationen.  
 
När arbetsplatserna vill göra klimatförbättrande åtgärder för att minska bland annat 
koldioxidutsläpp kan de söka medel ur klimatkontot. Det kan till exempel handla om att köpa 
in tjänstecyklar till arbetsplatsen, utveckla videomötesteknik eller gå en utbildning i Eco 
Driving. 
 
Ansökan ska bland annat innehålla planerad åtgärd, mål med åtgärden samt kostnader. 
[Infoga] kommer att besluta om och dela ut pengar till den eller de arbetsplatser som bedöms 
ha bäst ansökan.  

[Organisationen] har offensiva klimatmål och för tjänsteresor är målet till [år] att tjänsteresorna inte 

ska ge upphov till mer än [infoga] ton koldioxid per år. Intern klimatkompensation och klimatkontot är 

en av [organisationens] satsningar för att nå klimatmålet. 

Vid ytterligare frågor, kontakta: 
 
[Infoga kontaktperson] 
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Förenklade handlingsplaner 
 

Dessa instruktioner utgör grunden i de förenklade handlingsplaner Hela RESAN erbjuder sina 

deltagarorganisationer. För de som gör avancerad resvaneanalys kommer inte det vara lika aktuellt 

men för er andra kommer här lite instruktioner för hur ni kan arbeta med denna verktygslåda och 

implementera åtgärderna i era verksamheter. 

1) Börja med att se över nuläget. Vilka är era styrkor och svagheter? På vilket sätt arbetar ni med 

hållbart resande i organisationen idag? Hur ser målen ut? Borde ni förändra något? 

 

2) När ni sett över och kartlagt ert arbete kan det vara läge att göra en resvaneundersökning, 

eller RVU som den förkortas. Ni finner ett färdigt förslag på sådan här i verktygslådan. Prata 

med nyckelpersoner inom era organisationer och diskutera hur och när det är lämpligt att gå 

ut med undersökningen. Ofta finns det färdiga program för att skicka ut och hantera enkäter. 

Bland annat HR brukar skicka ut medarbetarenkäter så hör med dem om råd. Dubbelkolla 

också så att tidpunkt för undersökningen blir bra (hitta passande tid på året när enkäten inte 

riskerar krocka med andra och det inte är semester). 

 

3) Färdigställ sammanställningen av enkäten och analysera svaren. Vilket utgångsläge har ni? 

 

Om ni inte har en mötes- och resepolicy eller känner att den behöver uppdateras, ta hjälp av 

mallen i verktygslådan och inled arbetet. En bra mötes- och resepolicy är något att falla 

tillbaka på för att motivera förändring och uppmana medarbetare att resa hållbart. Hela 

RESAN ger gärna feedback på era färdiga utkast.  

 

4) Säkerhetställ så att det finns alternativ och information om hållbara alternativen så att de har 

en reell chans att konkurrera med bil och flyg. Har ni teknik som krävs för resfria möten? Vet 

personalen om det och hur det fungerar? Uppmuntras gång-möten? Finns det tjänstecyklar? 

Finns det bra parkeringsplatser för tjänstecyklarna, hur är de placerade och hur står det till 

med serviceavtal? Vet anställda om hur de använder buss och tåg? Finns resekort på 

arbetsplatserna? Uppmuntrar ni till samåkning? Finns informationen om hållbara resor och 

policyn på ett bra och lättillgängligt ställe, exempelvis på intranätet? 

 

5) När ni gjort punkt 4 och 5, välj då ut två eller tre åtgärder i detta häfte ni gärna vill genomföra 

och tror ni kan få gehör för. Implementera därefter. Önskar ni lättare former av hjälp ställer 

Hela RESAN gärna upp och stöttar. Lycka till med arbetet! 
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Kartläggning över mobilitetstjänster 

 

Tips på digitala reseplanerare 

Namn (webbadress) Information 

 
JLT:s reseplanerare  
(www.jlt.se)  

 Finns som app till mobil 

 I appen finns möjlighet att följa bussen i realtid  

 JLT ser över företagskonto, en app för tjänsteresor där du köper resan direkt i 
mobilen, och hoppas kunna erbjuda en lösning 2019/2020 

 Passar bäst för resor inom Jönköpings län 
 

 
Resrobot  
(www.resrobot.se) 

 Finns som app till mobilen 

 Resor mellan 50 000 hållplatser 

 Enkel och praktisk för resor inom och utanför länet 
 

 
SJ:s resplanerare 
(www.sj.se)  
 

 Finns på hemsida och som app 

 Se enkelt om det finns biljetter, prisklass och välj lämpliga tider för din resa 

 Prisbelönt och användarvänlig 

 
Moovit 
(https://moovit.com/) 
 

 Internationell reseapp där du kan se hur färdmedlen rör sig i realtid. 

 Beskriver sig som “Peace of mind for public transportation with all your local 
transit options in one app” 

 Praktisk för resor inom och utom Sverige  

Xtrafiks mötesplanerare 
(http://xtrafik.se/motesplaneraren) 

 Hjälper dig att hitta den bästa mötestiden utifrån när mötesdeltagarna kan ta 
sig kollektivt till dig. 

 Du lägger in var mötet ska vara, samt vilka olika orter dina mötesdeltagare 
kommer ifrån, så får du tips om ultimat mötestid. 

 

Tips lösningar för samåkning  

Läs mer om samåkning här: https://www.bilpool.nu/samakning/ 

 

Tips på lösningar för samåkning (främst privatpersoner) 

Namn (webbadress) Information 

 
Skjutsgruppen 
(www.skjutsgruppen.nu)  
 

Visar kontaktnät för ökad trygghet. App (finns ännu bara som hemsida, vår 2018) 
utvecklas just nu i samverkan med Region Västra Götaland. Är en ideell 
samåkningsrörelse, del av en framväxande kollaborativ ekonomi och definierar 
samåkning som alla former av miljövänligt gemensamt resande. Skjutsgruppen 
grundades av Mattias Jägerskog och drivs av Skjutsgruppen ideell förening. Praktisk 
om du t.ex. vill främja samåkning till ett event, du kan då skapa en grupp för alla som 
önskar samåka till just det eventet. 
 

 
Mobilsamåkning.se 
(http://www.mobilsamakning.se/) 
  

Mobilsamåkning skapar samåkning på landsbygden. Mobilsamåkning finns nu i 15 
svenska bygder från norr till söder samt på 5 platser i Nederländerna. 
Mobilsamåkning föddes och skapades i den småländska byn Tolg. För att kunna 
sprida idén och systemet vidare har det sociala företaget Mobilsamåkning AB 
bildats. Mobilsamåkning AB ägs och drivs av tolgborna tillika samåkarna Maja 
Söderberg och Bo Palm tillsammans med trafikplaneraren Pepijn Klassen 
och  Fairenterprise Network, ett företag som arbetar med att bygga upp och utveckla 
hållbara företag.  
 

 
Gomore 

GoMore.se är en skandinavisk samåkningportal. GoMore är ursprungligen danskt och 
startades 2005. Man har dock även en svensk och norsk avdelning.  GoMore 
förmedlar samåkning och privat biluthyrning (mer info kring detta längre ned i 

http://www.jlt.se/
http://www.resrobot.se/
http://www.sj.se/
https://moovit.com/
http://xtrafik.se/motesplaneraren
https://www.bilpool.nu/samakning/
http://www.skjutsgruppen.nu/
http://www.mobilsamakning.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sam%C3%A5kning
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(https://gomore.se/rides)  
 
 
 

dokumentet) i hela Sverige och beskriver sig som ett billigt, grönt och socialt 
transportform. Du söker skjuts med andra som ska den tilltänkta vägen och betalar 
en på förhand bestämd summa för tjänsten. 
 

 
Samåkning 
(https://www.samakning.se) 

Samåkning.se är Sveriges största samåkningstjänst och förmedlar dagligen tusentals 
samåkningar och pendlingsresor inom Sverige och Europa. Samåkning matchar förare 
och passagerare med eller utan bil och hjälper att organisera gruppresor. 
 
 

 
Samlast 
(http://www.samlast.se/default.aspx) 
  

Samlast.se är sajten där man möts för att få gratis frakter eller för att samåka med 
någon.  

 
Hertz Roadmate 
(http://www.roadmate.se/) 

Roadmate är en samåkningstjänst. Tjänsten har tagits fram av Hertz med syftet att 
öppna vägarna för fler, och dra ännu ett strå till stacken när det gäller 
miljöförbättring. Syftet är inte att hyra ut Hertz bilar, utan att bidra till en grönare och 
mer social framtid. Miljön tjänar inte på att alla åker i varsin bil. Det är när man reser 
tillsammans som alla blir vinnare (info från hemsida). 
 

 

Tips på lösningar för samåkning & ökad mobilitet (främst kommuner & företag) 

Namn och adress Information 

 
Mobil samåkning (Wisetravel) 
(http://www.mobilsamakning.se/wisetravel/)  

WiseTravel gör det lätt att dela bilar mellan olika avdelningar, eller till 
och med mellan flera olika verksamheter. Administrationen minimeras 
med hjälp av GPS-teknik. Ett effektivt system för att boka och dela bilar 
gör att man ofta kan minska organisationens bilar med 20-30%.  
I grundpaketet ingår även en samåkningsmodul som gör det enkelt att 
samordna era tjänsteresor. Grundpaketet kan byggas ut med funktioner 
såsom bokning av cyklar, samåkning för personalens pendlingsresor, 
visning av kollektivtrafik, prioritering av olika resealternativ etc. Varje 
organisation har sina egna förutsättningar och vanor. Varje projekt 
börjar med en kartläggning av nuvarande resvanor. Genom en 
kombination av enkätundersökning, dataanalys och intervjuer gör de en 
kartläggning av nuläge, behov och förutsättningar. Utifrån 
kartläggningen föreslår de sedan både upplägg av förankringsprocess, 
samt utformning av själva bokningssystemet.  
 

 
Comovee 
(https://www.comovee.se/enterprise/) 
 

Comovee Enterprise är den ledande nyckelfärdiga företagslösning som 
främjar gemensam pendling till jobbet mellan medarbetare och 
företagsövergripande hantering av affärsresor, godkännande av 
tjänsteresor och bokning av tjänste-, pool, eller hyrbilar. 

 
Spacetime 
(https://www.spacetime.se/) 

SpaceTime Communication AB är ett Umeåbaserat företag specialiserat 
på utveckling av kombinerade tjänstermobilitetstjänster. SpaceTime är 
ett verktyg för bokning- och reseplanering som möjliggör optimering av 
persontransporter för organisationer.  Basen i verktyget är ett 
individuellt reseplaneringsverktyg och när tjänsten används kan man 
göra direkta jämförelser av kostnader, miljöpåverkan, hälsoaspekter för 
olika resealternativ, bokningar av interna och externa resurser 
(exempelvis tjänstebilar, videokonferenser, bilpool och hyrbil), köp av 
kollektivtrafikbiljetter och förenkling av samåkning. SpaceTime samlar 
kommunikation, styrning och uppföljning av hela organisationens 
resande. Det innebär att det också går att plocka fram statistik som kan 
användas för sammanställning, utvärdering och beslutsunderlag. 
 

Freelway 
(http://www.freelway.com/) 

Används för delade resor i taxi, hyrbilar och bilpooler bokade av 
företaget. Kan även användas för samåkning (jobbpendling) med 
privatbilar av anställda. Nyckelord är smartare internpost/frakt inom 
företag/kommuner, företagskluster samordnar transporter av gods och 
personer, samordning av godstransporter inom/mellan fraktbolag, 
samordna transporter inom smart city och smarta landsbygdsinitiativ, 
samåkning kopplad till public transport, digitaliserad call collect public 
transport inkl. platsbokning bussar med mera. 

https://gomore.se/rides
https://www.samakning.se/skapa-samakning/
http://www.samlast.se/default.aspx
http://www.roadmate.se/
http://www.hertz.se/
http://www.mobilsamakning.se/wisetravel/
https://www.comovee.se/enterprise/
https://www.spacetime.se/
http://www.freelway.com/
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Tips lösningar för bildelningstjänster 

Läs mer om bilpooler här: https://www.bilpool.nu/  och här: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-

pendlingsresor/Bilpool/  samt här: http://www.bilcoop.se/  

Bildelningstjänster i Sverige för privatpersoner & organisationer (erbjuds av företag) 

Namn och adress Information 

 
Comovee  
(www.comovee.se) 
 

Erbjuder sina tjänster mot företag, kommuner och 
evenemang. Comovees samåkningssystem erbjuder 
användarvänliga webbaserade mobilitetslösningar som 
främjar hållbart resande för kollegor i företaget, grannar i 
kommunen och besökare med liknande rutter till 
evenemang. Comovee minskar resekostnaderna och främjar 
miljösmarta lösningar (Info hämtat från hemsida). 

 
Sunfleet bilpool  
(https://www.sunfleet.com/) 
 

Finns ibland annat Jönköping, se karta för 
var de har sina fordon (april2018).  
 
Instruktionsvideo om hur det fungerar 
och hur du som privatperson kan 
registrera dig: 
https://youtu.be/b7edUBdxP04 
 
 
Har studentrabatt och rabatt ingår i gröna 
bilisters medlemskap. 

 
 
SVENSKT TEST: http://www.gronabilister.se/tester/andra-tester/sunfleet-
bilpool-  
 

 
Drivenow 
(https://www.drive-now.com/se/sv/stockholm) 

DriveNow är ett företag som säljer tjänster 
inom biluthyrning. Företaget är ett joint venture-
företag med biltillverkaren BMW och 
biluthyrningsföretaget Sixt grundat 2011 i München i 
Tyskland. 2015 hade företaget över 5000 fordon i sju länder 
(b la. i Sthlm, Sverige) och över 800 000 kunder. Företaget 
beskriver sin verksamhet som en "bildelningstjänst". 
Drivenows biluthyrning styrs inte av regler av slaget "hämta 
här, lämna där" på bestämda platser. Företaget tillåter sina 
kunder parkera fritt var de vill inom företagets 
verksamhetsområde, i regel i samma stad bilen hyrdes. 
Bilarna lokaliseras av kunderna själva genom en app som 
Drivenow tillhandahåller. Genom appen sköter kunden 
reservation, kontroll av bränsle för fossildrivna bilar och 
batteriets laddningstillstånd för eldrivna bilar, och bilen 
låses upp med antingen mobiltelefonen eller kundkortet. 
Den nordamerikanska motsvarigheten, startad av BMW, 
heter Reachnow och startades 2016 med ett kundunderlag 
2017 på över 40 000 stycken. Erbjuder studentrabatt. 
 
SVENSKT TEST: http://www.gronabilister.se/tester/andra-tester/bilpoolstest-
drivenow 

 

 
Hertz Freerider 
(https://www.hertzfreerider.se/unauth/default.aspx) 

Konceptet går ut på att man som resenär hjälper Hertz att 
transportera bilar mellan olika kontor i Sverige. På så sätt 
minskar företaget sina omkostnader – och bidrar även till 
lite bättre miljö genom att undvika onödiga transporter och 
frakter av bilar kors och tvärs genom landet. Du kan alltså 
inte alltid räkna med att det när som helst ska finnas en 
gratis hyrbil på en viss sträcka, tillgången varierar från dag 
till dag. sommar går det även att boka en Freeriderbil 
utanför Sverige. De har ofta bilar som behöver komma 
tillbaka till Sverige från till exempel Tyskland, Spanien, 
Holland och Belgien. Även om Hertz är den enda 
hyrbilsfirma som har gått ut med en gratistjänst så 

https://www.bilpool.nu/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Bilpool/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Bilpool/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Bilpool/
http://www.bilcoop.se/
http://www.comovee.se/
https://www.sunfleet.com/
https://youtu.be/b7edUBdxP04
http://www.gronabilister.se/tester/andra-tester/sunfleet-bilpool-
http://www.gronabilister.se/tester/andra-tester/sunfleet-bilpool-
https://www.drive-now.com/se/sv/stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biluthyrning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joint_venture-f%C3%B6retag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joint_venture-f%C3%B6retag
https://sv.wikipedia.org/wiki/BMW
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sixt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fossila_br%C3%A4nslen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elbil
http://www.gronabilister.se/tester/andra-tester/bilpoolstest-drivenow
http://www.gronabilister.se/tester/andra-tester/bilpoolstest-drivenow
https://www.hertzfreerider.se/unauth/default.aspx
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förekommer det hos de flesta firmor; det gäller bara att 
fråga rätt person. 
 

 
Driveback 
(https://www.driveback.se/)  
 

Samma koncept som Hertz Freerider där privatpersoner 
kostnadsfritt kan köra tillbaka bilar som hyrts ut av bilfirmor 
alternativ köra bilar som köpts upp av personer eller företag 
på annan ort. 

 
Snappcar 
(https://www.snappcar.se/ 
 

Holländska Snappcar är en bildelningstjänst som gör det 
möjligt för privatpersoner att hyra ut sina egna bilar. Som 
ett Airbnb fast för bilar. Du hyr bilar av privatpersoner och 
har också möjlighet att hyra ut din bil vid de tillfällen den 
bara står, helförsäkring ingår för alla passagerare. 

 
Uber 
(www.uber.com)  

Uber är ett It-företag från San Francisco som erbjuder 
en internetbaserad tjänst (app) för beställning och betalning 
av taxiresor och samåkningsresor. Med tjänsten kan 
användaren se var chauffören befinner sig och vice versa. 
Vid beställning av en bil kan beställaren på kartan i appen se 
hur bilen rör sig och hur lång tid det förväntas ta innan den 
är framme. Betalning sker genom appen, där Uber tar 
mellan 5 och 20 procent av betalningen medan resten går 
till chaufförerna. Uber-appen, kan laddas ner 
för Android, IOS och Windows 10 Mobile. I mars 2015 fanns 
tjänsten tillgänglig i 55 länder och mer än 200 städer 
globalt. I Sverige finns tjänsten i Stockholm (sedan januari 
2013) och Göteborg.  
 

Bilpoolen 
(www.bilpoolen.se) 

Vänder sig mot privatpersoner, företag, organisationer och 
även mot fastighetsägare. Som medlem i Bilpoolen.nu kan 
du hyra en av alla de nya, städade och servade bilar som 
finns runt omkring i Sverige. I bilpoolen betalar du bara när 
du använder bilen och du har alltid en reserverad 
parkeringsplats att parkera den på. Vare sig du behöver bil 
någon gång per år eller varje dag så erbjuds detta. 
 

Moveabout 
(http://www.moveabout.se/) 

Move About är en bilpool som enbart erbjuder elbilar och 
som laddar bilarna med elektricitet från förnyelsebara 
energikällor. Move About driver elbilspooler för företag, 
myndigheter och privatpersoner i Sverige, Norge och 
Danmark. Move About grundades år 2007 och året därpå 
stod den första elbilspoolen redo att användas. Move About 
etablerade sig först i Norge, och gick sedan vidare till 
Sverige med en elbilspool som öppnade år 2009 i 
samarbete med Lindholmen Science Park i Göteborg. Det 
svenska huvudkontoret ligger på Nordhemsgatan i 
Göteborg. Tranås kommun har samarbete med Moveabout 
för sin elektroniska bilpool som används både för bilar i 
tjänst och privat. 
 

GoMore privat biluthyrning (bildelning 
(https://gomore.se/rental/)  

GoMore.se är en skandinavisk portal för samåkning, men 
också för privat bildelning. Tanken är att den som önskar 
hyra en bil ska kunna hyra ”sin grannes”, och den som har 
en bil ska kunna hyra ut denna så att bilen får högre 
nyttjandegrad. Det kostar alltid att hyra privatbilarna. 
Uthyrningen försäkras av Protector. 
 

 

Bildelningstjänster internationellt  

Namn (och adress) Information 

 
Croove (Turo) 

Mercedes lanserade 2016 en tjänst som ska göra det möjligt för 
bilägare att hyra ut sina fordon. Croove, som tjänsten 
kallas lanserades i München är öppen för alla bilmärken. Tanken 
är att man med hjälp av en app antingen hyr ut sin bil eller hittar 
en bil till uthyrning i sin närhet och då via appen kan boka en tid 
för hämtning och betala hyran för bilen kontantfritt. Appen ska 

https://www.driveback.se/
https://www.snappcar.se/
http://www.uber.com/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Android_(operativsystem)
http://www.bilpoolen.se/
http://www.moveabout.se/
https://gomore.se/rental/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sam%C3%A5kning
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också innehålla en checklista som både uthyrare och kund ska gå 
igenom för att vara säkra på att allt är i ordning. 
  

 
Gett (https://gett.com/juno/) 
 

 Går under namnet Juno och finns i Amerika, England, Ryssland 
och Israel.  
 

 
Didi  
(https://en.wikipedia.org/wiki/DiDi_(company) 

iDi formerly Didi Kuaidi, is a major Chinese ride-
sharing, AI and autonomous technology conglomerate founded 
by Cheng Wei, providing transportation services for more than 
450 million users across over 400 cities in China.Its headquarters 
is located in Beijing. It provides services including taxi hailing, 
private car hailing, Hitch (social ride-sharing), DiDi Chauffeur, DiDi 
Bus, DiDi Test Drive, DiDi Car Rental, DiDi Enterprise Solutions, 
DiDi Minibus, DiDi Luxe and bike-sharing to users in China via a 
smartphone application. 
 

 
Moia 
(https://www.volkswagenag.com/en/brands-
and-models/moia.html)  
 

MOIA is the newest company in the Volkswagen Group. Officially 
launched in December 2016, MOIA was set up for the purpose of 
redefining mobility for people living in urban areas. This 
independent company based in Berlin, Hamburg and Helsinki does 
not see itself as an automaker or a pure-play car-sharing provider, 
but rather aims to become one of the world’s leading mobility 
service providers by 2025. Its focus is on the in-house 
development of IT-based on-demand offerings such as ridehailing 
and ridepooling services. For this MOIA is also specifically 
investing in digital startups and collaborating with cities and 
established transport providers. 
 

 
Lyft  
(https://www.lyft.com/)  

Lyft is an on-demand transportation company based in San 
Francisco, California. It develops, markets and operates the Lyft 
car transportation mobile app. Launched in June 2012, Lyft 
operates in approximately 300 U.S. cities, including New York, San 
Francisco and Los Angeles and provides over 1 million rides per 
day. The company was valued at US$11.5 billion as of December 
2017 and has raised a total of US$4.11 billion in funding. Lyft 
expanded into Canada in December 2017 as a competitor to the 
already established Uber.  Riders must download the Lyft mobile 
app to their iOS or Android-based phone, sign up, enter a valid 
phone number, and enter a valid form of payment (either a credit 
card, or link to an Apple Pay, Google 
Wallet or PayPal account). Passengers can then request a ride 
from a nearby driver. Once confirmed, the app shows the driver's 
name, ratings by past passengers, and photos of the driver and 
car.  
 

 

Cykelpooler 

Namn och adress Information 

 
GoMate 
(http://rjl.se/energikontoret/pagaende-
projekt/gomate---diversifierad-elfordonspool-
for-den-fortatade-staden/)  

”GoMate - diversifierad elfordonspool för den förtätade staden” är hela 
namnet på projektet. Luftkvalitet och trängsel, den förtätade staden har 
flera utmaningar att hantera. Nu presenterar Energikontor Norra 
Småland sitt senaste projekt, GoMate. Det är ett unikt 
demonstrationsprojekt i två av Jönköpings nyaste bostadsområden som 
kan bli en modell för framtidens stadsplanering. Boende erbjuds en hel 
palett av klimatanpassade elfordon för varje tänkbart behov – utan att 
själv behöva äga fordonen. Projektet finansieras av projektparterna 
samt Energimyndigheten och Trafikverket. Projektet sker i samarbete 
med Jönköpings kommun och Sunfleet. Fler intressenter kan tillkomma 
under arbetets gång. 

 

 
Ikano bostad (Malmö) 
(https://ikanobostad.se/omtank/cykelpool/)  

En cyklande stad är en hållbar stad. Nu startar Ikano Bostad en cykelpool 
i Malmö som ger alla boende möjlighet att låna lådcyklar och minska på 
sina bilresor. Dessutom finns en egen cykelverkstad i huset.  Malmös 
ekologiska stadsdel Västra Hamnen är det en självklarhet att tänka 

https://gett.com/juno/
https://en.wikipedia.org/wiki/DiDi_(company
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_ridesharing
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_ridesharing
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_car
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheng_Wei
https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
https://www.volkswagenag.com/en/brands-and-models/moia.html
https://www.volkswagenag.com/en/brands-and-models/moia.html
https://www.lyft.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_network_company
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_app
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://en.wikipedia.org/wiki/Uber_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_app
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_app
https://en.wikipedia.org/wiki/IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Pay
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wallet
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wallet
https://en.wikipedia.org/wiki/PayPal
http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/gomate---diversifierad-elfordonspool-for-den-fortatade-staden/
http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/gomate---diversifierad-elfordonspool-for-den-fortatade-staden/
http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/gomate---diversifierad-elfordonspool-for-den-fortatade-staden/
https://ikanobostad.se/omtank/cykelpool/
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hållbart. Här ligger Ikano Bostads nya bostadskvarter Parken, med gröna 

tak, odlingslådor och nu även cykelpool samt cykelverkstad.  
 
 

 
Delacykel 
(http://www.delacykel.se/flexibel-cykelpool/) 
 

Använder sig av marknadens senaste lösning för att dela cyklar, där 
användaren sköter allt via sin smartphone. Hantera din cykelpool själv, 
eller gör det enkelt och låt oss dem ta hand om den. 

 
Cykelpoolen 
(http://www.cykelpoolen.se/)  

Cykelpoolen utvecklar urbana miljövänliga transportbeteenden och 
moderna lösningar för ett hållbart och trevligt klimat i våra städer. 
Med Cykelpoolens app reserverar du cyklar lika enkelt som du gör 
någonting annat. Via appen kan du även hålla koll på distansen du cyklat 
och du kan även få en översikt över ditt användande. Riktar sig till alla 
som känner att en cykelpool hade varit något som de som vistas i 
lokalerna kunde haft nytta av. Det kan vara fastighetsbolag som ser 
Cykelpooler som en utmärkt ersättare för dyra parkeringsplatser. Det 
kan vara bostadsrättsföreningar som önskar en smidig lösning för att 
enkelt dela cyklar i huset. Eller varför inte företaget som vill erbjuda sina 
anställda möjligheten att sticka iväg på ärenden utan att behöva lägga 
energi på att sköta om systemet. Drivs av Science Park i Jönköpings län, 
med i GoMate-projektet: https://sciencepark.se/har-finns-vi/ 
 

 
Uppsala cykelförening 
(http://beta.ucf.se/)  

Ett av Uppsala cykelförenings största projekt är den lastcykelpool vi 
driver i Uppsala, tack vare ett generöst bidrag från Trafikverket. Det 
finns idag 10 lastcyklar och 18 cykelkärror tillgängliga för medlemmar. 
Att låna kärra ingår i medlemskapet, medan en betalar en liten slant för 
att hyra lastcykel. Vill ge så många Uppsalabor som möjligt tillgång till en 
lastcykel nära sig, och underlätta lån och användning av lastcykel för 
transport av barn, matkassar, husdjur, trädgårdsgrejer, flyttkartongar, 
mm. Uppsala cykelförening vill verka för en hållbar framtid, och ser 
cykeln och cyklismen som en viktig del av lösningen för en socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. 

 
 
Cykelpool i Haninge 
(https://www.haninge.se/uppleva-och-
gora/kultur/konsten/cykelpoolen/) 
 

Cykelpoolen i Haninge på Poseidons torg invigdes i slutet av maj 2016. I 
den gula metallburen, placerad utanför Haninge kulturhus, finns en 
lådcykel, fem vuxencyklar och två barncyklar att låna kostnadsfritt. Det 
enda som krävs är ett lånekort på biblioteket. 

 
Cykelbyrån 
(http://cykelbyran.se/)  

Cykelbyrån vill att fler skall använda cykeln som transportmedel då det 
är miljövänligt och effektivt med positiva bieffekter som stärkt hälsa och 
lägre transportkostnader. Men alla kan inte ta cykeln till arbetet eller 
har personer på jobbet som kan se till att hålla cyklarna i bra skick. Med 
ett cykelabonnemang behöver ni inte fundera över cyklarnas skick utan 
vi ser till att allt fungerar - då blir cykeln verkligt effektiv som transport 
för såväl kortare som längre sträckor. 
 

 

Övriga hemsidor och applikationer  

Om bilpoolernas framtid: https://www.svd.se/ekonom-antalet-bilar-kan-minska-med-80-procent  

Sidan www.tagtider.net visar tågavgångar över hela Sverige. Praktiskt t.ex. för att se om ett tåg avgått 

som det ska. 

Applikationer (appar) 

Train Info Sweden: Se alla avgående och inkommande tåg via appen Train Info Sweden. Här kan du också se om ditt tåg är i tid, drabbats av 
försening eller vid spårbyte. Finns att välja mellan kategorierna närliggande, favoriter (spar ned dina egna) samt alla. 

http://www.delacykel.se/flexibel-cykelpool/
http://www.cykelpoolen.se/
https://sciencepark.se/har-finns-vi/
http://beta.ucf.se/
https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/kultur/konsten/cykelpoolen/
https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/kultur/konsten/cykelpoolen/
http://cykelbyran.se/
https://www.svd.se/ekonom-antalet-bilar-kan-minska-med-80-procent
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INTERN 

RESERÅDGIVNING  
(ELLER ATT SÄTTA AV RESURSER INTERNT)  

 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom hur en organisation kan arbeta med inter reserådgivning. 

Modellen är baserad på ett koncept som använts i Region Västernorrland med god framgång och där 

resurser avsatts för att aktivt arbeta med organisationens resor för att minska klimatpåverkan från 

anställdas och förtroendevaldas flygresor och resor med bil. Det finns exempel på lite av varje i detta 

avsnitt så använd det som tilltalar er mest. Som vanligt, fråga om det är några oklarheter. 
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Om reserådgivning 
 

Resor i tjänsten och till och från arbetet är ett av de områden inom miljö där det går att se störst 

förändring när det gäller just koldioxidutsläpp.  Reserådgivning på organisationens arbetsplatser har 

visat sig vara ett effektivt sätt att arbeta med hållbara resor, där en reserådgivare gör personliga besök 

till arbetsplatser utifrån deras nuvarande resmönster. Reserådgivning kan också innebära att avsätta 

personalresurser för att aktivt arbeta med att föra arbetet med hållbart resande i organisationen 

framåt, exempel att förankra och förverkliga en del av de åtgärder som ges som exempel i denna 

skrift. Mycket handlar om kunskapshöjande åtgärder, motivering och att på siktigt att främja en 

hållbar förändring i organisationskulturen.  

 

 

 

Allmänna tips vid reserådgivning 

 
o Sätt av en specifik resurs till att göra reserådgivningen, en heltids- eller deltidstjänst där en del av 

arbetsbeskrivningen går ut på att kartlägga hur arbetsplatserna reser, vad de kan göra för att 

minska sin miljöpåverkan samt informera om hur organisationen går tillväga för att utvecklas.  

o Det personliga mötet gör stor skillnad och att försöka förenkla hållbart resande för medarbetare. 

o Beteendeförändringar tar tid. Genom styrmedel, exempelvis mötes- och resepolicy och intern 

klimatväxling, kan arbetet påskyndas. Det är dock viktigt att god förankring sker innan sådana 

förändringar vidtas och att de kompletteras med mer mjukare åtgärder. Läs gärna avsnittet ”bra 

vid beteendepåverkande insatser” för mer handfasta tips. 

o Ta hjälp av andra organisationer och nätverk som redan genomfört förändringarna. De sitter ofta 

på bra information om vad som fungerar och inte. Ett tips kan vara att höra er för med 

organisationer med liknande förutsättningar som era egna. 
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Mall marknadsföringsmail reserådgivning 
Mail som går att använda mot miljöombud, chefer, andra som kan tänkas vara intresserade (inom organisationer 

vid offentlig verksamhet). Mot företag via den reserådgivning som kan erbjudas dem. 

Hej! 

Det här är ett mail som går ut till alla er som är intresserade av hur smartare tjänsteresor och arbetspendling kan 

frigöra mer tid, resurser och samtidigt vara bra för miljön. Ta gärna en minut och läs igenom erbjudandet - det 

handlar om hur era verksamheter kan dra nytta av hållbart resande, exempelvis videomötesteknik, för att 

underlätta det vardagliga arbetet. 

Intresserad av skräddarsydd hjälp med hållbara resor?  

Reserådgivning är ett utmärkt tillfälle att utbilda medarbetare om vad som gäller vid resor i tjänsten. En bra idé 

är att bjuda in [infoga] till nästa APT. Vi kan gå igenom möjligheter till ökat användande av kollektivtrafik på 

arbetsplatsen, hur resfria möten fungerar, om gång- och cykling och dess hälsofördelar samt hur ni bäst planerar 

era resor för att bli ännu bättre på hållbart resande. Ingen förkunskap krävs, vi anpassar nivån till er! 

Kontakt 

För att ta del av reserådgivning om hur hållbara resor inklusive resfria möten kan gynna just din arbetsplats eller 

på ditt företag, kontakta [infoga].  

Och du, de första tio arbetsplatserna som anmäler sig till reserådgivning under den närmaste månaden 

tävlar om [infoga vinst, t ex. tjänstecykel]! 

 

Tack för ditt engagemang! 

 

 Vi hörs och syns! 

Vänliga hälsningar 

 [infoga kontaktpersoner]  

 



98 

 
 

 

Mall mail reserådgivning (direkt mot arbetsplatser)  

 
Hej XX! 
  
 

Då var det dags att planera in [årstidens] reserådgivning!  
  
Varför? 
[Organisation] har både mötes- och resepolicy och styrdokument som skall efterföljas för att spara resurser inom 
miljö och ekonomi och bidra till hållbarhetsarbetet. Det är beslut som tagits på hög nivå i [typ av organisation]. 
Det är av stor vikt att medarbetare och politiker känner till regler, rutiner och investeringar kring hållbart 
resande för att vi tillsammans ska kunna bli bättre och alla kunna bidra till en ljusare framtid. 
  
Hur? 
I egenskap av reserådgivare besöker jag arbetsplatser och informerar om allt ifrån vår mötes- och resepolicy till 
varför det är så viktigt med resfria möten, motion via cykling och gång samt mötesplanering efter 
kollektivtrafikens tider.  
  
Som en extra bonus kan jag redovisa statistik för hur just nu på er arbetsplats reser. Jag anpassar tips och råd 
efter just era förutsättningar baserat på hur ert resande ser ut. Genom att ändra en del gamla vanor har ni 
mycket att vinna - både ekonomiskt, tidsmässigt och hälsomässigt. Samtidigt gör ni en god insats för miljön. 
  
När? 
Jag tog mig friheten att leta reda på lämpliga tillfällen nu i [årstid]. Ofta besöker jag arbetsplatsträffar då all 
personal redan är samlad. I regel tar ett möte cirka 40 minuter inklusive frågestund.  
  
Jag ser att ni har arbetsplatsträffar den XX.  
Vilket av dessa datum passar bäst att ta emot mig? 
  
 
Jag har också fått information om att ni kommer ha chefsintroduktion XX/X och den XX/X. Om möjligt kommer 
jag gärna 15-20 minuter under dessa dagar för att snabbt gå igenom tjänsteresorna. Det är viktigt att nya chefer 
känner till vad som gäller kring regelverk och rutiner, även när det kommer till miljö.   
 
 
Mer information 
Läs gärna mer om hållbart resande genom att söka på tjänsteresor på intranätet.  
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Vid frågor eller funderingar är det bara att kontakta mig på mail eller telefon! 
  
  
Ha en trevlig [årstid], vi ses till [årstid]! 
  
 

Med vänliga hälsningar 

[Namn] 

Reserådgivare 

[Telefon & bild] 

 

Introduktionstext, intern resevaneundersökning 
 

[Organisation]s resvaneundersökning 20[xx] 

Vi kommer i denna resvaneundersökning att ställa ett par korta frågor om dina resvanor till och från 

arbetet och inom tjänsten. Frågeformuläret består av [infoga], är [infoga] sid[a/or] totalt och tar inte 

lång tid att besvara.  

Som tack för hjälpen har du möjlighet att delta i utlottningen av [infoga] och andra fina priser! 

Bakgrund 

[Organisation] arbetar aktivt med att sänka koldioxidutsläppen i länet genom våra tjänsteresor och vår 

arbetspendling. Vi vill uppmuntra, informera och underlätta för medarbetare att göra fler hållbara 

reseval både i tjänsten och till och från arbetet. Målet är att minska klimatpåverkan, förbättra 

medarbetarnas hälsa och sänka [organisations] reskostnader. 

Vi på [infoga] följer upp klimatmålen från tjänsteresor och arbetspendling och strävar efter att erbjuda 

smarta lösningar med fokus på resfria möten, gång- och cykelresor samt kollektivtrafik. Denna 

undersökning utgör ett viktigt underlag i detta arbete - ditt svar är viktigt! 

 Svaren behandlas med sekretess under sammanställningen och i den slutgiltiga rapporten är du 

givetvis anonym. 

 

Stort tack för att du medverkar! 
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Mall, intern resvaneundersökning 

 
[Organisationens logotype] 

ResVaneUndersökning 

Frågorna i denna enkät riktar sig till anställda hos [infoga organisation] och handlar 
om våra resor till och från arbetet samt i tjänsten.  

 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning hos [organisation] just nu? 

 

Arbetar heltid 

 

Arbetar deltid 

 

Arbetar på regionalkontor. Ange vilket (frivilligt) 

 
 

 

Konsult åt [organisation] 
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Tjänstledig på heltid, föräldraledig på heltid, långtidssjukskriven på heltid etc. (enkäten avslutas) 

 

Ej längre anställd av [organisation] (enkäten avslutas) 

 

Annat (enkäten avslutas) 

 
Hur många år har du arbetat åt [organisation]? 

 

 
Mindre än 1 år 

 

1-5 år 

 

6-10 år 

 

11-16 år 

 

Över 16 år 

Har du en chefsbefattning? 

 

 
Ja 

 

Nej 

 

Vill ej uppge 

Vilken avdelning arbetar du på? 

 

A 

 

B 

 

C 

Har du tillgång till bil i ditt hushåll?  

 

Nej 

 

Ja, en bil 
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Ja, två bilar 

 

Ja, tre eller fler bilar 

 

Ja, endast genom bilpool 

 

Arbetspendling 

Hur långt har du till ditt arbete från hemmet enkel väg?  Om du har flera arbetsplatser hos [organisation] – ange ett genomsnittligt avstånd.  

 

0-3 km 

 

3-5 km 

 

5-7 km 

 

7-10 km 

 

10-15 km 

 

15-20 km 

 

20-30 km 

 

30-50 km 

 

50-70 km 

 

70-100 km 

 

Över 100 km 

Hur lång tid tar hela resan med ditt vanligaste färdsätt till/från arbetet, från dörr till dörr? 

 

 
Under 15 min 

 

15-30 min 



103 

 
 

 

30-45 min 

 

45-60 min 

 Mer än 60 min 

 

Vilken typ av drivmedel använder du i huvudsak? (Gäller dig som kör bil till arbetet) 

 

Bensin 

 

Diesel 

 

Biogas 

 

Etanol 

 

El 

 

Annat 

 
 

 

Kör ej bil till arbetet 

 

Har du tillgång till parkeringsplats vid ditt arbete (inom 400 m)? 

 

Ja, gratis utan egen kostnad 

 

Ja, men beskattas som förmånsvärde 

 

Ja, på avgiftsbelagd personalparkering 

 

Ja, på en annan avgiftsbelagd parkering 

 

Nej 
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Sätt att färdas till och från arbetet under sommarhalvåret 

 
Hur ofta använder du dig av följande färdsätt för resor till/från arbetet under SOMMARHALVÅRET (april-september)? OBS! Sätt en markering 

per färdslag - även för dem du inte använder.  

 

 

Minst 5 

dagar/vecka 
3-4 dgr/v 1-2 dgr/v 1-3 dgr/mån 

Mera sällan/ 

Aldrig 

Bil (kör ensam) 
     

Bil (samåker) 
     

Infartsparkerar (bil) och 

kollektivtrafik/cykel/gång/samåkning      

Kollektivtrafik (buss/tåg) 
     

MC/Moped 
     

Cykel (ej elcykel) 
     

Elcykel 
     

Gång 
     

Kombination 
     

Annat 
     

 

 

Sätt att färdas till och från arbetet under vinterhalvåret.  

Hur ofta använder du dig av följande färdsätt för resor till/från arbetet under VINTERHALVÅRET (oktober-mars)? OBS! Sätt en markering per 

färdslag - även för dem du inte använder.  

 

 

Minst 5 

dagar/vecka 3-4 dgr/v 1-2 dgr/v 1-3 dgr/mån 
Mera sällan/ 

Aldrig 

Bil (kör ensam) 
     

Bil (samåker) 
     

Infartsparkerar (bil) och 

kollektivtrafik/cykel/gång/samåkning      

Kollektivtrafik (buss/tåg) 
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MC/Moped 
     

Cykel (ej elcykel) 
     

Elcykel 
     

Gång 
     

Kombination 
     

Annat 
     

 

Vilket är det viktigaste skälet för ditt val av färdmedel till och från arbetet? 

 

 
Ärenden under resan 

 

Använder bilen i tjänsten 

 

Hälsoskäl 

 

Miljöskäl 

 

Tidsvinsten 

 

Ekonomiska skäl 

 

Bekvämlighet 

 

Tillgång till färdmedel 

 

Får skjuts/skjutsar 

 

Annat 

 
 

Vad skulle kunna få dig att avstå från att använda bilen till arbetet (flervalsfråga)? 

 

Förbättrad kollektivtrafik (t ex utökad turtäthet, nya förbindelser) 
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Bättre förutsättningar för att cykla (t ex bra cykelparkering, bättre cykelbanor) 

 

Subventionerat kollektivtrafikkort (förmånsbeskattas) 

 

Restid som arbetstid 

 

Flexiblare arbetstider 

 

Bättre mötesutrustning för resfria möten 

 

Bilar på arbetsplatsen som bokas för tjänsteärenden 

 

Cyklar på arbetsplatsen som bokas för tjänsteärenden 

 

Förmånscyklar (leasas genom bruttolönavdrag) 

 

Annat 

 
 

 

Inget 

 

Kör ej bil till arbetet 

Hur upplever du tillgången till kollektivtrafik för din resa till och från arbetet? 

 

Mycket dålig 

 

Dålig 

 

Varken eller 

 

Bra 

 

Mycket bra 

 

Har ingen uppfattning 
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Finns ingen kollektivtrafik 

Hur upplever du möjligheten att cykla till och från arbetet? 

 

 

 

Mycket dålig 

 

Dålig 

 

Varken eller 

 

Bra 

 

Mycket bra 

 

Har ingen uppfattning 

 

Går ej att cykla 

 

För långt till arbetet 

 

Tjänsteresor 

 

Hur ofta gör du resor i tjänsten? 

 

 
Flera gånger i veckan 

 

Någon gång i veckan 

 

Några gånger i månaden 

 

Någon gång i månaden 

 

Några gånger per år 

 

Någon gång per år 
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Aldrig 

 

Hur lång är din genomsnittliga resa i tjänsten? 

 

 
0-3 km 

 

3-5 km 

 

5-7 km 

 

7-10 km 

 

10-15 km 

 

15-20 km 

 

20-30 km 

 

30-50 km 

 

50-70 km 

 

70-100 km 

 Över 100 km 

Vart åkte du när du gjorde din senaste resa i tjänsten? 

 

Lokalt inom stad/där din arbetsplats ligger 

 

Lokalt inom kommun/där din arbetsplats ligger 

 

Regionalt inom länet 

 

Utanför länet inom Sverige 

 

Utanför Sverige inom Europa 
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Utanför Europa 

 

Vilket var ditt huvudsakliga färdsätt för din senaste resa i tjänsten (om flyg ingår i resan är detta det huvudsakliga färdsättet)? 

 

Bil (privat) 

 

Tjänstebil 

 

Taxi 

 

Hyrbil 

 

Kollektivtrafik 

 

Flyg 

 

Cykel (ej elcykel) 

 

Elcykel 

 

Går 

 

Annat 

I vilket ärende gjorde du resan i tjänsten? 

 

 
Internt möte inom [organisation] 

 

Externt möte (t ex kundbesök) 

 

Konferens/seminarium/utbildning 

 

Bryssel 

 

Annat 
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I vilken omfattning skulle dina resor i tjänsten kunna ersättas med resfria möten (Skype, Lync etc.)? 

 

Flera gånger i veckan 

 

Någon gång i veckan 

 

Några gånger i månaden 

 

Någon gång i månaden 

 

Några gånger per år 

 

Någon gång per år 

 

Aldrig 

Vid hur många tillfällen under den senaste månaden använde du dig av resfritt möte med webbkameran aktiverad eller av videokonferens? 

 

21 eller fler tillfällen 

 

11-20 tillfällen 

 

6-10 tillfällen 

 

1-5 tillfällen 

 

Aldrig 

Vid hur många tillfällen under den senaste månaden använde du dig resfritt möte utan webbkameran aktiverad eller med telefonkonferens? 

 

 
21 eller fler tillfällen 

 

11-20 tillfällen 
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6-10 tillfällen 

 

1-5 tillfällen 

 

Aldrig 

 

Upplever du några hinder med möten via Skype eller videokonferens? (flervalsfråga) 

 

Ja, tekniken fungerar dåligt 

 

Ja, andra parten har inte tillgång till rätt utrustning 

 

Ja, ovana/bristande kunskap om hur tekniken fungerar 

 

Ja, annat 

 
 

 

Nej, inga hinder 

 

Vet ej, har ingen erfarenhet 

 

Upplever du att det finns potential att effektivisera resorna i tjänsten (t ex samåkning, resfria möten, samordning av mötestider osv)? 

 

 
Ja 

 

Tveksam 

 

Nej 

 
En del medarbetare har möjlighet att distansarbeta hemifrån. Ange om du gör detta och i så fall hur ofta. 

 

Flera gånger i veckan 

 

Någon gång i veckan 



112 

 
 

 

Några gånger i månaden 

 

Någon gång i månaden 

 

Några gånger per år 

 

Någon gång per år 

 

Aldrig 

 

Jag har hemkontor (placeringsorten är hemmet) 

 
Skulle du vilja arbeta hela dagar från hemmet? (distansarbete) 

 

Ja 

 

Nej 

 

Har ej möjlighet 

 

Jag har hemkontor (placeringsorten är hemmet) 

 
Vilket är det viktigaste skälet för ditt val av färdmedel i tjänsten? 

 

Ärenden under resan 

 

Använder bilen i tjänsten 

 

Hälsoskäl 

 

Miljöskäl 

 

Tidsvinsten 

 

Ekonomiska skäl 

 

Bekvämlighet 
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Tillgång till färdmedel 

 

Får skjuts/skjutsar 

 

Annat skäl 

 
 

Många organisationer erbjuder någon form av reseportal där de anställda kan boka tjänsteresor. När du bokar tjänsteresa, använder du dig av 

en sådan tjänst då? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Visste inte om att min organisation använder sig av detta 

 

Bokar på annat sätt 

 
 

Skulle du boka buss till personalen om det gick att boka via en reseportal online? 

 

 
Ja 

 

Tveksam 

 

Nej 

 

Bokar redan idag på eget initiativ 

 
 

Vid resa med bil i tjänsten, hur ofta använder du hyrbilarna som [organisation] har avtal med? 
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Aldrig 

 

Ibland 

 

För det mesta 

 

Alltid 

 
 

 

Använder aldrig bil i tjänsten 

Kan du tänka dig att hyra en elbil vid resa med bil i tjänsten? 

 

Ja 

 

Tveksam 

 

Nej (ange varför) 

 
 

Har ni tillgång till cykel för tjänsteresor på din arbetsplats? 

 

Ja, vanlig cykel 

 

Ja, elcykel 

 

Ja, lådcykel 

 

Nej 

 

Vet ej 

Behöver det införskaffas (fler) cyklar för tjänsteresor på din arbetsplats? 

 

Ja 
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Nej 

 

Vet ej 

Har ni tillgång till kollektivtrafikkort för tjänsteresor på din arbetsplats? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

Behöver det införskaffas (fler) kollektivtrafikkort för tjänsteresor på din arbetsplats? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

Tycker du att det är positivt att [organisation] arbetar med eller ämnar arbeta med frågor som rör de anställdas resor till och från arbetet? 

 

 
Ja 

 

Tveksam 

 

Nej 

Hur väl instämmer du i följande påståenden "Min kännedom om [organisationens] miljömål är god" 

 

 
Instämmer helt 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer ej 

Hur väl instämmer du i följande påståenden "Min kännedom om [organisationens] mötes- och resepolicy eller riktlinjer för resor i tjänst är god" 

 

Instämmer helt 
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Instämmer delvis 

 

Instämmer ej 

Din ålder 

 

 
Yngre än 30 år 

 

30-40 år 

 

41-50 år 

 

51-60 år 

 

61 år eller äldre 

 

Kön 

 

 
Han 

 

Hon 

 

Hen 

 

Vill ej ange 

 

Klicka på SKICKA för att avsluta enkäten. 

Tack för ditt deltagande i denna resvaneundersökning! 
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Marknadsföring intern resvaneundersökning (RVU) 
 

Nyhet på intranätet 

Hjälp [organisation] att resa mer hållbart. Vinn en [infoga]! 

Nu finns det en enkät ute om resvanor till och från arbetet samt inom tjänsten. Enkäten består av [infoga] sidor 

frågor och är utformad för att kunna besvaras enkelt och snabbt. 

Som tack för ditt deltagande är du med i utlottningen av en [infoga]! 

Din hjälp är mycket viktig för att minska [organisation]s klimatpåverkan, ge oss bättre förutsättningar för att 

förbättra hälsan hos våra medarbetare och minska våra reskostnader så vi kan lägga pengarna på annat. 

 Vi inom [organisation] vill verka för en rad goda lösningar för att öka gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det här är 

din chans att påverka!  

Länk till enkäten 

[infoga] 

 Besvara gärna enkäten så snart som möjligt, dock senast [infoga]. 

 Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!  

TACK PÅ FÖRHAND! 

 Vänliga hälsningar [infoga]   

Påminnelse till intranätet 

Glöm inte att delta i vår resvaneundersökning! 

Imorgon [dag] är det sista chansen för dig att bidra till [organisation]s arbete med hållbara resor och på köpet 

delta i utlottningen av [infoga] och andra fina priser! 

 Vi arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för hållbara resor. Var med och påverka du 

också! 

Länk till enkäten: 

[Infoga] 

Tack för din medverkan! 
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Mail till chefer 

Resvaneundersökning om hållbart resande. Sprid till medarbetare! 

Hej du chef med vilja att förbättra organisationen! 

 Vi har en viktig och prioriterad uppgift åt dig. Vi inom [infoga] behöver hjälp med att sprida en enkät 

om resvanor till och från arbetet samt inom tjänsten.  

Underlaget från enkäten är väldigt viktigt för att minska [organisation]s klimatpåverkan, förbättra 

medarbetares hälsa och minska våra reskostnader.  

 Enkäten består av [infoga] sidor frågor och är utformad för att kunna besvaras enkelt och snabbt.  

Nedan följer ett mail. Kopiera detta och skicka ut till din enhet.  

Det går snabbt och din hjälp betyder mycket för oss. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

[Infoga] 

 

Mail till anställda 

Hjälp [organisation] att resa hållbart. Vinn en [infoga]! 

 Hej! 

Vi kontaktar dig med anledning av en resvaneundersökning om tjänsteresor och arbetspendling. Som 

tack för ditt deltagande kan du vara med i utlottningen av [infoga]! 

 Din hjälp är mycket viktig för att minska [organisation]s klimatpåverkan, förbättra medarbetarnas 

hälsa och minska våra reskostnader.  

Enkäten består av [infoga] sidor med frågor och är utformad för att kunna besvaras enkelt och snabbt. 

Frågan om hur vi kan minska vår gemensamma klimatpåverkan är viktig och din hjälp behövs! 

 Nedan följer länk till enkäten: 

[infoga] 

 Besvara gärna enkäten snarast möjligt, senast xx den x/x. 

  

 Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!  

För mer utförlig information om enkäten, se nedan. 
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TACK PÅ FÖRHAND! 

 Vänliga hälsningar, 

[infoga] 

   

Varför vi gör denna undersökning 

[Organisation]s mål är att minska klimatutsläppen från tjänsteresor med [infoga] fram till [infoga] samt att främja hållbar 

arbetspendling med gång, cykel och kollektivtrafik. 

I vår organisation arbetar vi med investeringar och åtgärder för att erbjuda bättre alternativ till flyg och bil, i enlighet med 

[organisation]s mötes- och resepolicy. För att kunna erbjuda goda hållbara alternativ för personal, exempelvis resekort för 

pendling, möjlighet till förmånscykel*, spännande kampanjer och andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att 

resa hållbart, genomförs denna resevaneundersökning. Vi behöver hjälp och engagemang från er som medarbetare!  

För miljön, personalens hälsa och ekonomisk långsiktighet vill vi fortsätta arbeta mot hållbara mål och smarta lösningar. 

Nulägesanalys och uppföljning är en viktig del i detta arbete. Din medverkan i denna enkät betyder mycket för oss. 

 *Ungefär samma princip som med leasingdatorer på 90-talet.  

 

 Länk till undersökningen 

[Infoga] 
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Tips på insatser mot nyanställda 
Informationsinsats mot nyanställda i [organisation] 

Personer som står inför eller just gjort en stor förändring i sitt liv (till exempel flyttat eller bytt 

arbetsplats) är särskilt mottagliga för att ändra sina resvanor. Därför utgör dessa personer en viktig 

målgrupp att informera om möjligheterna till hållbart resande via reserådgivning.  

Tips på åtgärder 

Välkomstbrev 

Välkomstbrev för nyanställda (fysiskt eller via mail) som innehåller ett kort informationsblad om 

organisationens mötes- och resepolicy och hänvisning till intranätets informationssidor. Erbjudande 

om ett kort introduktionstillfälle för nyanställda i hållbart resande kan ges en gång per halvår där ett 

välkomstpaket ingår, bland annat testresenärskort och information/utbildning resfria möten.  

Maila [kontaktperson] för att bli uppskriven på listan för kommande tillfälle. 

Introduktion och utbildning 

- Genomgång: vad säger vår mötes- och resepolicy?  
- Hur använder jag [organisationens] resekort? (t ex. via video) 
- Våga prova resfria möten - utbildning! 
- Kommande kampanjer och erbjudanden inom området 
- Hur bokar jag en elcykel för tjänsteresor? 
- Hur ansöker jag om förmånscykel/paket? 

 

Välkomstpaket 

Välkomstpaket hos miljöombud efter utbildning 

- Reflex för ökad trafiksäkerhet 
- Informationsblad JLT – olika typer av resekort 
- Prova-på-erbjudande (t ex. två gratis bussbiljetter?) 
- Infoblad - fördelarna med att resa hållbart 

Förslag på punkter i introduktionsdokumenten 

M - Mötes- och resepolicy 

Alla medarbetare bör planera sina resor så resandet sker på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert sätt. 

Tåg ska väljas framför flyg och resor med kollektivtrafiken ska väljas framför resa med bil eller taxi. 

[Organisationen] prioriterar resfria möten, läs mer om hur du går tillväga på intranätets informationssidor. 

R - Resfria möten 

Resfria möten spar tid, pengar och värnar om miljön. [Organisationen] arbetar för att fler medarbetare ska känna 

sig trygga med tekniken och ersätta fysiska möten med video. Läs mer om resfria möten på [länk intranät]. 
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Att bemöta vanliga argument mot hållbara resor 
 

För bil MOTARGUMENT  

 
 
 
”Jag måste ju ändå ha en 

bil i min ägo så då kan jag 

lika gärna ta den till jobbet 

också.”   

 Beroende på hur långt personen har blir kostnad en stor anledning att resa mer 
hållbart.  

 Ökad bekvämlighet: du slipper köa, köra i dåligt väglag, leta parkering som ofta 
kan vara långt ifrån arbetsplatsen och gå ut och in för att betala 
parkeringsavgift.  

 Är du stillasittande på jobbet? Vi människor är inte skapta att sitta långa stunder 
och att få vardagsmotion är jätteviktigt för din hälsa. Att promenera till och från 
jobbet kan vara tillräcklig motion, ofta räcker det med 30 minuter per dag. Slipp 
åka iväg till gymmet efter middagen eller på kvällarna - gå till jobbet istället och 
piggna till så får du dessutom en mycket mer effektiv arbetsdag på köpet. Testa 
att gå en dag i veckan till att börja med och utöka successivt. 

 Hitta en ny gångväg till jobbet varje vecka och passa på att utforska närområdet. 
Extra bonus om du är ny i stan!   

 Lång bilpendling minskar socialt kapital och gemenskap. Stressen i bilkön är ofta 
problematisk. Fler bilar ger mer bilkö. 

 Att lämna bilen hemma till och från jobbet kan spara dig kostnaden för en hel 
vecka på spahotell. 
 

 
 
”Det är billigare att ta 

bilen än bussen till 

jobbet.” 

 Att gå eller cykla är gratis. Med bil står du för bränslekostnad tur och retur men 
även försäkring, besiktning, slitage, parkering och annat. 

 Räkna på hela kostnaden för att ha en bil. Underhåll, bensin, 
reparationskostnader som ökar desto mer du kör, parkeringsavgifter... Du får en 
helt annan försäkringspremie om du kör mindre mil per år. 

 Andrahandsvärdet ökar när bilen inte har gått lika långt.  

 Har du motorvärmare både hemma och på jobbet? 90 % av alla motorskador sker 

när bilen är kall.  
 

 
 
”Vid tjänsteresor går det 
snabbare att ta min egen 
bil än att boka i 
bilpoolen.” 
 

 Inom organisationen finns obligatoriska mål att minska klimatpåverkan.  

 Arbetsmiljön är viktig. Genom att nyttja kollektivtrafiken (säkrast) eller nya 
servade poolbilar ser du till både din egen säkerhet samtidigt som du släpper ut 
mindre koldioxid.  

 Kör du privat bil i tjänsten gäller inte försäkringen du annars har med poolbil. 

 I många organisationer är det inte tillåtet att köra bil privat i tjänsten utan 
godkännande från chef. Kolla i just er mötes- och resepolicy- eller riktlinjer om 
vad som gäller. 

 
 

 

 
”Tjänsteresor betalar 

organisationen och de är 

mer inriktade på att jag 

ska transportera mig 

snabbt och inte förlora 

arbetstid. Då kan jag gott 

köra bil.” 

 Så fort du klivit på tåget eller bussen kan du börja med att arbeta, förbereda 
mötet eller omvärldsbevaka sådant du annars inte hinner med.  

 Regionen och kommunen finansierar ju kollektivtrafiken. Betalas det då 
samtidigt för en bil som kör bakom bussen och tåget blir det en dubbel kostnad.  

 Bokar du ett resfritt möte vinner du mycket tid åt både dig själv och 
organisationen. 

 

 
”Jag tycker bussarna tar 

upp för stor yta. Det borde 

byggas till mer bilvägar.” 

 Att utöka bilvägarna med fler filer i städerna fungerar bara mot 
trafikstockningar i några månader och sen har vi fler bilister på vägarna.  Det går 
alltså inte att bygga bort trafikstockningar med fler vägar. 
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”Jag passar ändå på att 

göra mina jobb-samtal i 

bilen. På buss/tåg kan jag 

inte göra det 

p.g.a.säkerhets-

/integritetsskäl” 

 Hur trafiksäkert är det att ta viktiga samtal i en bil när du kör samtidigt? Åker du 
buss eller tåg kan du maila, omvärldsbevaka och göra färdigt saker i lugn och ro 
utan att bli avbryten. 

 
”Jag passar på att göra 

andra ärenden samtidigt 

som jag åker bil.” 

 Andra ärenden betyder ofta privata ärenden vilket din arbetsgivare varken kan 
eller ska finansiera.  

 

Mot tåg/buss MOTARGUMENT 

 
”Tågen går det ju inte att 

lita på - de är alltid 

försenade.” 

 Ibland krånglar det. Men det har blivit bättre och nu uppkommer problemen 
alltmer sällan. När du åkte senast? Ofta är vår uppfattning baserad på något 
som hände bra länge sedan. Tiderna utvecklas. 

 Hur ofta krånglar det med bilen då? Dåligt väder påverkar alla trafikslag och går 
det sönder får du ofta lösa situationen själv. Åker du kollektivt arbetar andra 
aktivt för att lösa problemet åt dig. 
 

 
”Jag läste i tidningen att 

det inte fungerar.”  

 Hur ofta skriver tidningen sådant som fungerar och är som vanligt? Nej just det. 
Det drar fler läsare att skriva om de gånger det inte fungerar. 

 Städer med hög andel kollektivtrafik har friskare och smalare befolkning, med 
betydligt mindre risk för kollisioner. 
 

 
”Att vänta på en buss och 

tåg ute i kylan är inte 

speciellt skönt.” 

 Ovana resenärer ställer sig ofta på hållplatsen för tidigt. Mer än ett par minuter 
behövs inte. Det är en vana som man snabbt kommer in i. Snart vet du exakt på 
sekunden hur lång tid det går att gå hemifrån till bussen.   

 Att klä sig rätt är alltid viktigt.  

 Att sätta sig i en kall bil som du först måste skrapa rutor på och skotta fram är 
kanske inte en så stor skillnad vintertid trots allt? 

 
”Nu är bussen inställd igen 

på grund av halka.” 

 Det händer inte så ofta att bussarna ställs in när det är halt. Och ofta beror 
också förseningar på att fler väljer att åka kollektivt just då eftersom de inte vill 
köra. Desamma gäller busschaufförerna. 

 Är vädret extremt? Om ditt arbete tillåter kanske du kan arbeta hemifrån en 
dag när var och varannan halkar omkring?  

 
 
 
 

 
”Det går inga bra bussar 

där jag bor/jobbar.” 

 Har du kollat upp det ordentligt? Det finns flera bra digitala reseplanerare du 
kan ta hjälp av om du är osäker. Testa exempelvis www.resrobot.se.  

 Kan du kanske samåka istället? Kanske du har en granne som ska åt samma 
håll? Det finns tjänster för det med! 
Skulle du kunna tänka dig flera olika färdsätt på samma resa, kanske det går att 
cykla en sträcka till bussen på morgonen? 

 Se till att uppmana dem du vet bor centralt att välja hållbara färdmedel om du 
verkligen behöver köra bil. Trafiksystem som stödjer ökad användning av gång, 
cykel och kollektivtrafik främjar nämligen grupper med dåligt utgångsläge för 
hälsan mer än de med gott utgångsläge. En bra sak för vårt samhälle alltså. 
Dessutom blir det mer plats till dig på vägarna. 

 

  Resvanor går i arv - överföring av resvanor mellan föräldrar och barn ät tydlig. 

 Kollektivtrafik är lika vanebildande som bil 

http://www.resrobot.se/
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”Men jag orkar inte. Det är 

så bekvämt att åka bil och 

jag är van det och vet hur 

det fungerar.” 

 Det mest stressande sättet att ta sig till jobbet är genom bilpendling, visar 
Montrealstudie. Även sett resultat på blodtrycket och hjärtslag. 

 

För flyg MOTARGUMENT 

 
”Att flyga går ju så snabbt 

mot att ta tåg” 

 Flygplatser ligger nästan alltid avsides. Du måste vara på plats minst 40 min 
innan avgång. Det gör en flygresa på 1 h till en procedur på minst 3 h men 
säkert ännu längre. Hur mycket arbetstid tjänar du inte igen på att istället 
kunna arbeta på en 4 timmar lång tågresa? 

 Tågstationer är däremot placerade centralt i alla städer, du kliver av och 
befinner dig direkt i centrum.  
 

 
”Ibland är det billigare att 

ta flyget än tåget” 

 Merkostnaderna för buss- eller taxibiljett till och från flygplatsen gör ofta att 
det blir samma pris som om du skulle tagit tåget.  

 Om man räknar snittpris blir det inte billigare i längden. En tågresa och 
hotellnatt är oftast billigare jämfört med en flygresa.  

 Flyg släpper ut 60 000 gånger mer koldioxidutsläpp än tåget. Jorden ska ju vara 
beboelig överallt och även för våra framtida generationer. 

 Klimatmålet i organisationen ska uppnås på något sätt. Det sker inte om alla 
tänker att det är andra får börja tänka efter när de reser – alla måste hjälpa till 
och det börjar med dig. 

 Vid kortare flygresor blir det en högre andel utsläpp.  

  

 

Mot gång/cykel MOTARGUMENT 

 
”En får ju inte med sig så 

mycket på cykeln när man 

exempelvis handlar.” 

 Det finns moderna och effektiva cykelvagnar. Jättebra när en har barn som ska 
lämnas men också att stoppa matvarorna i. Annars kommer en långt med 
cykelkorg, ryggsäck eller sidopackväska. 

 Du storhandlar kanske inte varje dag? Ta bilen när du ska storhandla och 
planera inköpen, då vinner du dessutom mer tid till annat.  

 Att promenera med en dramaten när du storhandlar fungerar utmärkt. 

 Idag klickar många hem varorna på nätet och får dem hemskickade. 

 
”Men vädret då?” 

 När man skaffat dubbdäck och ett bra regnställ återstår egentligen bara en 
attitydförändring för att minska sitt bilberoende. Kan du börja cykla en dag i 
veckan? En dag i veckan kan lätt utökas till flera är för att du kommer inse hur 
enkelt, härligt och billigt det är. 
 

 

”Menar du att jag ska 

promenera eller cykla 

30+30 min per dag till och 

från jobbet?” 

 Ja. Superbra vardagsmotion och du blir både piggare och smartare! 

 Tänk vilka pengar du sparar och kan lägga på annat kul. 

 Barn och vuxna som cyklar/går klarar koncentrationstest bättre. 

 Om en bilresa tar 20 min och samma cykelresa tar 30 min måste bilisten lägga 
ytterligare 30 min på gymmet för att få samma hälsofördelar. Vilket färdsätt är 
snabbast då..? 

  Cyklisten kommer dörr till dörr vilket är tid som ska räknas in vid 
biljämförelsen. 

 De som regelbundet promenerar, cyklar eller åker kollektivt till arbetet har 40 % 
lägre risk att drabbas av hjärtinfrakt jämfört med personer som åker bil. 

 Liknande resultat som ovan; de som cyklar minskade risk att dö i 
cancer/hjärtsjukdom med 46 %. Resultaten bestod även efter kontroll mot 
riskfaktorer. 

 Du blir sex gånger friskare än de som tar bilen. Tänk hur många sjukdagar du 
sparar in på det i längden. 
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”Men det tar ju så lång 

tid.” 

 Ju mer du cyklar desto snabbare går det. Du får rutin på cykelvägarna, blir 
säkrare på cykeln och framförallt blir du starkare och snabbare. 

 Det tar tid att åka bil till jobbet när du t ex. måste vänta i bilkö och hitta 
parkering. Genom kollektivtrafik/samåkning/cykling/gång får du tid. Du får t.ex. 
vardagsmotion som minskar risken för cancer och hjärtkärlsjukdomar med 45 
% och du får tid för nedvarvning och mer social tillvaro.   

 De allra flesta rör sig på regelbunden basis bara inom 5-10 kilometers radie - 
behöver du verkligen egen bil då? 

 Att cykla 5 km tar i genomsnitt 20 minuter. Kan du ge 20 minuter av ditt liv för 
att spara pengar och bli mycket mer hälsosam och frisk gör du en insats både för 
dig själv och för miljön. 

 
"Jag kommer ändå bara få 

min cykel stulen, stölderna 

ökar ju hela tiden." 

 . Se till att inte bara låsa cykeln, utan lås fast den i något så kan du känna dig 
ganska trygg.  

 Cykelstölderna har minskat med nära 50 % på 15 år enligt Brottsförebyggande 
rådet. 

 
”Men det känns ju så farligt 

med cykel i trafiken.” 

 Ja, det är ibland farligt att vara cyklist. Men om vi inte svänger pendeln kommer 
bilarna aldrig vänja sig och ta bättre hänsyn, vilket de redan nu gör på flera 
ställen – Köpenhamn är bara ett exempel. 

 Studier visar att passagerare (t ex. barn) kan utsättas för mer högre halter av 

luftreningarna i bilåkandet än vid gång och cykel  

 Föräldrar må vara rädda för att låta barnen ge sig ut och cykla och kan ha fog 
för detta. Men cyklar de inte som barn så cyklar de inte som vuxna, och det är 
farligare att inte cykla än att cykla. Enligt WHO:s beräkningar (World Health 
Organisation) medför cyklingen att cyklister lever längre trots luftföroreningar 
och risken att skada sig och dö vid olyckor. Det är farligare att inte cykla än att 
cykla, om man ser till risken för en död i förtid. 

 Lika många människor dör i Sverige på grund av luftföroreningar som av 
trafikolyckor. Vart är nollvisionen där? 
 

 
”Det ger ändå inte så himla 

stora effekter på 

samhället.” 

 Cykelindustrin har hög kvot anställda i förhållande till omsättning och innebär 
en möjlighet för anställning av de som har relativt kortar utbildning. De är 
också ett starkt uppsving för den lokala ekonomin.  

 Om hela Eus befolkning 2020 cyklade lika mycket som Danmarks befolkning 
gjorde 2000 så skulle mellan 55 och 120 miljoner ton koldioxid sparas årligen. 

 Varje cykel i Storbritannien generar 230 pund till brittiska ekonomin. 
Cykelpendlare har en mindre sjukdag än jämförbara grupp. Samma resultat i 
Nederländerna. 

 Enligt studier är samhällskostnaden för bilkörning är 6 gånger högre för den än 
cyklism i Köpenhamn, och trenden ökar i framtiden. 

 I Skåne ger varje cykelkrona ger en krona tillbaka. I Stockholm ger varje 
cykelkrona 13-22 kr tillbaka. 

 PASTA-studie visar samhällsvinster med aktiv mobilitet i t.ex. Örebro. Visar 
även minskad risk för olika sjukdomar vid fysisk aktivitet på 150 min i veckan. 
T.ex. 40 - 45% mindre risk för Alzheimers. Även positiva resultat om elcyklister 
och hälsa! 

 Satsningar på att undvika olyckor pga. t.ex. halka cykel- och gångvägar kan 
spara mkt pengar. 
 

 
”Fler cykelbanor kommer 

påverka mitt bilkörande 

negativt.” 

 Cykelbanor gynnar fler än cyklister – kolla själv på 
https://www.youtube.com/watch?v=xSGx3HSjKDo    

 Här följer 15 exempel på hur utbyggda gång- och cykellösningar inte ökar 
trängsel för bilarna:  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSGx3HSjKDo


125 

 
 

Bordspratare - 

hållbart 

resande på 

arbetsplatsen 
Dessa bordspratare kommer finnas 

tillgängliga som del av ett arbetspaket med 

färdigt material. Hela RESAN kommer trycka 

upp en del och dela ut till bl.a. miljöombud 

och ni kommer även få filerna för att 

använda och trycka upp materialet själva. 

 

Checklista för 

hållbart resande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tillgång till Skype, 

Lync eller 

videokonferensrum 

finns tillgängligt. 

 Vi vet hur 

videomötestekniken 

fungerar och kan 

starta möten mellan 

oss och andra. 

 Vi har minst 1-2 

resekort för 

kollektivtrafik på 

arbetsplatsen som 

är enkla att låna och 

det finns rutiner för 

hantering. 

 Vi vet hur vi söker 

efter resor och åker 

kollektivt inom och 

utom länet. 

 Vi har egna resekort 

ifall vi gör resor ofta 

inom tjänsten. 

 Vi har tjänstecyklar 

och hjälmar som kan 

användas av alla 

anställda. 

 Vi har hållbart 

resande som en 

introduktionspunkt 

för nyanställda. 

 Vid konferenser 

använder vi i första 

hand organisations 

egna lokaler. 

 Vi går eller cyklar vid 

tjänsteärenden med 

korta avstånd. 

 När vi bokar möten 

lägger vi tider och 

väljer placering så 

att det går att åka 

kollektivt. 

 Vi undviker kortare 

inrikesflyg. 

 Vi vet var det finns 

information om 

tjänsteresor och 

boende på 

intranätet. 

 När vi måste köra bil 

använder vi oss av 

organisationens 

bilar och samåker. 

 Vi använder Eco 

Driving när vi kör. 

 Vi känner till 

organisationens 

miljösatsningar för 

hållbart resande. 

 När vi har idéer om 

hur vi kan öka 

hållbara resor 

genomför vi 

förändringar eller 

ber om hjälp. 

 Vi känner till och 

agerar i enlighet 

med mötes- och 

resepolicyn. 
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På intranätet  
 

Mall för sidor på intranät 

Tjänsteresor & boende 

På denna sida hittar du regelverk, rutiner och tips för att underlätta tjänsteresor och boende.  

  

Regler och riktlinjer 

För tjänsteresor gäller Mötes- och resepolicy (PDF). [infoga länk] 

Spar tid, pengar och miljö genom att i första hand boka ett resfritt möte. [infoga länk] 

Tåg och buss väljs framför resa med bil och flyg. Vid kortare resor, gå eller cykla.  

I riktlinjer för resor i tjänsten [infoga länk] finns allt du behöver veta om din tjänsteresa.  

  
Res kollektivt i tjänsten 

Använd JLT:s resekort för kostnadsfria resor inom länet. Beställ via www.jlt.se.  

För kortare sträckor får du gärna boka tjänstecykel [infoga länk] eller promenera.  
  
Mötesplanering 

Boka alltid ett resfritt möte i första hand. Om du reser, anpassa mötestiderna efter kollektivtrafiken. 
Förslag på mötestider efter avgångsort finns att hitta på www.xtrafik/reseplanerare.  
  
Övriga resor 

 För att boka tågresor med SJ, tjänsteresor utanför länet och utrikesresor, kontakta [organisationens] 
upphandlade resebyrå [infoga].  
  
Vid bokning av leasingbil uppmuntras samåkning. Bokar gör du via det gemensamma 
fordonsbokningssystemet [infoga]. 
  
Boende 

För att boka boende, kontakta [organisationens] upphandlade resebyrå [infoga].  
Vid konferenser används i första hand l[organisationens] egna konferenslokaler inom länet [infoga].  
  
Frågor? 

Vid frågor kontakta [infoga ansvarig, exempelvis resesrådgivare om sådan finns].  
 

Mer information 

http://www.jlt.se/
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Ta gärna en titt i kolumnen på höger sida för fler intressanta länkar!  

 Relaterade länkar 
[infoga] 
Vänligen notera: Denna sida är inte ännu aktuell att lägga upp på intranäten men den finns med utifall 
förändring på längre sikt. I dagsläget erbjuds inte företagskort i Jönköpings län utan arbetsplatserna hänvisas till 
att köpa vanligt resekort och fylla på med engångssummor, vilket vi rekommenderar er att göra istället för att 
välja bilen. Vi har inga uppgifter om när lansering av digitalt företagskort kan komma att ske men vet att JLT 
aktivt arbetar med att föra frågan framåt.  

 

Det digitala resekort - företagskortet 

Enkla och smidiga tjänsteresor med kollektivtrafik direkt i mobilen låter väl bra? Genom det 
digitala resekortet bokar du din resa direkt i mobilen, anger syfte direkt i appen och kan visa 
upp din biljett på buss eller tåg. Genom att åka kollektivt vid tjänsteresor spar du på 
skattepengar och gör samtidigt en insats för miljön! 

  

Vad är digitalt företagskort? 

Företagskorten är digitala resekort för [organisationens] anställda. De gäller på [infoga]. 
Appen gäller dock ännu inte på SJ:s tåg. Dessa avgångar måste som tidigare bokas via 
resebyrå. 

Det digitala företagskortet får användas för resor i tjänsten, både för tjänsteresor i 
[organisationens] och partiets regi.  

  

[Infoga bild på appen] 
  

Att skaffa digitalt företagskort 

Be din arbetsplats om ett digitalt företagskort. Det är helt kostnadsfritt att beställa resekort för företag 

från JLT. Läs mer och beställ på: [infoga länk]   

Hantering av företagskort 

Det ska vara enkelt att resa hållbart. Därför finns färdiga förslag på hur hanteringen av digitala 
företagskort kan gå till. Faktura skickas varannan månad. Kvitto och syftet med resan sköts digitalt via 
appen för minimal handpåläggning.  
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Intern klimatkompensation  

För att stimulera klimatsmarta resvanor tillämpas intern klimatkompensation för tjänsteresor 
vilket innebär att resor med kollektivtrafiken inom regionen blir kostnadsfria för 
arbetsplatserna på bekostnad av resor med flyg och bil.  
  
För att klara klimatmålet för tjänsteresor om [infoga mål] behöver inrikes flygresor och 
bilkörning minska. Förändras resvanorna så att resfria möten och cykel- gång- och 
kollektivtrafik ökar så innebär det även lägre kostnader för [organisationen] i stort. Dessa 
medel kan istället läggas på att utveckla de mer hållbara alternativen. 
  
Internt klimatkonto 

Klimatsmarta tjänsteresor gynnas på bekostnad av klimatbelastande resor. Pengarna hanteras 
via ett klimatkonto. 
  
 

Så fungerar intern klimatkompensation 

Resor med det digitala företagskortet på buss och regionaltåg inom regionen blir kostnadsfria 
för [organisationens] förvaltningarna.  
  
Tjänsteresor med [organisationens] bilar och hyrbilar debiteras ett extra påslag om [infoga] 
kronor per mil. Undantag gäller för bilar i konkurrensutsatt verksamhet, t ex. [infoga]. 
 
Flygbiljetter och tillhörande anslutningsresor för sträckan länet – [infoga] debiteras internt ett 
extra påslag med [infoga] procent av biljettpriset. 
 
  

Kostnadsfördelning intern klimatkompensation 

Kollektivtrafikresor inom regionen Debiteras klimatkontot och blir kostnadsfria för förvaltningarna. 

Tåg och bussresor utanför 

regionen 

Resor bokas via [resebyrå] och finanserias av respektive 

arbetsplats. 

Flygresor länet - Stockholm [infoga] procents avgift, även på tillhörande anslutningsresa. 

[Organisationens] bilar  [infoga] kronor per mil betalas till klimatkontot. 

Privat bil [infoga] kronor per mil betalas till klimatkontot. 
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Kontering 

Resor Konto Vad händer? 

Resor, skattepliktiga   [infoga] 
 

Biljetter, tåg personal         [infoga] 
 

Biljetter, flyg personal (inte länet-Stockholm) [infoga] 
 

Biljett flyg utland för personal   [infoga] 
 

Flygbiljett i länet ([infoga])-Sthlm, inklusive 

anslutningsresor 

[infoga] 30 procent av kostnaden överförs 

automatiskt till klimatkontot. 

Buss- och tågresor inom regionen med digitalt 

företagskort samt tågresor med SJ inom regionen 

[infoga] Kostnaden återförs automatiskt från 

klimatkontot. 

Resekostnad övrig, personal [infoga]  
 

  

Ansök om medel ur klimatkontot 

Alla arbetsplatser kan två gånger årligen ansöka om medel ur klimatkontot för att finansiera 
klimatåtgärder som berör [organisationens] tjänsteresor. 

 

Boka tjänstecykel (elcykel) 

Elcykel på din ort bokar du enklast via fordonsbokningssystemet. Cykeln är ett kostnadsfritt, smidigt 

och hälsosamt sätt att ta sig fram. Vid osäkerhet kring hämtning, rutiner och för att boka manuellt, 

kontakta [infoga] på aktuell ort, se kontaktinformation nedan.  

[INFOGA BILD PÅ CYKEL] 
 
Det finns [infoga] elcyklar totalt för utlåning inom [organisation]: 

 

[Plats1] 

[antal] 

[Plats2 osv.] [antal] 
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Kontakta för att boka cykel manuellt 
[infoga om tillvägagångssätt] 

 

Utrustning 

Elcyklarna lånas ut tillsammans med lås, en hjälm och en reflexväst. Vintertid är cyklarna 
försedda med dubbdäck. 
Utlämningstider för cykel är under [infoga öppentider]. För att så många som möjligt ska ha 
tillgång till cykel i tjänsten är det inte möjligt att långtidsboka en cykel, utan de får användas 
under dagtid/kontorstid.  
[Infoga] ansvarar för den huvudsakliga laddningen av elcyklarna. Om cyklarna behöver servas 
eller repareras kontakta [infoga kontaktuppgifter, ambulerande tjänst från cykelhandlare].  

 

Frågor och hjälp 

Kontakta [infoga] om du har frågor eller funderingar.  
 

 

  



131 

 
 

Vänligt mail till frekventa flygresenärer  
 

Hej! 

Förra året var du en av de [antal] personer som valde att flyga eller bokade flyg mellan länet och Stockholm. 

Resfria möten och snabbtåg är i många fall bra alternativ till flyget. I vissa fall behöver vi flyga men för att nå 

klimatmålet för tjänsteresor till [infoga] måste våra gemensamma flygresor minska.  

Det här är en vänlig uppmaning till dig att i första hand välja hållbara alternativ.  

Varför resfria möten? 

Spar arbetstid, minska kostnader och klimatpåverkan. Läs mer om hur du använder resfria möten här: [infoga 

internsida om resfria möten, alternativt info om träningsläger/virtuell guide] 

Varför tåg framför flyg?  

 Flygresor släpper ut mest CO2 vid start och landning. Störst påverkan har korta inrikesflyg. 

 [Organisationens] mötes- och resepolicy förordar resfria möten och resor med kollektivtrafik.  

 Tåget har stora miljöfördelar då utsläppsnivåerna är väldigt små. 

 SJ:s snabbtåg till Stockholm är snabba, billiga och bekväma. 

 Slipp väntetider och flera olika transportsätt ut till flygplatserna.   

 

Använd bifogade tidtabeller 

Nästa gång du reser till Stockholm kan du använda de bifogade tågtidtabellerna med SJ snabbtåg. 

Tack för att du reser mer hållbart under 201[X]! 
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ATT VARA EN DEL AV 

HELA RESAN 

 

 

I detta avsnitt går vi igenom lite praktiska detaljer om vad ni har att förvänta er av projektet, hur vi 

kommunicerar med varandra och vad vi behöver från er för att underlätta stöd och hjälp. 
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Webbplattform Project Place & verktygslådan  
Hela RESAN erbjuder er ett nätverk i länet för att öka samverkan och för att kommunicera mellan 

projektet och dess deltagare. Vi erbjuder en samlingsyta på Project Place där vi löpande lägger upp 

information från projektet såväl som färdiga mallar. 

Gemensamma kampanjer 
Under de två kommande åren kommer Hela RESAN att anordna tävlingar och kampanjer för 

deltagarorganisationernas anställda. Information om dessa kommer att läggas ut på vår gemensamma 

projektyta. Fokusområden kommer bland annat vara resfria möten och gång- cykel och kollektivtrafik.  

Workshops & kunskapsdagar 
Baserat på vad ni är intresserade av kan Hela RESAN anordna tematräffar och workshop för ökad 

kunskap och för att stötta upp er i pågående arbete. Exempel på vad det kan innefatta är: 

- Cykelworkshop med nyckelpersoner för en gemensam nulägesanalys, idealbild och möjliga 

vägar dit. Under ett sådant tillfälle kan vi samverka, klargöra rollfördelning och kartlägga vilka 

insatser som krävs för att bli ett mer attraktivt län för just cykling. 

- Kunskapsdagar om att bygga för cykelns bästa som en uppföljning på ovanstående 

cykelworkshop. 

- Workshop för att lyfta jämställdhet i trafiken. 

- Workshop och utbildningstillfälle i hur ni kan arbeta med beteendepåverkan utifrån verkliga 

fall inom era organisationer. 

 

Projektplanering& er chans att påverka 
På Hela RESANs digitala projektyta för deltagarorganisationer finns en sammanfattning över de 

åtgärder ni gärna ser att vi inom projektet anordnar och stöttar er med. En del av detta arbetsmaterial 

är tänkt att möta det behovet. Det återstår dock en del aktiviteter under kommande två år. Vi vill 

gärna att ni lägger in era behov och önskemål där löpande. Genom att skriva vilka insatser ni är 

intresserade av hjälper ni även oss i projektet med att prioritera och fördela våra resurser. Dessutom 

kan vi göra vårt bästa för att vidarebefordra önskemål till andra projekt och stödorganisationer utifall 

åtgärderna ligger utanför vårt område. 

Stående webbmöten  
Projektet kommer ha stående webbmöten varje månad där alla våra kontaktpersoner är välkomna, 

även andra kollegor som kan tänkas beröras av det Hela RESAN erbjuder. Under mötena går vi igenom 

vad som pågår hos vardera informationen, informerar om vad som händer i projektet och kan även ha 

tematiska inslag om så önskas. 

Inspiration, nätverk & omvärld 
Genom vårt nyhetsbrev önskar vi hjälpa till med omvärldsbevakning för hållbara resor regionalt, 

nationellt och internationellt. Tipsa oss gärna om event som sker inom era kommuner så sprider vi 
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gärna vidare. Projekt Place är också tänkt att fungera som en plattform för att ni ska kunna dela med 

er av kunskap och nyheter mellan organisationerna. 

Hela RESAN nyhetsbrev 
Hela RESANs nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år. I brevet informerar vi om insatser från 
projektet, vad som är på gång inom hållbart resande i länet samt lyfter intressanta artiklar, rapporter 
och uttalanden som en del av vår lokala, nationella och internationella omvärldsbevakning. Sprid gärna 
information om vårt nyhetsbrev till dem som kan tänkas vara intresserade. Anmäl här: 

http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/hela-resan/nyhetsbrev-for-hela-resan/  

 

Mer tips & guider   
Håll utkik efter www.resval.se för fler goda exempel i framtiden - vi kommer lansera sidan hösten 2018 

med steg-för-steg guider i hur ni kan arbeta med hållbart resande.  

 

 

  

http://rjl.se/energikontoret/pagaende-projekt/hela-resan/nyhetsbrev-for-hela-resan/
http://www.resval.se/
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AVSLUTANDE TIPS  
 

 

 
Här finner ni lite övrig information om bland annat vad som är bra att tänka på vid 

beteendepåverkande insatser samt en uppmaning på hur arbetet kan leva vidare även efter att Hela 

RESAN avslutats.  
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Om beteendepåverkande insatser 
 

Hur beteendet styr våra handlingar har alltid varit en fråga som fångat människors intresse genom 
åren. Det har används inom marknadsföring, politik, lagstiftning och nu på senare år har det kommit 
att influera hållbarhetsfältet mer och mer. Historiskt har det varit mer fokus på att informera 
människor om klimatförändringarna och satsa på ekonomiska styrmedel vilket delvis varit 
framgångsrikt. Men studier har också visat att upp till 80 % av vårt beteende inte beror på hur 
välinformerade vi är eller om vår sakkunskap.  

Mycket av det som styr oss sker anatomiskt, det vill säga genom blixtsnabba val vi gör i vardagen 
utifrån vana (medvetet eller omedvetet) och från aspekter såsom sociala normer, känslor och motiv. 
Mycket av den här nya forskningen går emot välanvända teorier om att människor alltid gör rationella 
och kalkylerade val. Det faktum att årets nobelpristagare i ekonomi blev Richard Thaler säger en del 
om hur intresset för dessa frågor växt fram genom åren. Thaler forskar nämligen på hur förenklande 
av ”goda alternativ” och ”knuffar i rätt riktning”, så kallade nudges, kan påverka människor att fatta 
klokare beslut. Under detta avsnitt går vi igenom vad som är bra att tänka på vid beteendepåverkande 
arbete utifrån de senaste rönen. 

 

Fallgropar att undvika 
Här följer ett par exempel på situationer som är bra att försöka undvika för att inte hamna i 
återvändsgränder. 

 Kritisera beteende utan att erbjuda bättre alternativ. Ingen gillar att ha fel och ibland kan den 
egna övertygelsen mer handla om prestige än åsikt. Genom att utforska ihop, och kanske visa 
hur du tänkt på liknande sätt förr men ändrat dig, så blir det mindre känsligt. Vid 
beteendepåverkan är det viktigt att undvika att kritisera beteende för att få till förändring. Det 
är mycket bättre att uppmuntra det som är positivt, arbeta med ambassadörer, ha glimten i 
ögat och visa på möjligheterna. Det är också betydligt mer effektivt att målgruppsanpassa och 
sätta in olika insatser mot olika grupper samt variera argumenten baserat på mottagare.  

Något som lätt uppkommer i situationer vid argumentation där människor har olika åsikter är 
att välja bort den information som inte bekräftar ens egen världsbild eller gå ifrån situationen 
stärkt i sina egna åsikter. Det är en del i mänskligt beteende att tolka information till sin egen 
fördel för att på så vis kunna försvara de egna värderingarna, attityderna eller handlingar. 
Detta är en del i människors psykologiska försvarsmekanismer, det vill säga att 
verklighetsbilden anpassas så att den blir konsistent med handlingarna. På så vis framstår 
verklighetsbilden som korrekt och fördelaktig och personen undviker en inre konflikt. 

 

 Skrämseltaktik. Att skrämmas, även om det du varnar för är sant, fungerar oftast inte utan kan 
snarare leda till handlingsförlamning. Vi måste känna till riskerna för att kunna ta hänsyn till 
dem. När det gäller klimatförändringarna är det fortfarande ett faktum att de allra flesta inte 
inser vilka allvarliga konsekvenser förändringarna leder till. Däremot, om vi vanemässigt talar 
om och sprider denna hotbild utan att samtidigt presentera rimliga lösningar så kan människor 
reagera negativ genom att snarare hävda att problemet inte alls existerar. Faktum är att när 
människors faktiska beteende och världsbild och åsikter inte stämmer överens uppstår 
kognitiv dissonans - en inre konflikt som är svår att hantera. Det enklaste sättet komma att 
hantera kognitiv dissonans är att ändra på sin övertygelse. 
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 Vara alltför ihärdig vid diskussioner med meningsmotståndare. Då kan du råka ut för något som 
kallas för ”baktändningseffekten” eller ”backfireeffect” som det heter på engelska. Det är en 
effekt som forskare upptäckt ganska nyligen när de undersökt den polarisering som vi ser 
mycket av i samhället idag. Det innebär i korthet att ”fakta” och argument helt enkelt inte 
alltid biter på meningsmotståndare. Baktändingseffekten innebär i korthet att när två 
människor argumentetar om något så tenderar båda att gå ut diskussionen stärkta i den egna 
åsikten. Detta då de under diskussionen fått upprepa och slipa på sina egna argument utan att 
för den skull tagit in den andres perspektiv.  

 

Alternativa lösningar 
Här följer ett par exempel på hur det går att närma sig hållbart resande och röra sig bort från 
fallgroparna. 

 

 Utforska lösningar tillsammans. Ingen gillar att ha fel och ibland kan den egna övertygelsen 
mer handla om prestige än åsikt. Genom att utforska ihop, att visa hur du tänkt på liknande 
sätt förr men ändrat dig eller kan sätta dig in i den andres situation, så blir det mindre känsligt 
och polariserat. 

 

 Anpassa argumenten. När du argumenterar är det ofta lockande att dra fram så många 
argument du bara kan men det kan sänka din trovärdighet. Vem tror du t.ex. mest på, den 
som säger att hen är sen till mötet för att bussen var sen eller den som ursäktar sig med att 
ringklockan inte funkade, morgongröten började brinna och bussen var sen? Håll huvudet kallt 
och använd hellre ett fåtal argument anpassat till målgruppen som du istället kan fördjupa vid 
behov. 

 

 Erbjud och visa på alternativ. Om du tar ifrån någon deras identitet och världsbild måste du 
också erbjuda alternativ för att undvika kognitiv dissonans och möjliggöra för personen att 
ändra övertygelse. Berätta exempelvis om de alternativ som finns till bilen. 

 

 Tydliggör att förändring inte behöver ske över en natt. Hur länge det tar att ändra en vana 
skiljer sig åt beroende på vem du frågar inom forskningen, men en generell riktlinje är från 20 
till 100 dagar med ett genomsnitt på 66 dagar, alltså strax över två månader. Enklare vanor 
kan börja formas efter ungefär tre veckor. Det är alltså inte rimligt att sätta för höga 
förväntningar på alltför snabba resultat, då riskerar du istället att minsta personer som är 
faktiskt är förändringsbenägna men istället kan drabbas av en känsla av att de misslyckas och 
då ger upp.  

Många kan också slå ifrån sig förslaget om att ändra sig då de tror att det innebär en väldigt 
stor insats. Var tydlig med att det räcker med att börja förändra i rätt riktning och att allting 
inte behöver ske på samma gång, det går att komma långt genom att cykla en eller två gånger 
per vecka istället för att sätta krav direkt om att cykla varje dag. Forskning har också visat att 
det går att missa en dag ibland utan att det behöver påverka slutresultatet. Det viktigaste är 
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att vara konsekvent och upprepa beteendet under en längre period - i synnerhet i början när 
vanan etableras.  

 

 Uppmana förändring av beteende före attityd. Tro inte att alla ändrar beteende utifrån sina 
värderingar. Du kan glatt stå och uppmuntra personer för att deras beteende gynnar miljön 
men det behöver inte nödvändigt vara det som driver dem. Och det är inte heller alltid 
attityden eller värderingar som alltid kommer påverka valet de gör i slutändan. Men genom 
att ändra beteendet kan identiteten och attityd på sikt också komma att förändras. Eller så 
förändras inte attityd eller identitet, vilket också är okej - i det stora sammanhanget behöver 
inte det spela någon roll. Huvudsaken är att fler beter sig i linje med vad som är önskvärt för 
en bättre miljö och bättre levnadsvillkor för fler. 

 

 Personifiera och använd ambassadörskap. Försök att lyfta fram goda exempel. Du kan 
exempelvis arbeta med personporträtt oavsett om det är en rutinerad person eller om hen 
precis började med sin förändring. Tips är att fokusera på bakgrund, positiva effekter och 
själva berättelsen, alltså storytelling. Att uppmana personer att dela med sig av sina 
erfarenheter och hur de övervunnit hinder skapar ofta en känsla av samhörighet och ökad 
motivation. 

 

 Arbeta med konkreta exempel. Blir informationen alltför generell finns en risk att människor 
inte tar till sig argumenten i lika stor utsträckning. Ett exempel kan vara att lyfta fram att 150 
minuters aktivitet i veckan bland annat minskar risken för Alzheimers med upp till 40 % istället 
för att mer vagt uttrycka att ökad aktivitet minskar risken för sjukdom. Använd gärna enkla, 
slagkraftiga jämförelser som är lätta att ta till sig. Exemplifiera gärna – hur mycket pengar har 
arbetsplatsen sparat undan och kunna lägga på annat tack vare minskade bilresor, på vilket 
sätt har tågresan på morgonen minskat krånglet med bilen, hur många timmar sparas för 
verksamheten genom att de inte behövt åka bil till och från lika mycket? Ett väldigt bra 
exempel är den plansch som tidigare tagits fram för Energikontor Norra Småland gällande hur 
mycket verksamheten sparat både i ekonomi och i tid på att låta sina anställda använda resfria 
möten i större utsträckning (se bifogat dokument). 

 

 Synliggör flera grupper. Detta är både en fråga för att motverka givna negativa stereotyper, 
visa på att flera olika grupper i samhället kan ha nytta av hållbart resande (på olika sätt) och 
försöka undvika att befästa negativa normer om vilka som reser på vilket sätt. Då motverkar 
du enklare exempelvis myter och fördomar om ”miljömuppar”, ”bil lika med hög status”, ”den 
teknikintresserade som väljer resfritt” och ”medelålders män i lycra som cyklar supersnabbt”. 
Samtidigt vill vi verka för att öka jämställdhet i trafiken och öppna upp för fler grupper att 
kunna identifiera sig med och vara intresserade av att byta ut sina fossilbilsresor till mer 
hållbarare alternativ.  
 

 Målgruppsanpassa kampanjer & tänk igenom tävlingar/give-aways. Vi kommer att använda en 
del give-aways vid event och liknade för att marknadsföra projektet och locka deltagare till 
våra aktiviteter. På så vis kan vi uppmuntra beteende och även tänka till kring hur vi kan få fler 
att delta i våra kampanjer. För oss är det viktigt att produkterna är genomtänkta och tillverkas 
och används med miljöhänsyn samt att det är produkter mottagaren kan ha god nytta av, 
exempelvis reflexer. 
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 Berätta inte om dina planer. Testa dem istället i dialog med människor. Exempel är vägtullarna 
i Stockholm som alla först var emot men som nu även bilisterna vill ha kvar. Eller vägbyggena 
utanför Jönköping som fick permanent effekt på antalet cyklister som istället ökade. 
 

 Uppmuntra dem som redan gör rätt. Bekräftelse & uppmuntran behövs också för de redan 
”duktiga”. 

 

 

Låt det leva vidare! 
Vår önskan och förhoppning är att denna verktygslåda kan bli ett bestående inslag i hur ni 

organisationer arbetar med hållbart resande. Fram till 2020 kommer vi i projektet kunna stötta upp er 

i åtgärderna och hjälpa er på olika sätt i era arbeten. Vår förhoppning är att detta ska leda till 

bestående resultat hos er men också kunna inspirera er att ta frågorna vidare även efter att projektet 

är avslutat. Dessutom är vår förhoppning och önskan att det nätverk som vi hjälpt till att underhålla 

även kan få fortsätta. Projektytan kommer finnas kvar även efter projektets slut för att ni ska kunna, 

om så önskas, nå varandra där och fortsätta använda det material projektet tagit fram. 
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TACK TILL! 

 

 

Utan inbördes ordning; tack för värdefulla insikter och mallar från bl.a. Region Jönköpings län, Region 

Västernorrland och projektet Hållbara resor, Jönköpings kommun, Designstudion i Härnösand, 

Energikontor Norra Småland, ett hårresande nätverk och alla ni andra med goda exempel, kloka idéer 

och generositeten att sprida vidare. Och tack ni deltagare i projektet Hela RESAN för att ni bidrar med 

önskemål, engagerar er och bidrar till att vi tillsammans kan arbeta för fler håll 

 


