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Research questions:  

• What factors limit organizations' ability to achieve environmentally 

sustainable business travels? 

• What measures can organizations take to promote environmentally 

sustainable business travels? 

Purpose and goal: The purpose of this study is to clarify which factors restrict 

organizations from achieving environmentally sustainable business travels and 

identify measures that can be implemented in order to achieve environmentally 

sustainable travels. The aim of this study is to provide greater insight into how 

organizations can promote environmentally sustainable business travels to their 

employees. 

 Method: To fulfil the purpose of the study, the study was carried out with the help 

of a case study and a deductive approach. The purpose and research question of the 

study have been formulated from existing theory and then answered by conducting 

an empirical review. The data collection consists of surveys and a review of several 

travel policies which were then presented in a coding scheme. The empirical 

analysis was then analysed using both qualitative and quantitative values.  

Conclusion: The study shows that time, distance, environmental impact, economy, 

and comfort were important influencing factors in the choice of transport when it 

come to local, regional, national, and international business trips. The measures that 

organizations can take to promote sustainable business trips are to implement 

company bicycles, encourage their employees to utilize public transport, create 

clear environmental goals and travel policies that are continuously followed up, 

stricter restrictions on travel by air or car, and strive to get their employees to use 

digital meetings to a greater extent. 
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Frågeställningar:  

• Vilka faktorer begränsar organisationers möjligheter att uppnå 

miljömässigt hållbara tjänsteresor?  

• Vilka åtgärder kan organisationer vidta för att främja miljömässigt 

hållbara tjänsteresor? 

Syfte och målsättning: Syftet med studien är att tydliggöra vilka faktorer som 

begränsar organisationer från att uppnå miljömässigt hållbara tjänsteresor samt 

identifiera vilka åtgärder som kan implementeras för att kunna åstadkomma ett 

miljömässigt hållbart resande i tjänsten. Denna studie har som mål att ge en större 

insikt kring hur organisationer kan främja ett miljömässigt hållbart resande i 

tjänsten för sina anställda. 

Metod: För att uppfylla studiens syfte har studien genomfört med hjälp av en 

fallstudie och ett deduktivt samt ett induktivt angreppssätt. Studiens syfte och 

frågeställning har formulerats från befintlig teori och sedan besvarats genom 

genomförandet av en empirisk granskning. Datainsamlingen bestod av 12 

enkätintervjuer samt en granskning av 16 resepolicyer som sedan presenterades i 

ett kodningsschema. Därefter analyserades empirin med hjälp av både kvalitativa 

och kvantitativa värden. 

Slutsats: Studien påvisar att tid, avstånd, miljöpåverkan, ekonomi och 

bekvämlighet var viktiga påverkansfaktorer på transportvalet vid lokala, regionala, 

nationella samt internationella tjänsteresor. De åtgärder som organisationer kan 

vidta för att främja hållbara tjänsteresor är att implementera tjänstecyklar, 

uppmuntra sina medarbetare att utnyttja kollektivtrafiken, skapa tydliga miljömål 

och resepolicyer som kontinuerligt följs upp, starkare restriktioner kring resor med 

flyg eller tjänstebil samt sträva efter att få medarbetarna att utnyttja digitala möten 

i större omfattning. 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning 

[°C] [Grad Celsius] 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

[BCR] [Benefit cost ratio] 

[CERO] [Climate and Economic Research on Organizations] 

[EPOMM] [European Platform on Mobility Management] 

[FN] [Förenta nationerna] 

[IEA] [International Energy Agency] 

[IPCC] [Intergovernmental Panel on Climate Change] 

[LOCA] [Low Carbon Access for Added Value] 

[SIKA] [Statens institution för kommunikationsanalys] 

[SKL] [Sveriges Kommuner och Landsting] 

[SMHI] [Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut] 

[SOU] [Sveriges offentliga utredningar] 

[UNDP] [United Nations Developement Programme] 

 

BEGREPPSBESKRIVNING 

Begrepp Beskrivning 

[Backcasting] En metod inom CERO som används för att undersöka de 

åtgärder organisationer bör genomföra för att kunna nå 

organisationens miljömål. 

[CERO] En analysmodell grundar sig på en metod som går under 

namnet ”backcasting”, vilken används för att undersöka de 
åtgärder organisationer bör genomföra för att kunna nå 

organisationens miljömål. 

[Grön resplan] En metod som används för att leda organisationers 

tjänsteresor mot en mer hållbar riktning.  

[Hållbar 

utveckling] 

Att tillgodose dagens behov utan att riskera att kommande 

generationers inte får sina behov tillgodosedda.   



 

[LOCA] En arbetsmetod som framtagits i syfte om att skapa lämpliga 

samt hållbara metoder för resor och transporter. De åtgärder 

som genom LOCA tas fram är i huvudsak energi- och 

kostnadseffektiva gröna resplaner.  

[MaxEva] Ett verktyg som sammanställer resultaten av de åtgärder som 

har plockats fram av Mobility Management. 

[MaxSem] Ett verktyg som ger en inblick i förändringsbenägenheten 

hos individer. 

[MaxSumo] Ett verktyg som används för att följa upp applikation av 

LOCA metoden.  

[Mobility 

Management] 

Ett koncept som används för att underlätta arbetet mot 

hållbara tjänsteresor. Konceptet fokuserar på 

beteendeförändring.  

[Resepolicy] En samling riktlinjer för resor i tjänsten. Dessa restriktioner 

gäller alla anställda och ska följas vid planering samt 

genomförande av tjänsteresor.  

[Triple bottom 

line] 

Ett begrepp som åsyftar de sociala, miljömässiga och 

ekonomiska hållbarhets dimensionerna. 

 



1 

1 INLEDNING 

Kapitlet inleds med en introduktion där begreppet hållbar utveckling definieras och 

förklaras. Vidare följer en bakgrundsförklaring till faktorer som bidrar till 

miljöförändringen och dess konsekvenser samt transportsektorns roll i denna 

utveckling. Därefter beskrivs företagen och organisationernas hållbarhetsarbete 

kring tjänsteresor som sedan resulterar i studiens syfte och två frågeställningar. 

Kapitlet avslutas med en avgränsning av studien samt en disposition. 

1.1 Introduktion  

Vi lever i en värld som blivit allt mer globaliserad där behoven är så stora att 

förbrukningen av jordens resurser ökat avsevärt. Ifall jordens resurser utnyttjas i 

samma takt som idag riskeras de mest fundamentala behoven att inte kunna 

tillgodoses. För att kunna uppnå en hållbar utveckling måste resursanvändningen 

och förbrukningen förändras. Detta innebär att det utöver en teknisk utveckling 

krävs en mänsklig beteendeförändring samt en samhällsorganiserad 

resursanvändning (Persson & Persson 2015). 

Hållbar utveckling definieras av Brundtlandskommissionen enligt följande; 

”Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Världskommissionen för 

miljö och utveckling, 1988, s. 22). Vos (2007) menar att det är viktigt att reflektera 

över vilka behov som bör tillgodoses i och med denna definition. 

För att ett företag eller en organisation ska betraktas som hållbart menar Elkington 

(1999) att tre dimensioner bör tas i beaktande. Dessa är miljömässiga, sociala samt 

ekonomiska och skapar det han kallar ”triple bottom line”, vilket vill säga hållbar 

utveckling. Utifrån denna definition kan ett hållbart förhållningssätt utformas. 

Figur 1 Dimensioner av hållbar utveckling (Ahuerma m.fl., 2019). 
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Hopwood, Mellor och O’Brien (2005) menar att dimensionerna som presenteras är 

fristående men till viss del förenade. Detta skapar ett oberoende som gör det möjligt 

att överväga en dimension över en annan, vilket illustreras i Figur 1A. Enligt Zheng, 

Garrick, Atkinson, McCahill, & Marshall (2013) bör miljö överväga ekonomisk 

och social hållbarhet då en intakt miljö är en förutsättning för dessa. Detta illustreras 

i Figur 1B där ekonomin förutsätter den social dimensionen som i sin tur förutsätter 

miljön. 

Hållbar transport definieras av Sveriges kommuner och landsting som ”transporter 

och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som 

hälsa och miljö” (Trafikverket & Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2010, 

s. 3). Detta innebär att transport sker med begränsade utsläpp till följd av ett 

begränsat användande av icke-förnybara resurser. Vidare ska användandet av de 

förnybara resurserna ske i jämntakt med deras utveckling. Dessutom ska den 

negativa påverkan på miljön minimeras (Alonso, Monzón & Cascajo, 2015).  

Den sociala dimensionen innefattar en rättvis tillgång till transport och 

transportmöjligheter mellan den nuvarande generationen och den nästkommande 

generationer (Holden, Linnerud & Banister, 2013). Den ekonomiska dimensionen 

innefattar en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig transport där det finns en 

valmöjlighet vad gäller trasporttyper. Vidare ska transporten inte medverka till en 

samhällssårbarhet (Steg & Gifford, 2005). Detta innebär att resor inom tjänsten ska 

övervägas samt att hållbara färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel användas 

i första hand. Ytterligare faktorer som bidrar till ett hållbart resande inom tjänsten 

är användningen av bränslesnåla eller fossilfria fordon samt en implementering av 

bilpoler där samåkning sker i större uträkning. Ekonomiska och tekniska åtgärder 

kan i flera situationer bidra till en reducering av miljöpåverkan från tjänsteresor. 

Undersökningarna konstaterar dock att de ekonomiska och tekniska åtgärderna inte 

enskilt kan bidra till ett hållbart resande i tjänsten, utan ett fokus på en förändring 

av attityder och beteenden är av största vikt (Chapman, 2007). 

Med utgångspunkt från den ovannämnda beskrivningen av hållbar utveckling och 

transport kommer denna studie att enbart fokusera på den miljömässiga 

dimensionen vad gäller hållbara tjänsteresor då denna huvudsakligen behandlas i 

de svenska regionernas hållbarhetsarbeten. Den miljömässiga hållbarheten innebär 

här att resursanvändningen sker på ett effektivt och hållbart sätt samtidigt som 

tjänsteresornas miljöpåverkan minimeras. 
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1.2 Bakgrund  

1.2.1 Miljöförändringarnas orsaker, utveckling och konsekvenser 

Innan den industriella revolutionens framsteg påverkade människan huvudsakligen 

klimatet och miljön på ett lokalt plan. Människans miljöpåverkan har däremot efter 

igångsättningen av industrialiseringen varit vidsträckt (Bogren, Gustavsson & 

Loman, 2008; Holm, 2013). Världsnaturfonden (2017) pekar ut växthuseffekten 

som den främsta och mest angelägna anledningen till miljöförändringarna som är 

mänskligt framkallad.  

Det som främst bidrar till växthuseffekten är de fyra växthusgaserna; koldioxid, 

metan, dikväveoxid och vattenånga. Med en påskyndad växthuseffekt på grund av 

höga halter växthusgaser gör att våra växter inte mäktar med att konsumera dessa, 

vilket leder till att överskottet cirkulerar fritt i luften (Världsnaturfonden, 2017). 

Växthusgaser uppstår inte enbart naturligt utan våra val kan även bidra till 

växthusgaser (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2007).  

En överväldigande del av dagens miljöforskare är ense om att den mänskliga 

aktiviteten står till grund för den accelererande miljöförändringen som innebär en 

global uppvärmning och förhöjd växthuseffekt (Världsnaturfonden, 2017). Jordens 

ökade medeltemperatur på grund av utsläppen är en utveckling som har pågått 

sedan början av den industriella revolutionen och ser idag inte ut att avta. 

Koldioxidhalten i atmosfären har sedan början på industrialismen ökat från ungefär 

280ppm till idag cirka 400ppm (parts per million) och den fortsätter att stiga med 

ca 0,5 procent per år. Även halterna av metan och dikväveoxid har ökat. Till följd 

av de mänskliga utsläppen av växthusgaser har jordens medeltemperatur höjts med 

ca 0,9 grader Celsius under de senaste hundra åren (Naturvårdsverket, 2016). 

Mänskligheten har bidragit till en ökning av växthuseffekten genom förbränning av 

fossila bränslen som i sin tur bidragit till att koldioxidhalten ökar i atmosfären 

(Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut [SMHI], 2015). Det beräknas 

att fossila bränslen står för ungefär 80 procent utav all energikonsumtion, vilket 

följaktligen gör de till den främsta faktorn till de kopiösa utsläppen av koldioxid 

skriver Världsnaturfonden (2017).  

Redan på sent 1800-tal förutspådde den svenska nobelpristagaren i kemi och 

mannen bakom begreppet växthuseffekten Svante Arrhenius att en fördubblad 

mängd koldioxid i atmosfären skulle resultera i ungefär en fem gradig ökning av 

jordens medeltemperatur (Holm, 2013). Än idag är forskare ense om att Arrhenius 

teori, med små korrigeringar, är korrekt. År 2013 rapporterade FN:s klimatpanel 

IPCC att jordens medeltemperatur skulle öka med 1,4 till fyra grader Celsius 

(Holm, 2013).  
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Ifall vi ska nå de uppsatta miljömålen på en global värmeökning med högst 1,5 

grader Celsius enligt Världsnaturfonden (2017) och högst två grader enligt FN 

måste det ske en radikal reducering av användandet av fossila bränslen. Miljöns 

utveckling och framtid beror till stor del på mängden växthusgaser som släpps ut. 

Denna utveckling beror på flera faktorer såsom klimatpolitik, livsstil, 

energianvändning, teknologi, markanvändning och populationsstorlek (IPCC, 

2014). Omfattningen av de konsekvenser miljöförändringarna medför avgörs av 

samhällets sårbarhet samt kapacitet att rikta resurser mot miljöåtgärder 

(Vetenskapliga rådet för klimatfrågor, 2007).  

1.2.2  Transportsektorns roll 

Transportsektorn som utgörs av person- och godstrafik stod under år 2014 för 23 

procent av de totala koldioxidutsläppen i världen. Persontransporten det vill säga 

personbilar, två- och tre-hjuliga fordon, bussar, tåg och flyg stod för 61 procent av 

transportsektorns koldioxidutsläpp, varav 44 procent av personbilar, elva procent 

av flyg och sex procent av tåg, buss eller två- och tre-hjuliga fordon. Resterande 39 

procent stod godstransporten för (International Energy Agency [IEA], 2016).  

I Sverige står transportsektorn för en tredjedel av det totala koldioxidutsläppet och 

mängden föroreningar varierar betydligt mellan olika transportmedel 

(Naturvårdverket, 2016). Det färdmedlet som står för flest antal personkilometrar 

är bilen då svenska folket till 80 procent reser med bil. Flyget är det transportmedel 

som övervägande bidragit till föroreningar per personkilometer.  Buss, tunnelbana 

och tåg är de motordrivna transportmedel som släpper ut minst växthusgaser och är 

därmed ett bättre alternativ ur miljösynpunkt. Att förflytta sig till fots eller med 

cykel är transportalternativ som inte släpper ut några växthusgaser alls 

(Trafikverket, 2014).  

1.2.3  Företagens och organisationernas roll 

För att Sverige på lång sikt ska kunna åstadkomma en mer hållbar 

samhällsutveckling krävs betydande åtgärder inom flera sektorer 

(Energimyndigheten, 2013). Organisationer har en framstående roll i att minska 

transportsektorns miljöpåverkan genom att internt kontrollera tjänsteresor och 

sträva efter att influera sina anställdas resvanor (Trafikanalys, 2016).      

Persontransporter bestod under 2015 till 50 procent av arbets- och studierrelaterade 

resor. Enligt Statens institution för kommunikationsanalys (SIKA, 2007) utgjordes 

dessa resor till 60 procent av bilresor där föraren till 86 procent av gångerna var 

ensam.   

I Sverige står tjänsteresor för omkring varannan genomförd resa, vilket innebär att 

det i Sverige genomförs 235 miljoner tjänsteresor där bil är den vanligaste typen av 
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färdmedlet (Trafikverket, 2015). Sveriges totala växthusgasutsläpp täcks till en 

tredjedel av inrikes transporter, vilket gör att tjänsteresor har en betydande roll i 

denna miljöförändring (Naturvårdsverket, 2018). IPCC (2014) menar att världen 

gemensamt bör sträva efter att hålla temperaturförändringen till max 2 °C per år. 

Persontransporter är idag oundvikliga för företag och organisationer, men de är 

även de som står för de största utsläppen. Följaktligen är det särskilt angeläget att 

företag och organisationer inriktar deras hållbarhetsarbete på de transporttyper som 

har störst påverkan på miljön, till exempel tjänsteresor. För att hållbarhetsarbetet 

ska lyckas krävs en tydlig målformulering där åtgärder implementeras samt följs 

upp kontinuerligt för kontroll och vidareutveckling.  

Denna studie undersöker hållbarhetsarbetet kring tjänsteresor hos organisationerna 

som deltar i Miljö- och Klimatrådet inom Västmanlands län i syfte om att bidra med 

en större insikt kring hur företagen och organisationerna kan främja ett miljömässigt 

hållbart förhållningssätt till resor inom tjänsten. Studien ska även identifiera vilka 

faktorer som begränsar företagens och organisationernas möjligheter att uppnå 

miljömässigt hållbara tjänsteresor samt identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för 

att nå de uppsatta målen 

1.3 Syfte och målsättning  

Syftet med studien är att tydliggöra vilka faktorer som begränsar organisationer från 

att uppnå miljömässigt hållbara tjänsteresor samt identifiera vilka åtgärder som kan 

implementeras för att kunna åstadkomma ett miljömässigt hållbart resande i 

tjänsten.  

Denna studie har som mål att ge en större insikt kring hur organisationer kan främja 

ett miljömässigt hållbart resande i tjänsten för sina anställda.  

1.4 Frågeställningar  

Mot bakgrund av syfte och målsättning har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilka faktorer begränsar organisationers möjligheter att uppnå miljömässigt 

hållbara tjänsteresor?  

• Vilka åtgärder kan organisationer vidta för att främja miljömässigt hållbara 

tjänsteresor?  
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1.5 Avgränsning 

I denna studie kommer det inte tas hänsyn till resor till och från arbetsplatsen utan 

enbart resor som sker under arbetstid det vill säga tjänsteresor. Tjänsteresor 

undersöks enbart för organisationer som är med i Västmanlands läns Miljö- och 

Klimatråd.  Studiens fokus kommer i huvudsak ta hänsyn till miljömässig hållbarhet 

och riktas mot den miljöpåverkan som tjänsteresor för med sig.  

1.6 Disposition  

Denna studie disponeras enligt följande:  

1. INLEDNING – Examensarbetet inleds i detta kapitel av en bakgrund som berör 

persontransporter och deras implikationer på miljön med riktat fokus på 

tjänsteresor. Därefter beskrivs studiens syfte, objekt, frågeställningar samt lämpliga 

avgränsningar. 

2. TEORETISK REFERENSRAM – I detta kapitel redovisas teorin som erhölls 

från litteraturstudien. Här beskrivs bland annat begreppen Mobility Management 

och Gröna resplaner samt vad de har för syften. I detta kapitel framläggs även 

analysmetoder som exempelvis Climate and Economic Research on Organizations 

(CERO) och Low Carbon Access for Added Value (LOCA). Vidare framläggs 

exempel på åtgärder som kan implementeras av organisationer för att uppnå 

hållbara tjänsteresor.  

3. METOD – I detta avsnitt redovisas den metod som används för att besvara 

studiens frågeställningar. Här beskrivs metodval och forskningsdesign. Vidare 

presenteras datainsamling, analys av data, forskningsetiska överväganden, 

kvalitetssäkring och avslutningsvis en metoddiskussion.  

4. RESULTATREDOVISNING – I följande kapitel presenteras kodningen av 

resepolicydokumenten i ett kodningsschema. Därefter redovisas svaren från 

enkätintervjuerna med utgångspunkt i de tio teman som presenteras i 

intervjuguiden. 

5. DISKUSSION – I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat samt 

potentiella åtgärder för att uppnå ett hållbart förhållningssätt till tjänsteresor. 

Dessa åtgärder bygger på förvärvade kunskaper från litteraturstudien tillsammans 

med svaren från enkätintervjuerna.     

 

 



7 

6. SLUTSATSER – I detta kapitel sammanfattas resultatet av studien som sedan 

kopplas till framtida utmaningar samt förbättringsmöjligheter inom Mobility 

Management och Gröna resplaner.  

7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE – I detta avslutande kapitel diskuteras 

förslag till fortsatt forskningsarbete vad gäller hållbart resande inom tjänsten. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

I detta avsnitt redovisas de resultat som erhållits från den genomförda 

litteraturstudien. Här beskrivs innebörden av en resepolicy samt begreppet 

Mobility Management och dess avsikt varefter begreppet Gröna resplaner och dess 

fördelar beskrivs. Vidare presenteras svenska arbetsmetoder samt teoretiska 

utgångspunkter vad gäller tjänsteresor. Avslutningsvis framläggs ett antal åtgärder 

på organisationsnivå som har som syfte att främja hållbara tjänsteresor. 

2.1 Resepolicyer 

De flesta organisationer har en resepolicy som innehåller en samling riktlinjer för 

resor i tjänsten. Dessa restriktioner gäller alla anställda och ska följas vid planering 

samt genomförande av tjänsteresor. Avsikten med en resepolicy kan bland annat 

vara att värna om de anställdas säkerhet, sänka resekostnaderna eller minska 

negativa konsekvenser av resor på miljön (Davidson & Cope, 2003). 

Organisationer använder sig utav resepolicyer för att fastställa strategier och mål. 

För att en policy ska bidra till en minskad miljöpåverkan är det väsentligt för 

organisationerna att de förverkligar samt följer riktlinjerna i policyn. Det finns inga 

bestämmelser som avkräver organisationer en resepolicy eller tvingar dem att följa 

den, utan det är helt frivilligt. Denna valfrihet kan bland annat leda till 

”greenwashing”, vilket innebär att organisationer strävar efter att utåt sett 

framställa sig själva som miljövänliga men i själva verket inte tillämpar policyn i 

verksamheten (Banerjee, 2001).  

Ramus och Montiel (2005) menar att flera organisationer oftast har en resepolicy 

men att dessa policyer många gånger består av generella och ospecifika mål samt 

att det oftast saknar restriktioner gällande hållbara tjänsteresor ur ett 

miljöperspektiv. Ett exempel på en tydlig restriktion är ”transporttrappan”, som är 

en trappa med en hierarkisk ordning vid val av färdmedel som benämns. I 

Transporttrappan prioriterar gång och cykel högre än färdsätt som inte är lika miljö- 

och kostnadseffektiva (Banister, 2008).  

Lagar och påtryckningar från myndigheter är i många fall en anledning till 

organisationers arbete mot ett minskat miljöavtryck, andra anledningar är 

kostnadsbesparingar eller marknadsföring (Banerjee, 2001). Vid utformningen av 

en resepolicy är det vanligt att den finansiella aspekten står till grund för skapandet 

(Zobel, 2005), vilket gör att organisationerna enbart implementerar miljöåtgärder 

som anses vara finansiellt lönsamma. Därmed finns det en risk att dessa 

organisationer utesluter att ha med andra väsentliga miljöåtgärder i sina 

resepolicydokument (Jensen, 2007). 
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Den främsta utmaningen med resepolicyer är att gå från generellt uppsatta mål till 

att därefter specificera dessa mål och sedan genomföra dessa. Studier pekar på att 

de organisationer som implementerade sin resepolicy hade metoder för att beräkna 

och presentera sina resultat. De hade även satt upp ramverk för att understödja gröna 

investeringar samt möjligheter att kontrollera att dessa policyer efterföljs. Det finns 

flera faktorer som bidrar till att implementering av en resepolicy blir framgångsrik, 

så som mer stöd från ledningen och tillämpningen av ett stödsystem (Maxwell, 

Rothenberg, Briscoe & Marcus, 1997). 

2.1.1 Att förankra resepolicyn i organisationen  

Det är inte en självklarhet att anställda i en organisation är följsamma till en 

resepolicy enbart till följd av att det är föreskrivna i organisationens regelverk. 

Douglas och Lubbe (2006; 2009) beskriver hur det ofta förekommer deviationer 

från resepolicyerna. Å ena sidan menar de att en övervägande del av de anställda i 

en organisation vid resor i tjänsten någon gång avviker från föreskrifterna, men å 

andra sidan är det få som återkommande avviker från dessa. De främsta 

anledningarna till avvikelserna är dålig framförhållning vid resebokning, 

samordning av personliga förmånsprogram samt att man inte är införstådd i 

organisationens resepolicy. Vidare står menar både individen och organisationen 

till svars för att dessa inte efterföljs (Johansson, 2008). 

För att en resepolicy ska kunna verka i en organisation är det viktig men en ”top-

down styrning”, vilket innebär att ledningen i organisationen både för statistik och 

uppdagar avvikelser från resepolicyn (Arnesen, Fleenor & Toh, 1997). Ett uttalat 

ledningsstöd där man föregår med gott exempel vid tjänsteresor är av yttersta vikt 

för att implementeringen ska vara lyckad. 

McNulty (2008) beskriver hur resepolicyer ofta tilldelas de anställda i en 

organisation antingen vid introduktionen, informationsmöten eller via 

organisationens intranät. Han beskriver även vidare hur en amerikansk organisation 

använder en mer offensiv strategi för att nå ut med sin resepolicy. Alla anställda 

blir tillskickade resepolicydokumenten varefter de får 45 minuter på sig att 

genomföra ett webbaserat test för att säkerställa att de har förstått resepolicyn. En 

strategi som visat sig vara lyckad. 

2.2 Mobility Management  

Mobility Management är ett begrepp som utvecklades inom European Platform on 

Mobility Management (EPOMM) år 1999 (Trafikverket & SKL, 2010). Mobility 

Management definieras av EPOMM på följande sätt:      
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”Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och 

påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 

Grundläggande för Mobility Management är "mjuka" åtgärder, som information 

och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika partners 

verksamheter. "Mjuka" åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos "hårda" åtgärder 

inom stadstrafiken (som t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility 

Management-åtgärder (jämfört med "hårda" åtgärder) kräver inte nödvändigtvis 

stora finansiella investeringar och de kännetecknas samtidigt av ett bra 

kostnads/nyttokvot (BCR – Benefit Cost Ratio).” (EPOMM, 2009, s. 3).  

Avsikten med detta koncept är att influera valet av färdmedel och nödvändigheten 

av att transportera sig. På följande sätt kan ett hållbart system för transporter och 

mobilitet åstadkommas. Organisationer kan sträva efter att kommunicera, 

informera och samordna för att genomgå en beteendeförändring och stödja ett 

hållbart resande (Trafikverket & SKL, 2010).  

 

Åtgärder som kan vidtas är att exempelvis skapa eller öka tillgång till bilpool, 

erbjuda reseinformation, uppmuntra samåkning och användandet av hållbara 

transportmedel. Dessa åtgärder kan uppnås via utbildningar, informationskanaler 

och reklamkampanjer (EPOMM, 2009). Fördelen med Mobility Management är en 

friskare befolkning, mindre luftföroreningar, mindre trafik på vägarna, mindre 

koldioxidutsläpp samt mindre barriäreffekter. (Trafikverket, 2012) (SKL, 2010).  

 

Vidare anser Björk (2005) att det kan uppstå synergieffekter ifall organisationer 

förenar beteendepåverkande åtgärder med fysiska åtgärder. Fysiska åtgärder i detta 

fall kan vara styrmedel i form av avgifter, skatter eller bonussystem. Åtgärder ger 

endast de önskade resultaten ifall medarbetaren genomgår en beteendeförändring. 

Det räcker alltså inte enbart med att attityden kring tjänsteresor förändras. 

Ytterligare en aspekt som organisationer bör ha i åtanke är att jobba förebyggande, 

vilket i detta fall innebär att tidigt sträva efter att motverka dåliga resvanor hos 

medarbetarna. Det innebär att de bästa resultaten vid implementering av Mobility 

Management fås när åtgärderna fokuserar på orsaken till problemet (Björk, 2005; 

Trafikverket, 2012).  

2.2.1 Gröna resplaner  

Under begreppet Mobility Management ingår det smalare begreppet ”Gröna 

resplaner” som är en åtgärdsstrategi. En grön resplan är en metod som används för 

att leda organisationers tjänsteresor mot en mer hållbar riktning (Banister, 2005). 

Detta görs genom att skapa ett åtgärdspaket som baseras på vart organisationen är 

lokaliserad och sina medarbetares resvanor. I gröna resplaner ingår styrmedel i form 

av avgiftsbelagdparkering och subventionerade busskort. Andra åtgärder kan 

exempelvis vara etablering av bilpool, informationskampanjer samt IT-lösningar. I 
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en grön resplan finns det ingen avgränsning gällande vilka initiativ som kan 

inkluderas i åtgärdsstrategin (Lundgren, Frisch, Karlsson & Åberg, 2001).  

 

Gröna resplaner går även under andra namn både nationellt och internationellt, men 

har oavsett samma betydelse. Internationellt figurerar benämningarna Workplace 

Travel Plan och Travel Plan (Banister 2008; Cairns, Carey & Davis, 2010) medan 

nationellt syns mobilitetsplan, transportplan och resplan. En grön resplan skildrar 

hur organisationens nuvarande situation ser ut, existerande dilemman och vilka 

åtgärder som kan frambringa önskvärda resultat (Göteborgs stad, 2005). Anställda, 

besökare, leverantörer och kunder bör ta del av den gröna planen för att 

åstadkomma ett mer hållbart resande i tjänsten (Lundgren, 2004). 

Fördelarna med en grön resplan är att den kan hjälpa organisationernas med att 

minska miljöpåverkan från transportsektorn, reducera res- och transportutgifter, 

skapa en mer eftertraktad arbetsplats, generera ett verksammare fordonsnyttjande 

och stärka varumärkets profil kring hållbarhet (CERO 2014a; Trivector 2014b). För 

att detta ska åstadkommas är det väsentligt att de anställda är villiga att reformera 

sina resvanor. Det finns en tydlig diskrepans mellan avsikten av en förebyggande 

insats och till vilken grad människor efterföljer insatsen, något som bekräftas av 

”the policy behaviour gap” (Banister, 2005). Detta skapar en oförutsägbarhet kring 

hur effektiv en grön resplan kommer vara då det skiljer sig från organisation till 

organisation. Det är därför viktigt att de förebyggande insatserna lämpar sig efter 

målgruppen (EPOMM, 2009). Förutom en grön resplan kan yttre omständigheter 

såsom utbudet av kollektivtrafik, möjligheter till distansarbete, lagstiftningar, 

åsikter och organisationers resepolicy kontrollera individers resvanor (Robèrt, 

2007). 

2.3 Analysmodeller  

I följande avsnitt redogörs det för två analysmodeller Climate and Economic 

Research on Organizations (CERO) och Low Carbon Access for Added Value 

(LOCA), vars syfte är att på lång sikt bidra till hållbara resor på arbetsplatser. 

2.3.1 Climate and Economic Research on Organizations - CERO 

Organisationers miljömål för tjänsteresor kan uppnås med hjälp av analysmodellen 

Climate and Economic Research on Organizations (CERO), vilken liksom Gröna 

resplaner inom Mobility Management ingår som en arbetsmodell. Denna 

analysmodell grundar sig på en metod som går under namnet ”backcasting”, vilken 

används för att undersöka de åtgärder organisationer bör genomföra för att kunna 

nå organisationens miljömål (Robèrt, 2007). Det finns fyra stadier som Backcasting 

innefattar. I det första stadiet bestäms de långsiktiga miljömål som organisationen 
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ämnar sträva efter. I det andra stadiet undersöks nuläget för de uppsatta miljömålen 

och därefter identifieras ifall dessa mål är genomförbara. För de mål som 

identifieras som genomförbara så går organisationen vidare till det tredje stadiet där 

en framtidsbild beskrivs som inkluderar uppfyllda miljömål varefter dessa 

framtidsbilder undersöks i ett fjärde och sista stadie (Höjer, Gullberg & Pettersson, 

2011).  

En organisation som vill genomgå CERO modellen påbörjar denna process genom 

att implementera miljömål och därefter bedöma storleken på de ekonomiska 

utgifterna samt mängden föroreningar. Via till exempel uppsamling av resdata och 

granskning av resvanor kartläggs mängden resande inom organisationen. Denna 

information utnyttjas sedan för att skapa en handlingsplan innehållande anordningar 

som i ett ekonomiskt avseende ska kontrollera organisationens tjänsteresande 

(Robèrt, 2005).  Genom analyser av resvanor och nyttokostnadsanalyser kan de 

mest kostnadseffektiva strategierna utformas. Vid applikation av en CERO 

modellen ingår även medarbetarengagemang och deras åsikter ska tas hänsyn till 

av ledningen (CERO, 2014c).  

I Sverige har upp till 40 organisationer implementerat CERO analysmodellen i 

deras verksamhet. Av dessa kommuner har 28 av 40 under år 2014 lyckats reducera 

utsläppen från arbets- och tjänsteresor med fyra till 18 procent (CERO, 2014b). En 

av de åtgärder som allra främst bidragit till dessa resultat är en utökad användning 

av bilpooler istället för privatbil vid tjänsteresor (Robèrt, Brandt & Jonsson, 2012).  

2.3.2 Low Carbon Access for Added Value - LOCA 

LOCA står för Low Carbon Access for Added Value och är en arbetsmetod som 

framtagits i syfte om att skapa lämpliga samt hållbara metoder för resor och 

transporter. De åtgärder som genom LOCA tas fram är i huvudsak energi- och 

kostnadseffektiva gröna resplaner. LOCA medför ett strukturerat arbete i alla led; 

förarbete, nulägesbeskrivning, målsättning, åtgärdsplan, implementering och 

analys. Inledningsvis utförs ett gediget förarbete för att skapa en god överblick av 

avgränsningar arbetet och alla delmoment som organisationen ämnar genomföra. 

Det följs av en beskrivning av nuläget genom intervjuer, resdata och 

undersökningar av de anställdas resvanor varpå det formuleras en tydlig 

målbeskrivning. Efter dessa steg genomförs en analys av nuläget vad gäller 

resekostnader, typ av färdmedel, energiförbrukning och villigheten hos de anställda 

att ändra på sina resvanor. Avslutningsvis framtas åtgärder för att på ett kostnads- 

och miljöeffektivt sätt arbeta för att nå uppsatta mål varefter en utvärdering och 

vidareutveckling av åtgärder sker (Trivector, 2014a).  

För att följa upp applikation av LOCA metoden används verktyget MaxSumo, som 

är framtaget i samband med det EPOMM stödda EU-forskningsprojektet Max som 

används för att följa upp applikation av LOCA metoden. Med hjälp av detta verktyg 

kan alla steg i de åtgärder som Mobility Management frambringat evalueras samt 
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uppföljas. Vidare finns verktyget MaxEva som sammanställer resultaten av de 

åtgärder som har plockats fram av Mobility Management och MaxSem som ger en 

inblick i förändringsbenägenheten hos individer. MaxEva och MaxSem har som 

syfte att understödja LOCA metoden (EPOMM, 2009). 

Arbetsmetoden CERO är den metod som i huvudsak prioriterar ekonomi- och 

miljöeffektiva åtgärder till skillnad från LOCA som främst ser till åtgärdernas 

praktikalitet och genomförbarhet hos organisationerna. Det övergripande syftet 

med de ovannämnda metoderna är att öka möjligheterna att kunna tillämpa ett 

hållbart förhållningssätt till tjänsteresor.  

2.4 Vad påverkar resvanor?  

Vid ett brittiskt universitet genomfördes en kvalitativ studie år 2014 som syftade 

till att undersöka synen anställde hade på ett minskat koldioxidutsläpp på 

universitetet med hjälp av en resepolicy. En av de större gemensamma farhågorna 

som studiegruppen uttryckte var en minskad autonomi genom att man själv inte har 

möjlighet att välja färdmedel. Många menade på att ett införande av en resepolicy 

skulle innebära en begränsning av den egna autonomin och att en bättre strategi 

skulle vara att istället kravlöst förorda miljövänliga transportalternativ. Forskarna i 

denna studie menade att känslan av autonomi, obundenhet och bekvämlighet var 

viktig vid målgruppens val av färdsätt. I studien visade det sig även att det fanns de 

individer som var mer miljömedvetna och redan använde sig utav miljövänliga 

transportmedel. Dock fanns det även de som valde att förminska sin egen roll i 

miljöförändringen och pekade istället på, enligt de själva, större bidragsfaktorer. 

(Thomas, Walker, & Musselwhite, 2014).  

I två studier (Schoenau & Müller, 2017; Eriksson, 2008) framkommer det hur 

individens inställning mot de olika transportmedlen påverkar beslutet. Den egna 

samt ens omgivningens negativa inställning till de miljövänliga alternativen visade 

sig resultera i att dessa alternativ oftare valdes bort. Även hur omständligt 

transportalternativet upplevdes vara i situationen spelade en viktig roll vid beslutet. 

Forskarna menade vidare att den enskilt störta anledningen till att personer valde 

att resa hållbart var på grund av ett redan rutinmässigt nyttjande av miljövänliga 

alternativ. Till följd av detta råder forskarna organisationer att skapa resvanor hos 

sina anställda istället för att implementera straffåtgärder som exempelvis avgifter. 

Tillämpningen av en resepolicy anses vara en lämplig strategi för att uppnå ett 

hållbart resande. Även en vidareutveckling av befintlig infrastruktur, ökade 

förbindelser i kollektivtrafiken samt en föredömlig ledning kan på sikt resultera i 

hållbara tjänsteresor (Thulin & Vilhelmson, 2008). 

Jain, Aggarwal, Kumar, Singhal och Sharma (2014) påpekar att punktlighet, restid, 

bekvämlighet samt avstånd till busshållplats spelar en viktig roll vid val av 
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kollektivtrafik. Kollektivtrafikens oförutsägbarhet upplevs även som ett stort 

stressmoment (Gatersleben & Uzzel, 2007). Trafikverket (2019) skriver i sin 

rapport att närmare 88 procent av tågen ankom antingen på utsatt tid eller med 

mindre än 5 minuter försening. Morris och Guerra (2015) beskriver i deras studie 

att en förlängd restid som ofta tillkommer kollektiva färdmedel har en stor påverkan 

på humöret, vilket i sin tur påverkar valet av färdmedel. 

I två studier från år 2008 där resenärernas reseupplevelse undersöktes visade det sig 

att inställningen påverkades beroende på deras aktivitet under resan. När 

resenärerna ägnade sig åt meningsfulla aktiviteter som exempelvis arbete och 

återhämtning var inställningen positiv (Hjorthol & Gripsrud, 2008). Forskare menar 

att resenärerna skulle i större utsträckning skulle använda sig utav kollektiva 

färdsätt ifall de ansåg restiden som något givande (Jain & Lyons, 2008; Kaufmann 

2002). Wickham och Vecchi (2010) skriver att tjänsteresenärer upplevde en mer 

produktiv restid med tåg än alternativen bil och flyg. Det anses både av arbetsgivare 

och de anställda vara positivt att kunna utnyttja restiden till arbete menar Holley 

Jain och Lyons (2008). 

2.4.1 Tjänsteresor ur organisationsperspektiv  

Tjänsteresornas betydelse för organisationerna den senaste tiden diskuterats bland 

forskare, vilket har skapat en ny infallsvinkel i debatten (Wickham & Vecchi, 

2010). I en artikel listar Aguiléra (2008) de tre huvudsakliga skälen till att 

tjänsteresor är nödvändiga ur ett organisationsperspektiv: 

1) Organisationer av större storlek har ofta verksamheter lokaliserade i 

geografiskt skilda områden. 

2) Organisationer driver många gånger projekt i samverkan med andra aktörer 

genom att ut kontraktera hela eller delar av arbetet. 

3) Organisationers handel av varor och tjänster sker till stor del på den 

internationella marknaden, vilket kräver kontinuerlig affärskommunikation 

(Wickham & Vecchi, 2010).   

Welch & Worm (2006) medger att de ovannämnda skälen delvis kan ersättas av 

resfria möten, men betonar värdet av tjänsteresor. Nyttan av tjänsteresor kan 

överväga vid exempelvis utbytandet av sekretessbelagd information eller vid 

etableringen av nya affärsrelationer. Studier visar även på att en fysisk närvaro är 

viktig för att goda kundrelationer ska frodas (Kogg, 2000; Lassen, 2009). 

Tjänsteresornas nödvändighet och regleringsmöjligheter tenderar att variera mellan 

organisationer. Behovet av tjänsteresor grundar sig primärt i de omständigheter som 

råder i organisationen det vill säga verksamhetslokalisering, handelsplats och 

organisatorisk samordning (Urry, 2002).  
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2.5 Åtgärder för miljömässigt hållbara tjänsteresor  

För att kunna uppnå ett mer hållbart resande i tjänsten kan organisationer tillämpa 

flera olika åtgärder. Det är dock viktigt att påpeka att implementeringen av en 

specifik åtgärd inte alltid är lämplig för alla organisationer, då olika organisationer 

har olika förutsättningar. Det är även viktigt att understryka att åtgärder tillämpas 

bäst i större kombinationer då enstaka åtgärder ger sämre utslag.  

Det är nödvändigt för organisationer att ha en tydlig resepolicy för tjänsteresor i 

kombination med att implementera åtgärder. Detta bidrar till att de anställa får en 

tydlig bild om vad organisationen vill åstadkomma. En organisations resepolicy ska 

innehålla tydliga riktlinjer gällande hur de anställda ska agera och tänka kring 

miljön, möten, parkering, transportmedel och resor i tjänsten. Organisationer som 

informerar sina anställda om hur man ska agera och tänka kring tjänsteresor samt 

informera om hur tjänsteresor ska prioriteras för att tillsammans kunna uppnå ett 

hållbart resande (Göteborgs stad, 2005).  

2.5.1 Minska behovet av att resa  

En möjlig åtgärd i arbetet mot ett hållbart resande är att minska nödvändigheten av 

att resa i tjänsten genom att utnyttja resfria eller virtuella möten i allt större 

uträckning. Resfria möten innebär att det sker en ”realtidskommunikation mellan 

geografiskt åtskilda parter med hjälp av tele-, video- eller webbmöten.” (Voytenko, 

Arnfalk, Abrahamsson, Klintman, & Mont, 2013, s. 15). Det finns flera fördelar 

med resfria möten som exempelvis minskade kostnader, minskad negativ inverkan 

på miljön, ökad tidseffektivitet för både resenären och organisationen (Trafikverket, 

2010).  En implementering av resfria möten ställer även höga krav på 

högteknologisk utrusning och god support. En åtgärd som denna får ett ger utslag 

när organisationer väljer att stödja sina anställda med information, utbildning samt 

riktlinjer för när resfria möten ska användas istället för fysiska möten (Göteborgs 

stad, 2005). 

2.5.2 Stimulera gång och cykeltrafik  

Med en övergång till gång och cykeltrafik minskar den miljöpåverkan som uppstår 

på grund av tjänsteresor. Utöver detta leder en sådan åtgärd till att de anställda rör 

på sig mer (Göteborgs stad, 2005). Organisationer kan motivera de anställda till att 

gå eller cykla genom att erbjuda tjänstecyklar. I samband med att tjänstecyklar 

erbjuds rekommenderas det att tillgängligheten av hjälmar, reflexvästar och 

regnkläder även tillgodoses (Trafikverket, 2010). Faktorer som bör tas hänsyn till 

är tillgängligheten av stabila cykelparkeringar med väderskydd, erbjudandet av 

dusch- och omklädningsrum samt tillhandahållandet av tillräckligt med plats för 

tjänstecyklarna (Boverket, 2009). 
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2.5.3 Underlätta för resor med kollektivtrafik  

Kollektivtrafik är ett utmärkt alternativ vid lokala och nationella resor och kan 

användas som ersättning till tjänsteresor med bil. Att resa kollektivt i tjänsten 

jämfört med bil är ett fördelaktigt alternativ ur miljösynpunkt. Organisationer kan 

uppmuntra sina anställda att använda sig utav kollektivtrafiken genom att ge 

realtidsinformation och erbjuda tidtabeller på arbetsplatsen (Layard, 2001). 

Isaksson, Antonson & Eriksson (2017) menar vidare att den negativa påverkan av 

fossildrivna fordon på miljön och människors hälsa kan motverkas med hjälp av 

utvecklingsåtgärder för gång-, cykel och kollektivtrafik. 

2.5.4 Åtgärder för resor med bil  

En minskad användning av bil som färdmedel i tjänsten bidrar till lägre kostnader 

för organisationen, förbättrad trafiksäkerhet och en reducerad miljöpåverkan. En 

åtgärd som kan öka verkningsgraden av bilresor i tjänsten är en implementering av 

bilpooler. En bilpool underlättar organisationernas arbete när det gäller 

begränsningen och kontrollen av sina anställdas bilanvändande i tjänsten. Utöver 

det kan organisationen själv bestämma vilka bilar som ska ingå i deras bilpool och 

därmed välja att ha bilar som inte bedrivs på fossila bränslen (Göteborgs stad, 

2005). Organisationer kan alltså sträva efter att uppnå ett hållbart resande i tjänsten 

genom att ställa miljökrav på de alla sorters bilar som utnyttjas i tjänsten så som 

hyrbil, förmånsbilar, taxi och poolbil. En ytterligare åtgärd som kan tillämpas är att 

organisationerna utbildar sina anställda i Ecodriving (sparsam körning), vilket på 

långsikt kan reducera bränsleförbrukningen med tio procent (Göteborgs stad, 2005). 

Åre kommun har strävat efter att reducera koldioxidutsläppen genom att införa en 

koldioxidavgift och på så sätt uppnå ett mer hållbart resande i tjänsten. Detta 

innebär att tjänsteresor som genomföras med flyg eller bensindrivna bilar medför 

en högre kostnad för resenären medan tjänsteresor med färdmedel som tåg, cykel 

eller fossilfri bil medför en kostnadsreduktion. Denna metod har hjälpt kommunen 

genom att exempelvis tågresorna i tjänsten ökat med 110 procent och flygresor 

reducerats med ungefär 60 procent. Åre kommun har i och med denna åtgärd behövt 

bemöta en del motstånd varpå en längre förankringsfas varit väsentlig för att lyckas 

med implementeringen (Energimyndigheten, 2008).  
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3 METOD 

I detta avsnitt redovisas den metod som används för att besvara studiens 

frågeställningar. Här beskrivs metodval och forskningsdesign. Vidare presenteras 

datainsamling, analys av data, forskningsetiska överväganden, kvalitetssäkring och 

avslutningsvis en metoddiskussion.  

3.1 Metodval 

Studieobjektet är en del av Miljö- och klimatrådet i Västmanlands län och syftar till 

att granska vilka faktorer som begränsar organisationer från att uppnå miljömässigt 

hållbara tjänsteresor samt identifiera vilka åtgärder som kan implementeras för att 

kunna åstadkomma ett miljömässigt hållbart resande i tjänsten. Målsättningen är att 

ge en större insikt kring hur organisationer kan främja ett miljömässigt hållbart 

resande i tjänsten för sina anställda. Studiens perspektiv utgår från de anställda i 

organisationerna.  

För att kunna skapa en djupare förståelse för hållbara tjänsteresor kommer ett 

kvalitativt arbetssätt att tillämpas, då det inte är resonligt att granska hållbara 

tjänsteresor i kvantitativa mått. En kvalitativ metod är även passande för studier i 

stil med denna, där oklara och komplexa fenomen undersöks (Gummesson, 2004). 

Vidare är denna forskningsmetod det främsta tillvägagångssättet för att besvara 

undersökande frågeställningar där det krävs en utförlig och nyanserad 

förklaringsmodell (Jacobsen, 2002). 

Vid genomförandet av studien har en induktiv och deduktiv ansats valts, där ett 

induktivt angreppsätt skapar och utvecklar en teori med empirin som utgångspunkt 

medan ett deduktivt angreppsätt jämförs teorin med den uppsamlade empirin med 

utgångspunkt från föregående teori och kunskap (Bryman & Bell, 2013). För att få 

en fördjupad ämneskunskap har studien till en början utgått ifrån en deduktiv ansats, 

vilket innebär att studien haft ett vetenskapligt utgångsläge som grundat sig i en 

kombination av relevant bakgrundsinformation och teorier. Vidare baseras 

slutsatserna utifrån en induktiv ansats, där dessa slutsatser utgår från tidigare 

observationer. Här har forskaren därmed använt ett iterativt tillvägagångssätt, vilket 

betyder att det vid genomförande av studien skett en pendling mellan teorin och 

empirin (Bryman & Bell, 2013).  

3.2 Forskningsdesign  

En forskningsdesign har som syfte att utforma informationsinsamlingen, 

datatolkningen samt analysen av en vetenskaplig studie (Bryman & Bell, 2013). 
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Bryman och Bell beskriver vidare fem olika typer av forskningsdesigner; fallstudie, 

experimentell design, komparativ design, longitudinell design och tvärsnittsdesign. 

Valet av forskningsdesign beror på det mest lämpliga tillvägagångsättet för att 

besvara studiens frågeställningar och dra slutsatser. Förutom frågeställningarna 

består forskningsdesignen även av informationsinsamling som möjliggör tydandet 

och analys av resultatet (Yin, 2007).  

Denna studie kommer utgå ifrån en fallstudie som forskningsdesign (Bryman & 

Bell, 2013) för att med hjälp av den kunna undersöka ett specifikt fall. Gummesson 

(2004) menar att en fallstudie anses vara en lämplig design att utgå ifrån vid 

kunskapsluckor inom ett särskilt område, något som överensstämmer med denna 

studie då den berör ett begränsat studieobjekt, nämligen organisationer inom 

Västmanlands län. För fallstudien genomfördes enkätintervjuer samt kodning av 

organisationers resepolicyer. Vidare har en flerfallsdesign används där varje 

respondent och resepolicydokument som granskats varit ett specifikt fall. 

Fallstudien kommer att bidra de organisationer som deltar i Miljö- och Klimatrådet 

i Västmanlands län med ny kunskap och även delvis bidra med ett 

forskningsunderlag till forskningsvärlden.  

3.3 Insamling av data  

För att ur ett flertal synvinklar kunna besvara studiens frågeställningar och även öka 

studiens tillförlitlighet har data införskaffats från primära datakällor. Studien 

påbörjades genom insamling av relevant teori och tidigare forskning samt 

resepolicydokument, vilket bidrog till att forskaren fick en fördjupad kunskap inom 

ämnet. Därefter genomfördes en insamling av primärdata i form av semi-

strukturerade enkätintervjuer med öppna frågor, vars syfte var att få en fördjupad 

förståelse för resvanor i tjänsten och vilka faktorer som har en inverkan på valet av 

transportmedel.  

3.3.1 Litteraturstudie  

Studiens teoretiska ramverk utgår från litteraturstudien som insamlats ifrån relevant 

teori och tidigare forskning. Den insamlade informationen användes sedan i 

kapitlen som berör inledningen samt den teoretiska referensramen. Vidare 

jämfördes den insamlade teorin och tidigare forskningen med studiens resultat för 

att upptäcka paralleller och eventuella olikheter mellan litteraturstudien och 

resultatet. På följande sätt kan denna jämförelse säkerställa validiteten i 

slutsatserna. Informationen utgår ifrån vetenskapliga artiklar som huvudsakligen 

samlats in genom sökningar i Google Scholar och i digitala bibliotekskataloger. 

Vetenskapliga artiklarna söktes fram med hjälp av sökord som tjänsteresor, 
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Mobility Management, resepolicy, gröna resplaner, Hållbar utveckling, hållbara 

resor och arbetsresor. Det har även förekommit engelska översättningar i sökorden.  

3.3.2 Kodning av resepolicyer  

Kodning innebär att man genomför en förberedande kategorisering av underlaget 

som ska analyseras, därefter numreras dessa kategorier (Bryman, 2018). Syftet med 

kodningen är att fastställa kvantitet och analysera osystematiska data. Utöver detta 

tillkommer en kodningsmanual som beskriver på vilket sätt underlaget ska kodas.   

För att kunna utföra kodningen sågs de olika resepolicyerna igenom ett antal gånger 

för att kunna få en helhetssyn och en tydlig uppfattning av innehållet. Därefter 

skedde en kategorisering av de teman som var styrande och befintliga i de olika 

policydokumenten. En kodningsmanual skapades därefter och utgick från följande 

kategorier: begränsning av flygresor, miljö, digitala färdmedel och 

transporttrappan. Varje kategori kan få ett poäng mellan 0 och 4 som sedan 

summeras till en totalpoäng, ju högre siffra desto starkare restriktioner har 

policydokumentet. Detta poängsystem används enbart för att få en anvisning på vad 

de olika policydokumenten innehåller och för att sedan kunna genomföra en 

jämförelse. Det är viktigt att förtydliga att den totala poängsumman för respektive 

policydokument inte nödvändigtvis säger hur effektiv resepolicyn är ur ett 

miljöperspektiv. Resultatet av kodningsschemat för de olika resepolicyerna har 

presenterats i kvantitativa värden som sedan används för att undersöka möjliga 

kopplingar mellan respondenternas transportval och de restriktioner som finns i 

resepolicydokumenten. 

I. Begränsning av flygresor 

Här kommer resepolicyerna granskas utifrån deras precisering om när flygresor 

inom tjänsten får ske respektive inte. Resepolicyerna granskades utifrån vilken grad 

restriktioner av flygresor nämndes i policydokumenten, dvs ifall dokumenten 

nämner när eller hur flygresor inom tjänsten får ske.  

De flesta resepolicydokumenten hade en restriktion på att medarbetare 

rekommenderas ta tåget istället för flyget vid resor under 50 mil, en sådan 

begränsning hamnar under ”medelmåttlig begränsning”. En restriktion som inte 

nämner vid vilket avstånd som tåg rekommenderas över flyg, hamnar under 

”särskild begräsning”. De resepolicydokument som sätter ett krav på att tåg ska vara 

det transportmedel som används vid istället för flyg vid resor under 50 mil, blir 

placerad under ”stark begränsning”. I det fall där det förordas att ta tåget vid avstånd 

över 50 mil, anses det vara en ”mycket stark begränsning”. En diffus restriktion 

som inte kan bevaras, exempelvis om det förordas att ta tåget när det är ”möjligt”, 

blir placerad under ”ingen begränsning”. 

0. Ingen begränsning  

1. Särskild begränsning  
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2. Medelmåttig begränsning  

3. Stark begränsning  

4. Mycket stark begränsning 

 

II. Miljö  

Resepolicyerna granskades utifrån till vilken grad miljön nämndes i 

policydokumenten, dvs ifall dokumenten nämner miljön eller inte. Ifall det står att 

medarbetare vid resor i tjänsten ska beakta miljön, tolkas det som att ”miljöaspekten 

benämns”. Kategorin ”miljöaspekten benämns detaljerat” innebär att resepolicyn 

har en detaljerad redogörelse för den negativa påverkan tjänsteresor har på miljön.  

0. Miljöaspekten benämns inte 

2. Miljöaspekten benämns  

4. Miljöaspekten benämns detaljerat 

 

III. Digitala möten   

Resepolicyerna granskades utifrån graden personalen uppmuntras till att undvika 

att resa genom att använda sig utav digitala lösningar (video eller telefon).  

0. Det nämns inget om att tjänsteresor bör undvikas  

2. Det uppmuntras att fundera över nödvändigheten av att genomföra 

tjänsteresor 

4. Det nämns att tjänsteresor helt bör undvikas 

 

IV. Transporttrappan 

Resepolicydokumenten granskades utifrån ifall det nämns det något om vilka 

färdmedel som ska föredras framför andra, dvs ifall det nämns något om 

transporttrappan. Transporttrappan visar i vilken ordning medarbetare väljer 

färdmedel för tjänsteresor.  

0. Transporttrappan nämns inte  

2. Transporttrappan nämns  

4. Det finns en utförlig instruktion om hur transporttrappan ska följas 

3.3.3 Semistrukturerade intervjuer  

För denna studie genomfördes totalt 12 semistrukturerade enkätintervjuer, vilket 

ansågs vara lämpligast eftersom forskaren hade ett tydligt fokus och specifika 

frågeställningar. Syftet med enkätintervjuerna var att få en djupare förståelse av 

resepolicyerna i de olika organisationerna samt identifiera respondenternas 

resvanor. Vidare var avsikten med enkätintervjuerna att de skulle generera relevant 

information som inte kan erhållas från enbart observationer, eftersom det inte går 

att observera individers omständigheter och tidigare förehavanden. Vid 
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genomförandet av dessa semistrukturerade enkätintervjuer användes en 

egenkonstruerad intervjuguide som presenterats i bilaga 1.  

Undersökningen genomfördes i ett begränsat format, nämligen i form av en digital 

enkät med öppna intervjufrågor. Detta innebär att varje organisationsrepresentant 

fick enkätfrågorna skickad till sig via e-post och fick därefter återkomma med 

responsen till enkätfrågorna. Anledningen till att forskaren valde detta 

tillvägagångssätt var främst på grund av den rådande Corona pandemin, vilket 

försvårade möjligheterna till att ha fysiska intervjuer. Forskaren insåg även att det 

inte var effektivt att ha intervjuer via videolänk främst på grund av studiens 

tidsbegränsning samt svårigheten att samordna intervjuerna tidsmässigt.  

3.3.3.1.  Urval  

Urvalet av de organisationer som skulle bjudas in till att delta i studien gjordes som 

ett förberedande arbete mellan december 2019 och januari 2020, i samråd med 

representanter från Beredningsgruppen för Västmanlands läns Miljö- och 

Klimatråd samt projektledaren för Hållbart resande (ett projekt som bedrivs inom 

Miljö- och Klimatrådets arbete). Organisationer som beaktades var endast de som 

deltar i Västmanlands läns Miljö- och Klimatråd. Det innebär att urvalet av 

respondenter var icke-slumpmässigt då det på ett eller annat sätt fanns ett 

inflyttande på urvalet (Densombe, 2016).  

Vidare har urvalet i detta forskningsobjekt använt sig utav ändamålsenligt urval, 

eftersom det i urvalet togs hänsyn till det engagemang som respektive organisation 

visat inom olika frågor i Miljö och Klimatrådet. Detta innebär att valet av 

urvalsgrupp har baserats på deras erfarenhet och kompetens inom området samt 

utifrån deras betydelse för studien, något som kännetecknar ett ändamålsenligt urval 

(Denscombe, 2016).  

Projektledaren för Hållbart resande tog kontakt med 22 representanter alternativt 

närmsta kontaktperson inom respektive organisation för att erbjuda deltagande i 

detta examensarbete. Urvalet resulterade i 12 respondenter och 16 

resepolicydokument. Målet var att organisationerna skulle väljas för att spegla 

diversifiering av verksamheter inom Västmanlands län. 

I diversifieringen inkluderades: 

• Lokala organisationer – internationella organisationer 

• Etablerade – nystartade 

• Stora – mindre (antalet anställda) 

• Offentliga – privata 
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3.4 Analys av data  

En tematisk analysmetod valdes för att på ett tillförlitligt sätt omvandla och 

analysera den stora mängd data som insamlats. En tematisk analysmetod är 

användbar i studier som kombinerat ett deduktivt och induktivt tillvägagångssätt, 

Bell, Bryman och Harley (2018) menar även att validiteten stärks av en sådan 

kombination. En tematisk analysmetod är en organiserad metod där forskaren först 

identifierar vilka teman som är vanligt förekommande i studiens insamlade data. 

Dessa teman anordnas och systematiseras utifrån den data som framkom från 

enkätintervjuerna samt kodningen av resepolicyerna (Bell m.fl., 2018).  För att 

identifiera de olika teman använde forskaren sig utav färgkodning, vilket visade sig 

vara en effektiv metod. I diskussionen ställdes därefter resultatet av den tematiska 

analysen mot den teoretiska referensramen.   

3.5 Forskningsetiska överväganden  

Bryman och Bell (2013) beskriver hur vid utförandet av samhällsvetenskaplig 

forskning råder ett antal etiska principer där relationen mellan undersökningsperson 

och forskare ska behandlas. Bland dessa principer ingår: samtyckeskravet, 

nyttjandekravet, informationskravet, konfidens- och anonymitetskravet samt falska 

förespeglingar. 

 

Informationskravet syftar till att de personer som är involverade i undersökningen 

har informerats om syftet och innehållet i undersökningen medan samtyckeskravet 

ska försäkra om att deltagarna i undersökningen deltar frivilligt och deras rätt att 

närsomhelst avsäga sig deltagande (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har 

informations- och samtyckeskravet efterföljts genom att alla deltagare informerat 

om studiens syfte och hur den samlade data ska användas. Deltagarna har haft rätt 

att avböja medverkan i intervjuer samt blivit informerade om att de har möjlighet 

att säga upp sitt deltagande under intervjuprocessen eller undvika att svara på 

enskilda frågor. 

 

Jacobsen (2002) beskriver hur konfidens- och anonymitetskravet behandlar känslig 

information och data om deltagarna i undersökningen. Ifall kraven på anonymitet 

efterföljs ska informationen som återfinns i studien inte gå att koppla till deltagande 

individer. Bryman och Bell (2013) menar att den information som samlas ska under 

hela undersökningsprocessen hållas konfidentiellt och lagras på så vis att åtkomsten 

från obehöriga inte förekommer. Medan nyttjandekravet avser att den information 

som samlas in om deltagare uteslutande används i den berörda undersökningen 

(Bryman & Bell, 2013). I studien har både konfidens- och anonymitetskravet 

säkerställts genom att organisationerna inte nämns vid namn utan istället numreras. 
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Även nyttjandekravet har tagits i hänsyn då den insamlade informationen enbart har 

använts i syfte om att utföra denna studie och samtidigt behandlats med försiktighet. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att en hög validitet i forskningen kommer av att 

falska förespeglingar inte förekommer. Genom att säkerställa att de deltagande 

individerna inte erhåller information om undersökningen som är felaktig, 

vilseledande eller på något annat sätt missvisande kan falska 

förespeglingar minimeras. Därav krävs en viss transparens och tydlighet från 

forskningsutövarens sida under undersökningsprocessen för att detta ska bli möjligt 

(Jacobsen, 2002). I denna studie har både syfte och metod redogjorts för alla 

deltagande parter med tydlighet utan uppsåt om att vilseleda, presentera 

missvisande eller falsk information. Den insamlade data och det resultat som därav 

framkommit har presenterats på ett riktigt sätt och i sitt sammanhang. Varken den 

data eller det resultats som presenterats är felframställda. 

3.6 Kvalitetssäkring  

Bryman och Bell (2013) nämner ett antal kvalitetskriterier varav tre kommer att 

användas genomgående i denna uppsats; reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Dessa tre kriterier används huvudsakligen vid utförandet av kvalitativ forskning, 

vilket Yin (2007) nämner när han associerar dessa teorier med fallstudier.  

 

Reliabilitet implicerar att ett återskapade av undersökningens metod skulle generera 

samma resultat. På så vis har resultaten inte varit en produkt av de rådande 

omständigheterna eller uppkommit på måfå, vilket i sin tur avkräver en noggrann 

sammanställning av data (Bryman & Bell, 2013; Yin, 2007). För denna studie är 

återskapandet av undersökningens metod komplicerad, emedan forskningsstudien 

är kvalitativ och utgörs av enkätintervjuer som metod är det relativt svårt att 

återskapa samma utfall. 

 

Med begreppsvaliditet ska de studerade begreppen definieras operationellt, vilket 

gör de annars abstrakta eller omätbara begreppen mer konkreta (Yin, 2007). I denna 

studie har begreppsvaliditet eftersträvats genom att utföra en noggrann 

undersökning av den teoretiska bakgrunden för att således operationalisera 

begreppen som undersöktes i empirin. Vidare har en mängd olika källor samlats för 

att styrka den samlade data och nyckelinformanter har fått ta del av förstudien samt 

granskat arbetet.  

 

Generaliserbarhet går ut på att det ska vara möjligt för undersökningen att tillämpas 

på ett större urvalsunderlag. Bryman och Bell (2011) anser att kvalitativa 

undersökningar är besvärliga att generalisera, då en sådan undersökning har som 

avsikt att skapa en fördjupad insikt i ett specifikt sammanhang. Vidare hävdar 
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Leung (2015) att de studier som genomförts med hjälp av bekvämlighetsurval inte 

går att generalisera då detta urval består av flertalet variabler, vilket gör 

återskapandet av resultatet komplicerat. En välskriven och utförlig metod 

underlättar generaliserbarheten och gör det då möjligt för läsaren att besluta om 

resultatet kan implementeras i ett annat sammanhang (Bryman & Bell, 

2011). Denna studie har som avsikt att skapa en fördjupad insikt och kunskap vad 

gäller hållbara tjänsteresor i ett specifikt sammanhang, vilket kan göra det svårt att 

generalisera resultaten. Forskaren har dock strävat efter att genomföra en detaljerad 

och utvecklad metod för att läsaren själv ska kunna avgöra ifall studien är 

generaliserbar. Vidare har forskaren genomfört en enkätintervju med en 

medarbetare för respektive organisation som deltagit i studien. Detta innebär att det 

är en begränsad urvalgrupp vars kunskaper, erfarenheter och åsikter om hållbara 

tjänsteresor inte kan tillämpas på hela populationen.  

3.7 Metoddiskussion  

3.7.1 Metodval  

En av bristfälligheterna med en kvalitativ metod är den smala fokusgruppen vilket 

inte skapar utrymme för generaliseringar varpå den externa validiteten minskar. 

Vidare kan en kvalitativ studie vara svår att analysera på grund av det obegränsade 

samt mångfacetterade förhållningssättet, vilket resulterar i ett ökat behov av tid och 

resurser (Jacobsen, 2002). Det finns även svårigheter med att replikera en kvalitativ 

studie, eftersom metoden kan vara komplicerad i och med att forskaren kan 

återspegla sina värderingar och åsikter i undersökningen (Bryman, 2018). 

Dessa bristfälligheter har bidragit till att forskaren varit objektiv och haft en 

kontinuerlig dialog med handledaren för att minimera risken att egna åsikter och 

värderingar återspeglas i studien. Vidare har forskaren undvikit konfirmationsbias 

genom att inkludera en stor mängd nyanserade sekundärdata. För att öka 

objektiviteten har forskaren skapat öppna och icke-ledande intervjufrågorna. För att 

öka studiens replikerbarhet har det skapats en utförlig metod där forskaren tydliggör 

valen. Den smala fokusgruppen tillsammans med att fallstudien berör ett specifikt 

län gör att studiens generaliserbarhet ställs på prov. Genom en grundlig och saklig 

litteraturstudie har forskaren strävat efter att öka studiens generaliserbarhet. 

3.7.2 Urval    

Gällande studiens urval är det viktigt att påpeka att ändamålsenligt inte kan 

betraktas som något avgörande. Istället kan detta utnyttjas för att komplettera 

befintliga resultat eller skapa ett utgångsläge för vidare forskning (Bryman & Bell, 

2013).  
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Studien har några svagheter gällande validitet och reliabilitet, eftersom inte alla 

organisationer i Västmanlands län är representerade och enkätintervjuerna 

genomfördes med en begränsad urvalsgrupp. Det finns en risk att de personer som 

valt att delta i studien har ett större engagemang för frågor som berör hållbara 

tjänsteresor i jämförelse med snittet av andra medarbetare. Detta innebär att denna 

urvalsgrupp inte representerar de anställda i allmänhet och kan inte anses vara ett 

reliabelt underlag, vilket heller inte var studiens syfte. 

3.7.3 Enkätintervju 

Fördelarna med att ha enkätintervjuer via e-post är att respondenterna inte kommer 

dömas utifrån deras yttre attribut samt att respondenten i lugn och ro kan reflektera. 

En ytterligare fördel är att respondenten möjligtvis känner sig mer bekväm med att 

ge ett uppriktigt svar via e-post i jämförelse med en fysisk intervju. Att formulera 

svaren skriftligt gör att respondenten har tid att tänka igenom sina svar 

(Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003).  

Nackdelarna med att genomföra intervjuer via e-post är att följdfrågor inte kan 

ställas direkt. Kroppsspråk och ansiktsuttryck kan heller inte läsas av med tanke på 

att man inte ser respondenten. Ytterligare en nackdel är att alla inte kan formulera 

sig väl i skrift, vilket är en förutsättning för att kunna få lyckade intervjusvar via e-

post. Det finns även en risk att svaren blir korta eller att respondenten helt hoppar 

över en fråga. Av dessa anledningar har det tydligt framförts i intervjuguiden att 

svaren bör vara utvecklade och välformulerade (Sveningsson m.fl., 2003).   

Med tanke på att det var enkätintervjuer valde vissa respondenter att inte svara 

utförligt på frågorna och ibland helt utesluta att besvara en specifik fråga, vilket kan 

beror på att intervjuguiden bestod av ett framstående antal intervjufrågor. Det är 

även komplicerat att veta ifall resultat speglar en rättvis bild av de anställda som 

har genomfört tjänsteresor, då antalet tjänsteresor varierar mellan olika 

yrkesgrupper där vissa sällan genomför några tjänsteresor medan andra 

yrkesgrupper har betydligt fler. Detta kan bidra till en avvikelse i resultatet.  
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4 RESULTATREDOVISNING 

I detta avsnitt kommer kodningen av resepolicydokumenten presenteras i ett 

kodningsschema. Därefter kommer svaren från enkätintervjuerna redovisas med 

utgångspunkt i de tio teman som presenteras i intervjuguiden. 

4.1 Kodningsschema 

Kodningsschemat visar att de flesta resepolicydokumenten saknade tydliga 

restriktioner om när flygresor inom tjänsten får eller inte får ske. 12 av 16 

resepolicydokument hade diffusa restriktioner och nämnde inte när eller hur 

flygresor inom tjänsten fick genomföras. Tre av 16 resepolicydokument 

rekommenderade medarbetare att ta tåget istället för flyget vid resor under 50 mil 

medan enbart ett resepolicydokument förordade att ta tåget vid avstånd över 50 mil.  

13 av 16 resepolicydokument benämner miljön, varav 12 uppnådde två poäng och 

en uppnådde fyra poäng. Detta innebär att de flesta dokumenten nämnde att 

medarbetare vid resor i tjänsten ska beakta miljön. Det var dock enbart ett 

resepolicydokument som hade en detaljerad redogörelse för den negativa påverkan 

tjänsteresor har på miljön.  

Nio av 16 resepolicydokument benämnde digitala möten, varav 7 uppnådde två 

poäng och två uppnådde fyra poäng. De dokument som fick fyra poäng hade nämnt 

att tjänsteresor helt bör undvikas genom att använda sig utav digitala lösningar 

(video eller telefon). Detta innebär att de flesta resepolicydokumenten uppmuntrade 

medarbetare att fundera över nödvändigheten av att genomföra tjänsteresor.  

Elva av 16 resepolicydokument benämnde transporttrappan, varav nio uppnådde 

två poäng och tre uppnådde fyra poäng. De dokument som fick fyra poäng hade en 

utförlig instruktion om hur transporttrappan ska efterföljas. Detta innebär att de 

flesta resepolicydokumenten nämnde vilka färdmedel som skulle föredras framför 

andra. 

Slutligen visar totalpoängen hur de fyra undersökta dimensionerna sammantaget 

skiljer sig mellan organisationerna. 
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Tabell 1 Kodningsschema av resepolicydokument 
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Org. 1 2012 0 2 2 2 6 

Org. 2 2017 0 0 2 0 2 

Org. 3 2020 0 2 2 4 8 

Org. 4 2018 2 2 2 4 10 

Org. 5 2018 0 2 0 2 4 

Org. 6 2020 0 0 0 0 0 

Org. 7 2019 2 2 2 2 8 

Org. 8 2019 0 2 2 0 4 

Org. 9 2012 4 2 0 4 10 

Org. 10 2019 0 4 0 0 4 

Org. 11 2016 0 2 0 4 6 

Org. 12 2019 0 2 4 0 6 

Org. 13 2018 0 4 0 2 6 

Org. 14 2019 0 2 2 2 6 

Org. 15 2018 2 2 4 2 8 

Org. 16 2017 0 0 0 2 2 

4.2 Enkätintervju 

4.2.1 Riktlinjer/Resepolicyer 

Undersökningen visade att respondenterna ansåg sig ha insikt i deras respektive 

organisations resepolicy. Hälften av dem hade inga ytterligare kommentarer 

gällande deras befintliga resepolicy, medan en annan hälft ansåg att 

policydokumenten behöver revideras. Dessa personer beskrev vidare hur det 

saknades information om att resfria möten bör vara ett alternativ till tjänsteresor. 

Vidare beskrevs resepolicyerna som icke-kvantifierade och dåligt förankrade samt 
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att policydokumenten kunde behöva uppdateras med avseende på effektivt resande 

för att reducera koldioxidutsläppen. 

 

Överlag ansåg de flesta respondenterna att deras organisations resepolicy har 

bidragit med en positiv effekt i och med att det hade ökat medvetenheten ur ett 

miljömässigt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv hos de anställda. 

Policyerna hade även förbättrat organisationernas anseende då de uppfattats som 

miljömedvetna. Några enstaka respondenter påpekade att resepolicyn var brett 

formulerad, vilket gjorde det svårt att följa den på individnivå och att den ibland 

föll i glömska. 

 

80 procent av respondenterna menade på att det inte fanns något tydligt miljömål i 

deras resepolicy, men att det många gånger fanns ett hållbarhetstänk. Resterande 

20 procent beskrev att de hade miljömål i deras resepolicy där miljömålen ställde 

krav på en fossilfri fordonsflotta, men även miljö- och reseeffektivitetsmål. 

4.2.2 Lokala tjänsteresor (inom Västerås kommun) 

Antalet lokala tjänsteresor inom Västerås kommun skiljde sig åt mellan 

respondenterna. 25 procent påstod att de inte genomförde någon lokal tjänsteresa 

på månadsbasis. 42 procent påstod att de genomförde en till fem tjänsteresor och 

resterande 33 procent genomförde fem till 15 lokala tjänsteresor inom Västerås 

kommun. 

 

Fossildrivna bilar var ett ofta förekommande val av transportmedel vid lokala 

tjänsteresor. 54 procent av respondenterna pekade ut det som det främsta 

transportmedlet. 18 procent tog sig från punkt A till B med hjälp av elbil. 

Resterande 28 procent använde sig utav cykeln vid lokala tjänsteresor. 

 

På frågan om vilken faktor som hade en inverkan på valet av transportmedel inför 

lokala tjänsteresor svarade 45 procent av respondenterna tid som en viktig aspekt. 

Vidare beskrev respondenterna avståndet som en viktig faktor. Då 32 procent av 

dessa hade kontor som inte var centralt beläget kunde avståndet vara avgörande vid 

valet av transportmedel. Slutligen beskrev resterande 23 procent att den egna 

miljöpåverkan hade en inverkan på deras val av transportmedel. 

4.2.3 Regionala tjänsteresor (inom Västmanlands län) 

Antalet regionala tjänsteresor inom Västmanlands län skiljde sig åt mellan 

respondenterna. 36 procent påstod att de inte genomförde någon regional tjänsteresa 

på månadsbasis. 45 procent påstod att de genomförde en till tre tjänsteresor inom 

och resterande 19 procent genomförde fyra till sex regionala tjänsteresor. 
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Fossildrivna bilar var ett ofta förekommande val av transportmedel vid lokala 

tjänsteresor. 54 procent av respondenterna pekade ut det som det främsta 

transportmedlet medan 18 procent använde sig utav elbil. Resterande 28 procent 

använde sig utav tåg vid tjänsteresor inom regionen.  

 

På frågan om vilken faktor som hade en inverkan på valet av transportmedel inför 

regionala tjänsteresor angav 54 procent av respondenterna miljön som en viktig 

faktor. Vidare beskrev 46 procent att tid hade en inverkan på deras val av 

transportmedel.  

4.2.4 Nationella tjänsteresor (utanför Västmanlands län) 

Antalet nationella tjänsteresor utanför Västmanlands län skiljde sig åt mellan 

respondenterna. 63 procent påstod att de inte genomförde någon nationell 

tjänsteresa på månadsbasis. 27 procent påstod att de genomförde en till två 

tjänsteresor utanför Västmanlands län och resterande tio procent genomförde tre till 

fem tjänsteresor till platser utanför Västmanlands län. 

 

Det transportmedlet som oftast används vid nationella tjänsteresor är tåg, där 63 

procent av respondenterna pekade ut det som det främsta transportmedlet. Detta 

främst på grund av att de då kunde utnyttja tiden till att jobba, något de inte skulle 

kunna göra ifall de tog bilen. 36 procent genomförde de nationella tjänsteresorna 

med hjälp av fossildriven bil. Den resterande procenten använde sig utav buss som 

färdmedel. 

 

På frågan om vilken faktor som främst har inverkan på valet av transportmedel inför 

nationella tjänsteresor var svaren desamma som på frågan om de regionala 

tjänsteresorna. Här angav 54 procent av respondenterna miljöpåverkan som en 

viktig aspekt. Vidare angav 46 procent av respondenterna tiden som en faktor med 

inverkan på deras val av transportmedel. 

4.2.5 Internationella tjänsteresor (utanför Sverige) 

Responsen på hur många internationella tjänsteresor som genomfördes per månad 

var snarlik bland intervjupersonerna. Här beskrev samtliga att det inte genomförde 

några internationella tjänsteresor utanför Sverige på månadsbasis. Dock är flyg det 

primära valet för dem och deras organisation ifall sådana resor skulle ske. 

 

På frågan om vilken faktor som hade en inverkan på valet av transportmedel inför 

internationella tjänsteresor angav 54 procent av respondenterna tiden som en viktig 

faktor. Vidare svarade 46 procent av respondenterna att ekonomin hade en inverkan 

på deras val av transportmedel då till exempel tåg inte ansågs som ett alternativ vid 

internationella tjänsteresor på grund av kostnadspåslaget vid tidskrävande resor. 
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4.2.6 Tjänstecyklar 

Undersökningen visade att 72 procent inte utnyttjade tjänstecykel som 

transportmedel vid lokala tjänsteresor, vilket främsta berodde på organisationens 

avsaknad av cykelpool. Resterande 28 procent använde tjänstecykel vid lokala 

tjänsteresor. 

 

På frågan om det finns några faktorer som försvårar utnyttjandet av tjänstecykel 

angav respondenterna ingen tillgång, dålig infrastruktur samt dålig väderlek som 

viktiga faktorer. De 54 procent som angav infrastrukturen som en faktor menade på 

att det inte alltid fanns säkra cykelvägar. 27 procent ansåg tillgängligheten av 

tjänstecyklar som en framstående faktor då deras organisationer saknade 

tjänstecyklar. Resterande 19 procent ansåg att väderleken kunde begränsa deras val 

av tjänstecykel. 

 

63 procent påstod att tjänstecyklar utnyttjas överlag i deras organisation vid lokala 

tjänsteresor medan resterande 37 procent hävdade att tjänstecyklar inte användes 

inom deras organisation. 

 

45 procent av respondenterna ansåg att organisationen genom att implementera en 

cykelpool kunde få sina anställda i allt större omfattning att utnyttja tjänstecyklar 

vid lokala tjänsteresor. 36 procent ansåg marknadsföring som en möjlig åtgärd för 

att främja användandet av tjänstecyklar. Resterande 18 procent nämnde att 

kommunen bör investera i att trygga och säkra infrastrukturen för att således öka 

användandet av cyklar. 

4.2.7 Kollektivtrafik (buss & tåg) 

Undersökningen visade att 81 procent av respondenterna utnyttjade 

kollektivtrafiken som transportmedel vid lokala, regionala, nationella och 

internationella tjänsteresor. Resterande 18 procent använde sig inte av 

kollektivtrafiken. 

 

På frågan om det finns några faktorer som försvårar utnyttjandet av kollektivtrafik 

angav respondenterna tid och avstånd som de primära faktorerna. Det var totalt 63 

procent som ansåg att tid var en väsentlig faktor. Resterande 37 procent ansåg att 

avståndet kunde begränsa dem från att använda bussen, då avståndet var långt 

mellan kontoret och närmaste busshållplats. 

 

63 procent påstod att kollektivtrafiken inte utnyttjades i deras organisation då det 

flesta använder sina egna bilar eventuellt tjänstebilar. Resterande 37 procent 

menade i motsats att kollektivtrafiken utnyttjades inom deras organisation. 
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72 procent av respondenterna ansåg att organisationen genom att uppmuntra sina 

medarbetare samt öka deras resemedvetenhet kunde få sina anställda i allt större 

omfattning att utnyttja kollektivtrafiken vid tjänsteresor. Resterande 28 procent gav 

förslag som exempelvis enklare planeringsverktyg eller applikationer för att kunna 

planera sin resa, säkerställandet av tillgången till ett eller flera busskort på 

avdelningen samt att uppsättandet av tydliga miljömål.   

4.2.8 Tjänstebil/Förmånsbil/ Privatbil 

Undersökningen visade att 99 procent främst utnyttjade tjänstebil, förmånsbil eller 

privatbil som transportmedel vid lokala, regionala, nationella samt internationella 

tjänsteresor. Detta ansågs bero på att de ofta upplevde förseningar med buss och 

tåg, vilket gjorde att dessa färdmedel betraktades som opålitliga. Resterande en 

procent använde inte tjänstebil, förmånsbil eller privatbil vid tjänsteresor, utan 

främst buss och tåg vid samma resor. De respondenter som tog bussen eller tåget 

avgav miljöpåverkan som en beslutsavgörande faktor.  

 

På frågan om huruvida samåkning utnyttjades i organisationen vid lokala, regionala 

och nationella tjänsteresor svarade 81 procent av respondenterna att samåkning 

sker, dock är det inte samordnat av organisationen utan görs av resenärerna själva. 

Resterande 19 procent menade att samåkning inte skedde inom organisationen.   

 

90 procent av respondenterna ansåg sig inte veta vilka åtgärder som skulle resultera 

i att organisationens anställda i allt mindre omfattning skulle utnyttja tjänstebil, 

förmånsbil eller privatbil vid tjänsteresor. Resterande tio procent föreslog 

tillämpningen av en tydligare resepolicy som kontinuerligt följs upp samt 

användandet av digitala möten. 

4.2.9 Flyg 

Undersökningen visade att 54 procent enbart utnyttjade flyg som transportmedel 

vid internationella tjänsteresor. Resterande 45 procent reste inte flyg inom tjänsten 

då det inte fanns behov för det. 

 

På frågan om ifall flyg utnyttjas i organisationen vid nationella eller internationella 

tjänsteresor svarade 99 procent av respondenterna att dessa utnyttjas. Vidare 

beskrev de att valet av flyg främst berodde på tidsvinst och bekvämlighet. 

Resterande en procent hävdade att flyg inte användes som färdmedel inom 

organisationen.  

 

23 procent av respondenterna ansåg sig inte veta vilka åtgärder som skulle resultera 

i att organisationens anställda i allt mindre omfattning skulle utnyttja flyg vid 

nationella och internationella tjänsteresor. Resterande 77 procent föreslog att 
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organisationerna skulle införa starkare restriktioner gällande möten som kräver flyg 

genom att dessa exempelvis sker via videolänk. 

4.2.10 Resfria möten via videolänk 

Undersökningen visade att samtliga respondenter utnyttjade resfria möten via 

videolänk. Anledningen menade de var att digitala möten både var tidseffektiva och 

miljövänliga. 

 

På frågan om det finns några faktorer som försvårade utnyttjandet av resfria möten 

via videolänk svarade 36 procent att det inte finns några konkreta faktorer som 

försvårade utnyttjandet av resfria möten. Resterande 64 procent nämnde faktorer 

som exempelvis ett försvårat kontaktskapande på personlig nivå via digitala möten 

samt omodern och bristfällig tekniskutrustning. 

 

54 procent av respondenterna ansåg sig inte veta vilka åtgärder som skulle resultera 

i att organisationens anställda i allt större omfattning utnyttjade resfria möten via 

videolänk. Resterande 46 procent föreslog exempelvis ett kunskapslyft vad gäller 

resfria möten, ett införskaffande av förbättrad teknisk utrustning samt en 

implementering av nya rutiner vad gäller resor. 
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5 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras studiens frågeställningar utifrån resultatet mot bakgrund 

av den teoretiska referensramen som sedan jämförs för eventuella likheter och 

skillnader. 

5.1 Vilka faktorer begränsar organisationers möjligheter att 

uppnå hållbara tjänsteresor? 

De faktorer som respondenterna ansåg ha störst inverkan på deras transportval var 

bland annat tid och avstånd, något som stämmer överens med vad tidigare studier 

påpekat (Jain m.fl., 2014). För intervjupersonerna var avstånd en väsentlig aspekt 

då flera av dem hade arbetsplatser som inte var centralt belägna.  

Resultatet visade att 28 procent av respondenterna valde cykeln som transportmedel 

vid lokala tjänsteresor. Samma personer, det vill säga 28 procent, valde även tåget 

vid regionala tjänsteresor. Anledningen till detta kan enligt Schoenau och Müller 

(2017) vara att dessa personer redan rutinmässigt väljer miljövänliga 

transportmedel. Samma mönster sågs bland de respondenter som använde 

bensindrivna bilar vid lokala tjänsteresor. Dessa personer använde även 

bensindrivna bilar vid regionala och nationella tjänsteresor.  

Vid frågan vilka faktorer som påverkade respondenternas transportval vid regionala 

tjänsteresor var det flera som såg miljön som en viktig faktor. Trots detta valde 

majoriteten av respondenterna bil som färdmedel. Detta fenomen kan liknas med 

en studie gjord av Eriksson (2008) där det visades att den undersökta målgruppen 

valde de transportmedel som inte var gröna trots att de ansåg miljöaspekten som en 

väsentlig faktor. Detta påvisar målgruppens brist på drivkraft och vilja att förändra 

sättet de reser på i tjänsten, trots att de var väl medvetna om vilken miljöpåverkan 

deras transportval hade. 

Resultatet visade att tåget var ett populärt transportval vid nationella tjänsteresor 

eftersom respondenterna då kunde utnyttja tiden till att utföra arbetsuppgifter eller 

vila. Detta bekräftades även av två studier från 2008 som undersökte resenärernas 

reseupplevelser. Studien visade att inställningen påverkades beroende på 

resenärernas aktivitet under resan. När resenärerna ägnade sig åt meningsfulla 

aktiviteter som exempelvis arbete och återhämtning var inställningen positiv 

(Hjorthol & Gripsrud 2008; Holley m.fl., 2008). Forskarna menar på att resenärerna 

i större utsträckning skulle använda sig utav kollektiva färdsätt ifall de ansåg 

restiden som något givande (Jain & Lyons, 2008; Kaufmann, 2002; Thulin & 

Vilhelmson, 2008). Detta är något arbetsgivare kan väga in för att främja hållbara 

tjänsteresor på arbetsplatsen.   
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Undersökningen visade att 99 procent av intervjupersonerna främst utnyttjade 

tjänstebil, förmånsbil eller privatbil som transportmedel vid lokala, regionala samt 

nationella samt tjänsteresor. Anledningen till detta var att buss och tåg ansågs vara 

oförutsägbara till följd av förseningar, vilket gjorde att de betraktades som 

opålitliga transportval. Trafikverket skrev dock i sin rapport år 2019 att närmare 88 

procent av tågen ankom antingen på utsatt tid eller med mindre än 5 minuter 

försening. 

En ytterligare faktor till varför flera respondenter valde bort buss eller tåg var 

avståendet till närmsta busshållplatsen eller tågcentralen. Dessa faktorer tas även 

upp i en studie utförd av Jain m.fl. (2014) där punktlighet, restid, bekvämlighet samt 

avstånd till busshållplats spelade en viktig roll vid valet av kollektivtrafik. 

Resultatet visade att flyg var det färdmedlet som av 99 procent användes vid 

internationella tjänsteresor. Anledningen var bland annat att resor med flyg 

upplevdes som mer bekväma än resor med tåg. Detta tyder på att individens 

inställning mot de olika transportmedlen påverkade beslutet (Schoenau & Müller, 

2017).  

5.2 Vilka åtgärder kan organisationer vidta för att främja 

hållbara tjänsteresor? 

Nedan beskrivs en kombination av förslag på åtgärder som organisationerna kan 

vidta. Åtgärderna utgår ifrån resultatet av kodningsschemat och enkätintervjuerna.  

5.2.1  Utforma en översiktsplan     

Det är enligt teorin viktigt att organisationerna strävar efter att få en översikt över 

vilka hinder som finns inom organisationen när det gäller hållbara tjänsteresor och 

resfria möten. Vidare rekommenderas uppsättandet av tydliga miljömål som sedan 

strävas efter att uppnå genom att implementera CERO-modellen (Robèrt, 2007).  

Eftersom LOCA är en analysmetod som anpassar sig till organisationernas olika 

förutsättningar anses den vara lämplig att använda som åtgärdsstrategi då denna 

studie undersökt flera organisationer med varierande förutsättningar. LOCA 

medför ett strukturerat arbete i alla led; förarbete, nulägesbeskrivning, målsättning, 

åtgärdsplan, implementering och analys. Dessutom innebär detta att 

organisationerna i huvudsak kommer att behöva framta energi- och 

kostnadseffektiva gröna resplaner (Trivector, 2014a). 

Inledningsvis bör organisationerna enligt Trivector (2014a) utföra ett gediget 

förarbete för att skapa en god överblick av arbetet och alla delmoment som 

organisationen ämnar genomföra. Detta kan bland annat innefatta att 

organisationerna utser en grupp personer som har det primära ansvaret över 
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hållbarhetsfrågor vad gäller resfria möten och resor i tjänsten. Denna grupp har som 

uppdrag att koordinera, implementera, förmedla, granska och vidareutveckla 

arbetet. MaxSumo är exempel på ett verktyg framtaget av EPOMM som kan 

understödja detta arbete. Med hjälp av detta verktyg kan alla steg i de åtgärder som 

Mobility Managment frambringat evalueras samt uppföljas (EPOMM, 2009).  

Vidare beskriver Trivector (2014a) hur en nulägesanalys kan genomföras för att få 

en överblick av den nuvarande situationen och därefter skapa en strategi. Resultatet 

visar att organisationerna som deltagit i studien skulle behöva genomföra en analys 

av nuläget vad gäller resekostnader, typ av färdmedel, energiförbrukning och 

villigheten hos de anställda att ändra på sina resvanor. Eftersom denna studie inte 

tar hänsyn till skillnader mellan kvinnor och män vad gäller tjänsteresvanor kan 

detta vara något för organisationerna att undersöka vidare (Trivector, 2014a). 

Framtagandet av en grön resplan kan även vara av nytta för organisationerna då 

det medför systematik och kontinuitet till hållbarhetsarbetet. Den gröna resplanen 

kräver ett grundligt förarbete men även en lång förankringsfas där omarbetningar 

av handlingsplanen tillåts. För att en grön resplan ska lyckas är det viktigt att de 

åtgärder som sätts in styr resandet men även kompletterar varandra. Detta kan 

uppnås genom att organisationer implementerar de styrmedel som ingår i gröna 

resplaner som exempelvis avgiftsbelagdparkering och subventionerade busskort. 

Andra åtgärder kan exempelvis vara etablering av bilpool, informationskampanjer 

samt IT-lösningar (Lundgren m.fl., 2001). Fördelarna med en grön resplan är att 

den kan hjälpa organisationernas med att minska miljöpåverkan från 

transportsektorn, reducera res- och transportutgifter, skapa en mer eftertraktad 

arbetsplats, generera ett verksammare fordonsnyttjande och stärka varumärkets 

profil kring hållbarhet (CERO 2014a; Trivector 2014b). 

Sammanfattningsvis ska åtgärder framtas för att på ett kostnads- och miljöeffektivt 

sätt bemöta problemet varefter en utvärdering och vidareutveckling av åtgärderna 

sker (Trivector, 2014a). 

5.2.2  En tydligare resepolicy  

Teorin understryker vikten av att organisationerna ser till att utveckla en tydlig 

resepolicy för tjänsteresor och samtidigt öka medvetenheten hos medarbetarna 

kring riktlinjerna för tjänsteresor och resfria möten. Det är sedan organisationerna 

som har det yttersta ansvaret för att medarbetarna efterföljer dessa riktlinjer 

(Davidson & Cope, 2003). 

Resultatet visade att intervjupersonerna ansåg sig ha en god insikt i deras 

resepolicyer och sambandet mellan transportval och miljökonsekvenser. Trots detta 

använde en stor andel av respondenterna icke-miljövänliga transportmedel. Detta 

kan bero på att flera av organisationerna hade en resepolicy men att dessa policyer 

bestod av generella och ospecifika mål. Vidare saknades ofta restriktioner gällande 
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hållbara tjänsteresor ur ett miljöperspektiv, något som kodningsschemat påvisar 

men även bekräftas av Ramus och Montiel (2005). Björk (2005) menar även att en 

beteendeförändring inte sker bara för att medarbetarna har kunskap om vilka 

miljöförändringar deras transportval för med sig, något som påvisas i denna studie. 

Detta sammantaget kan försvåra organisationers arbete i främjandet av hållbara 

tjänsteresor.  

Tillämpningen av en resepolicy anses vara en lämplig strategi för att uppnå ett 

hållbara tjänsteresor (Schoenau & Müller, 2017). En organisations resepolicy ska 

innehålla tydliga riktlinjer gällande hur de anställda ska agera och tänka kring 

miljön, möten, parkering, transportmedel och resor i tjänsten (Göteborgs stad, 2005; 

Davidson & Cope, 2003). Det är viktigt att resepolicyn innehåller en hierarki för 

transportmedel där resfria möten alternativt gång och cykel ska väljas i första hand 

följt av färdmedel i ordningen kollektivtrafik, bil och flyg (Banister, 2008). 

Kodningsschemat visar hur flera organisationer hade en diffus precisering om när 

flygresor inom tjänsten får ske respektive inte. Detta är något som organisationerna 

kan åtgärda genom att de i resepolicyn beskriver att tåg ska vara det transportmedel 

som används istället för flyg vid resor under 50 mil eller att det förordas att ta tåget 

vid avstånd över 50 mil.  

Organisationerna kan öka kunskapen bland medarbetarna gällande resedirektiven 

via utbildningar, informationskanaler och reklamkampanjer (EPOMM, 2009). Här 

kan organisationerna informera om riktlinjerna för tjänsteresor samt förtydliga 

miljömålen. Trafikanalys (2016) menar att det dessutom är viktigt att jobba 

förebyggande, vilket i detta fall innebär att tidigt motverka dåliga resvanor hos 

medarbetarna. Här är nyanställda en betydelsefull fokusgrupp då de ännu inte har 

skapat sig resvanor i tjänsten (Trafikanalys, 2016).   

Teorin förordar implementeringen av en ”top-down styrning” inom organisationer, 

vilket innebär att ledningen i organisationen både för statistik och uppdagar 

avvikelser från resepolicyn (Arnesen m.fl., 1997). Det är även ytterst viktigt att 

ledningen föregår med gott exempel vid tjänsteresor samt att ett stödsystem 

tillämpas för att implementeringen ska vara lyckad (Maxwell m.fl., 1997).  

5.2.3  Stimulera användningen av tjänstecyklar 

Då flera respondenter menade att deras organisationer helt saknade tjänstecyklar 

blir implementeringen och utvecklingen av systemet för tjänstecyklar en åtgärd som 

flera av de studerade organisationerna kan dra nytta av. Det är viktigt att 

organisationer optimerar förutsättningarna kring användandet av tjänstecyklarna 

för att på så sätt motivera de anställa till att cykla (Göteborgs stad, 2005; 

Trafikverket, 2011) För att denna åtgärdsplan ska lyckas måste följande 

säkerställas: 
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• Tillgång till hjälmar (Trafikverket, 2011) 

• Tillgång till reflexvästar och regnkläder (Trafikverket, 2011) 

• Tillgång till en tillräckligt stor cykelparkering med väderskydd (Boverket, 

2009) 

• Tillgång till dusch- och omklädningsrum (Boverket, 2009). 

• Tillgång till sadelklämmor för att kunna korrigera sadelhöjden (Boverket, 

2009).  

5.2.4  Underlätta för resor med kollektivtrafik (buss & tåg) 

För att uppnå ett hållbart resande inom organisationen är det viktigt underlätta för 

resor med kollektivtrafik (buss och tåg) som är ett utmärkt alternativ vid lokala, 

regionala och nationella tjänsteresor. På så sätt kan kollektivtrafik i allt större 

omfattning ersätta bilen vid tjänsteresor (Layard, 2001). 

Enligt respondenterna kan en möjlig åtgärd vara att tydligt uppmuntra medarbetare 

till att använda sig av kollektivtrafiken. Detta är något organisationerna kan 

åstadkomma genom att ge realtidsinformation och erbjuda tidtabeller på 

arbetsplatsen (Layard, 2001). Eftersom tid enligt Jain m.fl. (2014) var en viktig 

faktor till varför kollektivtrafik många gånger väljs bort är det enligt respondenterna 

viktigt att ta hänsyn till detta vid schemaläggning av möten utanför kontoret. 

Kollektivtrafikens oförutsägbarhet kan annars upplevas som ett stort stressmoment 

för de anställda (Gatersleben & Uzzel, 2007). 

Även avståndet var enligt intervjupersonerna en väsentlig faktor, något som även 

nämns i teorin (Jain m.fl., 2014). Här är det därför viktigt att medarbetarna vid 

planering av möten så gott det går beaktar hur bra kollektivtrafikförbindelser 

området har.  Schoenau & Müller (2017) tar även upp att en vidareutveckling av 

befintlig infrastruktur, ökade förbindelser i kollektivtrafiken på kan sikt resultera i 

hållbara tjänsteresor.   

5.2.5  Minska behovet av att resa  

Organisationerna kan som åtgärd sträva efter att minska nödvändigheten av att resa 

i tjänsten genom att utnyttja resfria eller virtuella möten i allt större uträckning 

(Trafikverket, 2010; Voytenko m.fl., 2013). Teorin betonar vikten av att stödja de 

anställda med information, utbildning samt riktlinjer för när resfria möten ska 

användas istället för fysiska möten (Göteborgs stad, 2005).  

Resultatet av enkätintervjuerna visar att medarbetarna skulle behöva information 

gällande hur programvaror och tekniska lösningar används för att på så sätt kunna 

utnyttja resfria möten i större utsträckning. Detta är något teorin även bekräftar som 

en väsentlig åtgärd då implementeringen av resfria möten ställer höga krav på 

högteknologisk utrusning och god support (Trafikverket, 2010). 
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5.2.6 Minimera antalet resor med bil 

En minskad användning av bil som färdmedel i tjänsten bidrar till lägre kostnader 

för organisationen, förbättrad trafiksäkerhet och en reducerad miljöpåverkan 

(Göteborgs stad, 2005).   

Implementeringen av bilpooler underlättar organisationernas arbete när det gäller 

begränsningen och kontrollen av sina anställdas bilanvändande i tjänsten. Utöver 

det kan organisationen själv bestämma vilka bilar som ska ingå i deras bilpool och 

därmed välja bilar som inte bedrivs på fossila bränslen (Göteborgs stad, 2005). 

Organisationer kan även ställa miljökrav på andra sorters bilar som utnyttjas i 

tjänsten så som hyrbil, förmånsbilar och taxi (Göteborgs stad, 2005).  

Teorin föreslår att de anställda utbilda i Ecodriving (sparsam körning), vilket på 

långsikt kan reducera bränsleförbrukningen med ungefär tio procent (Göteborgs 

stad, 2005). Därutöver kan en koldioxidavgift införas som ett styrmedel i syfte om 

att främja ett hållbart resande i tjänsten. Detta innebär att tjänsteresor som 

genomföras med flyg eller bensindrivna bilar medför en högre kostnad för 

resenären medan tjänsteresor med färdmedel som tåg, cykel eller fossilfri bil 

medför en kostnadsreduktion (Energimyndigheten, 2008).  
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6 SLUTSATSER  

Vilka faktorer begränsar organisationers möjligheter att uppnå hållbara 

tjänsteresor? 

Studien påvisar att tid var en väsentlig faktor som hade en inverkan på 

transportvalet när det gäller lokala, regionala, nationella samt internationella 

tjänsteresor. Kollektivtrafiken valdes ofta bort på grund av att risken för förseningar 

upplevdes vara större i jämförelse med exempelvis resandet med tjänstebil. Vidare 

valdes flyg framför kollektiva färdsätt vid internationella tjänsteresor på grund av 

tidsvinsten detta innebar.   

 

Avståndet var en annan faktor som hade en inverkan på transportvalet vid lokala 

och regionala tjänsteresor. För de personer vars kontor inte var centralt beläget 

kunde avståndet vara en avgörande faktor vid valet av transportmedel, då avståndet 

var långt mellan kontoret och närmaste busshållplats. 

 

Vidare påvisar studien att miljöpåverkan var en faktor som hade en inverkan på 

transportvalet vid lokala, regionala och nationella tjänsteresor. För att minimera 

miljöpåverkan utnyttjades exempelvis kollektivtrafik framför tjänstebil, förmånsbil 

och privatbil.  

 

Ekonomin visade sig även vara en faktor som hade en betydande inverkan på 

transportvalet vid internationella tjänsteresor. Detta innebär att exempelvis tåg inte 

ansågs som ett alternativ vid internationella tjänsteresor på grund av 

kostnadspåslaget vid tidskrävande resor.  

 

Slutligen påvisade studien att bekvämlighet var en viktig faktor som hade en 

inverkan på transportvalet vid internationella tjänsteresor. Bekvämlighetsfaktorn 

bidrog till att tjänsteresenärerna valde flyget framför kollektivtrafiken.  

 

Vilka åtgärder kan organisationer vidta för att främja miljömässigt hållbara 

tjänsteresor? 

De åtgärder som organisationer kan vidta för tjänstecyklar är en implementering av 

cykelpool, marknadsföring samt investering i att trygga och säkra infrastrukturen. 

Dessa åtgärder kan få anställda i allt större omfattning att utnyttja tjänstecyklar vid 

lokala tjänsteresor.  

 

Organisationer kan få sina anställda i allt större omfattning att utnyttja 

kollektivtrafiken vid tjänsteresor genom att uppmuntra sina medarbetare samt öka 

deras resemedvetenhet. Vidare kan organisationer implementera enklare 

planeringsverktyg eller applikationer för att de anställda ska kunna planera sina 
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resor, säkerställa tillgången till ett eller flera busskort på varje avdelning samt sätta 

upp tydliga miljömål.   

 

Vid resor med tjänstebil eller flyg kan organisationer tillämpa av en tydligare 

resepolicy som kontinuerligt följs upp, men även införa starkare restriktioner kring 

möten som kräver flyg eller tjänstebil. Vidare kan organisationer sträva efter att få 

deras medarbetare att utnyttja digitala möten i allt större omfattning. 

 

De åtgärder som organisationer kan vidta för att främja resfria möten via videolänk 

är att genomföra ett kunskapslyft vad gäller digitala möten, införskaffa förbättrad 

teknisk utrustning samt implementera nya rutiner vad gäller resor. 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE   

Relationen mellan transportval, attityder och resvanor behöver undersökas 

ytterligare. Organisationer kan förslagsvis undersöka ifall digitala möten helt kan 

bytas ut mot fysiska möten. Om detta inte skulle fungera i praktiken kan 

organisationer istället identifiera vilka typer av fysiska möten som kan övergå till 

resfria möten.  

I denna studie togs det inte hänsyn till yrkesgrupp eller kön. Något som kan vara av 

intresse att undersöka för att kunna avgöra ifall yrkesgrupp och kön kan vara 

faktorer som påverkar medarbetares transportval vid resor i tjänsten.  

Vidare togs resultatet fram med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett begränsat 

urval, det vore därför intressant att utföra en storskalig enkätundersökning som 

exempelvis kan skickas ut till alla medarbetare i en organisation. På följande sätt 

kan organisationerna få en ingående insyn i deras medarbetares transportval samt 

vilka faktorer som påverkar medarbetarnas resvanor och därefter genomföra en 

åtgärdsplan.  

Vidare kan det även vara intressant att utföra en omfattande jämförelse av 

resvanorna och attityden gällande tjänsteresor bland de olika organisationerna i 

Västmanlands län. De organisationer som har kontor i olika städer eller länder kan 

även jämföra sitt arbete med de andra kontoren, förutsatt att hänsyn tas till dess 

olika geografiska förutsättningar. På följande sätt kan de olika arbetsplatserna finna 

utvecklingsmöjligheter genom att utbyta erfarenheter med varandra.  
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BILAGA 1: [INTERVJUGUIDE]  

Bakgrundsfrågor  

1. Beskriv din yrkesroll i korthet.   

 

Del 1: Riktlinjer/Resepolicyer 

3. Anser du att du har insikt i din organisations befintliga resepolicy för 

tjänsteresor?  

4. Har du några kommentarer på er organisations befintliga resepolicy för 

tjänsteresor?  

5. Ser ni någon positiv effekt av att ni har resepolicyer?  

6. Har ni miljömål kopplat till era resepolicyer? Eller finns det något 

hållbarhetstänk?  

 

Del 2: Lokala tjänsteresor (inom Västerås kommun) 

7. Hur många lokala tjänsteresor gör du på ett ungefär per månad?   

8. Vilket/vilka transportmedel använder du främst för lokala tjänsteresor?  

9. Vilken/vilka faktorer har en inverkan på ditt val av transportmedel inför lokala 

tjänsteresor?  

 

Del 3: Regionala tjänsteresor (inom Västmanlands län)  

10. Hur många regionala tjänsteresor gör du på ett ungefär per månad?   

11. Vilket/vilka transportmedel använder du främst för regionala tjänsteresor?  

12. Vilken/vilka faktorer har en inverkan på ditt val av transportmedel inför 

regionala tjänsteresor?  

  

Del 4: Nationella tjänsteresor (utanför Västmanlands län)  

13. Hur många nationella tjänsteresor gör du på ett ungefär per månad?   

14. Vilket/vilka transportmedel använder du främst för nationella tjänsteresor?  

15. Vilken/vilka faktorer har en inverkan på ditt val av transportmedel inför 

nationella tjänsteresor? 
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Del 5: Internationella tjänsteresor (utanför Sverige)  

16. Hur många internationella tjänsteresor gör du på ett ungefär per månad?   

17. Vilket/vilka transportmedel använder du främst för internationella 

tjänsteresor?  

18. Vilken/vilka faktorer har en inverkan på ditt val av transportmedel inför 

internationella tjänsteresor? 

 

Del 6. Tjänstecyklar  

19. Utnyttjar du tjänstecykel som transportmedel vid lokala tjänsteresor? 

Varför/varför inte? 

20. Finns det några faktorer som försvårar utnyttjandet av tjänstecykel vid lokala 

tjänsteresor?  

21. Utnyttjas tjänstecyklar i din organisation vid lokala tjänsteresor? Varför/varför 

inte?  

22. Finns det några åtgärder som skulle resultera i att din organisation utnyttjar 

tjänstecykel vid lokala tjänsteresor i allt omfattning?  

 

Del 7: Kollektivtrafik (buss & tåg) 

23. Utnyttjar du kollektivtrafik som transportmedel vid 

lokala/regionala/nationella/internationella tjänsteresor? Varför/varför inte?  

24. Finns det några faktorer som försvårar utnyttjandet av kollektivtrafik vid 

lokala/regionala/nationella/internationella tjänsteresor?  

25. Utnyttjas kollektivtrafik i din organisation vid 

lokala/regionala/nationella/internationella tjänsteresor? Varför/varför inte? 

26. Finns det några åtgärder som skulle resultera i att din organisation utnyttjar 

kollektivtrafik vid lokala/regionala/nationella/internationella tjänsteresor i allt 

större omfattning? 

 

Del 8: Tjänstebil/Förmånsbil/ Privatbil   

27. Utnyttjar du tjänstebil/förmånsbil/privatbil som transportmedel vid 

lokala/regionala/nationella/internationella tjänsteresor? Varför/varför inte?  

28. Utnyttjas tjänstebil/förmånsbil/privatbil i din organisation vid 

lokala/regionala/nationella/internationella tjänsteresor? Varför/varför inte? 
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29. Utnyttjas samåkning i din organisation vid 

lokala/regionala/nationella/internationella tjänsteresor?  

30. Finns det några åtgärder som skulle resultera i att din organisation utnyttjar 

tjänstebil/förmånsbil/privatbil vid lokala/regionala/nationella/internationella 

tjänsteresor i mindre omfattning? 

 

Del 9: Flyg  

31. Utnyttjar du flyg som transportmedel vid nationella/internationella 

tjänsteresor? Varför/varför inte?  

32. Utnyttjas flyg i din organisation vid nationella/internationella tjänsteresor? 

Varför/varför inte? 

33. Finns det några åtgärder som skulle resultera i att din organisation utnyttjar 

flyg vid lokala nationella/internationella tjänsteresor i mindre omfattning? 

 

Del 10: Resfria möten via videolänk  

34. Utnyttjar du möjligheten till resfria möten via videolänk? Varför/varför inte?  

35. Finns det några faktorer som försvårar utnyttjandet av resfria möten via 

videolänk?  

36. Utnyttjas möjligheten till resfria möten via videolänk av din organisation? 

Varför/varför inte? 

37. Finns det några åtgärder som skulle resultera i att din organisation utnyttjar 

möjligheten till resfria möten via videolänk i allt större omfattning? 

 

Del 11: Övriga reflektioner  

38. Har du några övriga reflektioner eller åsikter som du vill tillägga?  

39. Har ni några mätetal som ni följer upp era tjänsteresor med?  
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E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


