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Sammanfattning

Den här studien försöker fånga upp några av de hinder som en arbetsgivare stöter på under 
arbetet att påverka medarbetarnas resvanor.

Många  av  medarbetarna  listar  bättre  och  snabbare  kollektivtrafik  samt  ökad 
punktlighet/pålitlighet högst vad gäller vilka åtgärder som krävs för att de ska byta från bil till  
kollektivtrafik. Billigare kollektivtrafik efterlyses också då många bilister anser att den idag är 
alldeles för dyr för att kompensera för den ökade restiden och böket med eventuella byten 
som också ökar restiden ju fler de är. Många reser tvärledes i ytterstaden där kollektivtrafiken 
inte  är  lika  utbyggd  och för  dessa  trafikanter  är  det  främst  restiden  som styr  vid  val  av 
färdmedel, vilket också bekräftas av de tre intervjupersoner som kör bil i studien. Vetskapen 
om att kunna minska reskostnader och koldioxidutsläpp genom att åka kollektivt prioriteras 
inte lika högt som att få ihop det egna livspusslet, varför en kortare restid värderas väldigt  
högt. Det bör inte ta mer än 50 % längre tid, restidskvot 1,5, att resa kollektivt än med bil,  
dörr till dörr. De intervjuade bilisternas restidskvoter ligger mellan 1,5 och 3 vid gynnsamma 
förhållanden,  vilket  sällan  är  normalfallet  i  dagens  stockholmstrafik.  Även  bekvämlighet, 
flexibilitet och frihetskänsla är starka argument för att välja bilen. 

Ett  vanligt  förslag  bland  medarbetarna  för  att  underlätta  övergången  till  kollektivtrafik 
samtidigt som man belönar de som redan ”gör rätt” är att arbetsgivaren subventionerar SL-
kort. Detta fanns tidigare på Vägverket men togs bort efter bildandet av Trafikverket. Dock 
anser flera av intervjupersonerna att subventionssumman för ett SL-kort måste vara väsentligt 
högre än de tidigare 100 kronorna för att  det ska bli  ”lönsamt” att  välja kollektivtrafiken 
istället för bil. Samtidigt är det just bilresorna som måste minska om man ska få några effekter 
på arbetsresornas koldioxidutsläpp inom Trafikverket. Ett annat förslag som ofta kommer upp 
är att ta bort subventionerade parkeringsplatser och samtidigt begränsa antalet vid kontoret, 
dvs göra det både dyrare och krångligare att välja bilen. För de medarbetare som uppger att de 
använder sin privata bil i tjänsten borde Trafikverket kunna tillhandahålla egna bilar för dessa 
tjänsteresor  då  privata  bilar  strider  mot  de  egna  riktlinjerna  både  ur  säkerhets-  och 
miljösynpunkt.

Att cykel är både miljövänligt och hälsofrämjande för alla i samhället är det ingen tvekan om, 
samtidigt är det inte är lika känt hur konkurrenskraftig cykeln är tidsmässigt gentemot  bil och 
kollektivtrafiken i Stockholmsområdet, även på avstånd upp till 15-20 km. För cyklisterna i 
studien står cykeln för både tidsvinster och frihet, vilka är exakt samma argument som bilister 
ofta använder. Det finns stor potential att få fler att cykla, inte bara i Stockholm, men det finns 
vissa baskrav som både arbetsgivare och samhället måste uppfylla för att kunna lyckas med 
cykelkampanjer. Dels måste kommunernas arbete med att förbättra cykelvägnäten ges högre 
prioritet både när det gäller säkerhet, sträckning och underhåll samtidigt som arbetsgivaren 
tillhandahåller  trygga,  säkra  cykelparkeringar  (godkända  enligt  försäkringsbolagen  ur 
stöldsynpunkt) och fräscha, trygga dusch- och förvaringsutrymmen där även regnvåta kläder 
och blöta handdukar kan torka.  För att  underlätta  att  komma över tröskeln att  införskaffa 
cykel och hjälm bör det utredas om det finns möjlighet att införa någon sorts subventionering 
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eller  leasing  av  cyklar  på  samma  sätt  som  personal-PC,  kanske  även  kombinera  med 
friskvårdsbidrag och/eller hälsokontroller. 

Kontorens lokalisering  spelar  också en stor roll  eftersom en placering  på gångavstånd till 
ortens resecentrum (A-läge) underlättar för det stora flertalet att åka kollektivt, samtidigt som 
det dessutom i centrum brukar finnas begränsad tillgång till parkering. Dock har Trafikverket 
pga.  lägre hyreskostnader  beslutat  att  ha sina kontor i  så kallade C-lägen där tillgång till  
kollektivtrafik inte är lika tillgänglig, vilket tillsammans med avståndet mellan hem och arbete 
kan förklara den höga andelen bilister bland medarbetarna i Trafikverket på vissa orter. Även 
tjänsteresor påverkas av kontorens lokalisering, man kan anta att medarbetare på möten/besök 
i annan stad i högre grad använder sig av taxiresor framför kollektivtrafik mellan resecenrum 
och kontor. 

Tjänsteresor,  möten  och  användning  av  bilar  i  tjänsten  regleras  i  flera  olika  policys  och 
riktlinjer.  Eftersom  Trafikverket  arbetar  med  planering,  tillsyn  och  inspektioner  av  både 
vägar, broar och järnvägar är många tjänsteresor i samband med detta nödvändiga, och det är 
då av stor vikt att  dessa görs så klimatsmart  som möjligt  med bland annat miljöbilar  och 
användning av tåg i så hög utsträckning som möjligt. Flera medarbetare uttrycker förvåning 
över att efterlevnaden av riktlinjerna är dålig inom vissa områden. Det finns även en utbredd 
uppfattning bland medarbetare att vissa individer använder bilpoolsbilar (tjänstebilar) istället 
för tåg för mötesresor inom Mälardalen, vilket strider mot riktlinjerna. En förklaring till att 
riktlinjerna inte följs kan vara gamla vanor bland både medarbetare och de chefer som har 
uppföljningsansvar. Intervjupersonerna upplever att uppföljning och ifrågasättande av val av 
färdmedel bör förbättras avsevärt. Ytterligare en möjlig förklaring är att tåg, flyg, bilpoolsbil 
och hyrbil har olika bokningskanaler och ska bokas av varje enskild medarbetare, vilket kan 
bli både krångligt och tidsödande. Då kanske medarbetaren väljer den enklaste och snabbaste 
vägen, exempelvis boka en bilpoolsbil och direkt kunna åka dörr till dörr utan några byten på 
tågstationer  och  taxiresor.  Bilresorna  utgör  dock  endast  15  %  av  tjänsteresornas 
koldioxidutsläpp medan flyget står för övriga 85 % och ur miljösynpunkt bör man satsa på att 
byta ut flyg mot tåg i högre utsträckning där så är möjligt med hänseende till både avstånd, 
restider och kostnader.

Användningen av den  resfria mötestekniken Live Meeting (telefon/dator/webcam möte) och 
Communicator  (chatt)  bland  medarbetarna  varierar  över  hela  Trafikverket  vilket  delvis 
mycket beror på vilken typ av tjänst man har. En del har aldrig använt denna teknik medan 
andra använder den så gott som dagligen. Huruvida tekniken uppfattas som lättanvänd och 
välfungerande varierar bland medarbetarna. Det bör utredas vidare om det faktiskt är tekniska 
problem med utrustningen eller om det helt enkelt är enskilda individer som inte kan hantera 
tekniken.  Alla  intervjupersonerna  anser  att  de  redan  använder  tekniken  i  högsta  möjliga 
utsträckning och att de tjänsteresor de utför i dagsläget är nödvändiga.

Varje  trafikverksort  i  Sverige  kan var  för  sig  behöva  studeras  närmare  när  det  gäller  att 
besluta  om  åtgärder  för  att  resa  mer  klimatsmart  både  när  det  gäller  tjänsteresor  och 
arbetsresor till/från jobbet, utöver generella och övergripande regler. Alla intervjupersonerna 
anser det självklart att det är Trafikverkets uppgift att diktera villkoren för både möten och 
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tjänsteresor men eftersom resor till och från arbetet sker på medarbetarnas egen bekostnad, är 
det  en  stor  utmaning  för  arbetsgivaren  att  försöka  förändra  de  anställdas  beteende. 
Information,  upplysning  och  uppmuntran  d  v  s  morötter  tros  vara  mest  effektivt  för  att 
förändra beteendet hos de flesta medarbetare, samtidigt som det för tjänsteresor också behövs 
tydliga, strikta ramar och regelverk som faktiskt efterföljs av alla medarbetare, även chefer. 

”Det är ju Trafikverket liksom, det är ju det! Vi borde vara sverigebäst på hållbart resande!  
Och föregå med gott exempel.” Citat av en intervjuperson i studien.

5



6



Abstract

The purpose of this study is to find out what kind of barriers could arise if an employer tries to 
influence the employees' travel habits.

To  switch  to  public  transportation  from driving  a  car  to  and  from work,  requires  some 
improvements in the system of public transportation. Many employees list faster and better 
public transport, and a higher punctuality/reliability at the top of the requirements list. They 
also want cheaper fares on the public transports. Todays fare level is considered way too high 
by many motorists, to be able to compensate for the longer travel time and the hassle with 
transfers within public transportation.  Many of the travelers need transportation across the 
suburban areas where the public transportation system is not as well developed as the radial 
system towards Stockholm city. To these travelers one of the most important attributes when 
selecting transportation is the travel time, which is also confirmed by the three interviewed car 
drivers in the study. The knowledge of reducing traveling costs and carbon dioxide emissions 
by using public transport usually does not top the priority list when it comes to managing your 
own personal puzzle of life, where travel time is the most valued attribute. To travel door to 
door with public transportation should not exceed 1,5 times the travel time with a car. For the 
interviewed motorists it takes between 1,5 to 3 times longer to travel with public transport 
during optimal traffic conditions, which seldom occur in the Stockholm traffic system. Other 
strong arguments to choose the car is flexibility, comfort and the sense of freedom.

One of the most common suggestions among employees to facilitate the transition to public 
transportation is for the employer to subsidize the commutation ticket from SL (Stockholm 
Public Transport). This will also reward the employees that already use the public transport. 
At former Vägverket (The Swedish Road Administration) they had this kind of subsidization 
but it was removed when Trafikverket (The Swedish Transport Administration) was formed. 
However,  many  of  the  interviewed  employees  mentioned  that  the  earlier  amount  of  100 
SEK/per month will not be enough and that the amount must be substantially higher, if people 
will  consider it  to be “profitable” to switch from car to public  transport.  To decrease the 
carbon dioxide emissions from the employees' daily travels to and from work, the only option 
is to reduce the use of cars. Another suggestion is to reduce the number of parking spaces and 
also remove all subsidization of the parking fees by the employer. The idea is to make it more 
expensive and more complicated to choose the car for daily traveling to/from work. For the 
employees that claim they need their private car for business travel the employer must be able 
to provide proper vehicles for these purposes. Especially since the use of private cars violate 
Trafikverkets own guidelines for car use regarding the aspect of both traffic safety and the 
environment.

There is no doubt that bicycles promotes both health and the environment for everyone in the 
community.  But  at  the  same time  it  is  not  as  well  known how competitive  bicycles  are 
towards cars and public transport when it comes to travel time in the Stockholm area, even at 
distances up to 15-20 kilometers. All the bike riders in the study claim that the bicycle stands 
for both time saver and freedom, which is exactly the same arguments car drivers frequently 
use. There is great potential to get more people to bicycle, not only in Stockholm, but there 
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are a few basic requirements that both the community and the employers need to meet in 
order  to succeed in bicycle  campaigns.  The city's  work with improving the bicycle  route 
network need to have a higher priority when it comes to safety, maintenance and routing 
while the employers must provide safe, secure bicycle parking (approved by all the insurance 
companies when it comes to theft) and clean, safe shower and storage areas, where even wet 
towels and rain wet clothes can dry. To make it easier to cross the barriers of purchasing a 
bicycle and helmet, the possibility of introducing some kind of subsidy or leasing of bicycles, 
in  the  same way staff-PC is  used,  should  be investigated  by the  employer.  Perhaps  in  a 
combination with health benefits and health check ups for the employees.

The location of the offices are also important, since a location in a walking distance from a 
travel center (A mode) makes it easier for the vast majority to use public transport. Usually in 
the city center (A mode) there also tends to be limited parking. However, due to lower rent 
costs, Trafikverket has decided  to locate their offices in so called C-locations where public 
transport may be limited, which together with the travel distance between home and office 
could explain the high proportion of car drivers among the employees in Trafikverket in some 
cities. Business travel are also effected by the branch offices locations, one can assume that 
employees  at  meetings/visits  to  other  cities  more  often  use  taxis  between  airports/train 
stations and the offices rather than using the public transport.

Business travel, meetings and the use of cars on the job is governed in several policies and 
guidelines. Since Trafikverket is working with the planning, supervision and inspecting of 
both roads,  bridges and railways,  many business travels  are necessary in  connection  with 
these. It is very important that these trips are made in the most Eco friendly way including 
using  Green  cars  and  trains  as  often  as  possible.  Many  employees  express  surprise  that 
compliance  with  the  guidelines  in  certain  areas  are  so  poor.  There  is  also  a  widespread 
opinion among employees that some individuals use carpool cars (company cars) instead of 
trains when traveling to meetings within the Mälardalen area, contrary to the guidelines. One 
reason why the guidelines are not followed may be old habits among both employees and 
managers,  who  have  follow-up  responsibility.  The  respondents  feel  that  the  choice  of 
transport should be questioned and monitored by the employer in a considerably better way. 
Another possible explanation may be that train, planes, carpool car and rental cars each have a 
separate reservation channel and must be booked by each individual employee, which can 
become  both  difficult  and  time  consuming.  In  a  situation  like  this  maybe  the  employee 
chooses  the fastest  and easiest  way,  and for  example,  books a  carpool  car  that  will  take 
him/her door to door without the hassle with tickets, train stations, transfers and taxi transfers. 
The car trips only represent 15 % of the emissions of business travel, while aviation accounts 
for the other 85 %. From an environmental point of view air travel should be replaced with 
train whenever possible considering both distances, travel times and cost.

The use of Live Meeting (telephone/computer/web cam sessions) and Communicator (live 
chat) varies among the employees across whole Trafikverket, and mostly it depends on what 
kind of employment you have. Some have never used this technology while others use it on a 
daily  basis.  Whether  the  communication  technology  is  considered  easy  to  use  and  well 
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functioning varies among the employees. It should be further investigated whether there are 
actual  technical  problems with the equipment  or if  there are  simply individuals  that  can't 
handle  the  technology.  All  respondents  are  of  the  opinion  that  they  already  use  the 
communication technology as much as they possibly can, and that the trips they do  make are 
necessary for carrying on their work.

When it comes to deciding which actions needs to be made for employees to travel more in a 
climate friendly way, both within business and on the commute to/from work, there should be 
further studies of every single city where Trafikverket have offices, in addition to general and 
overall regulations. All respondents think it is obvious that it is Trafikverket task to dictate the 
terms of both meetings and business trips. But since the commute between work and home is 
done  on  the  employees  expense,  it  is  a  great  challenge  for  the  employer  to  change  the 
behaviors of the employees. The most effective way to change behavior in most people are 
believed to be information, education and encouragement, so called carrots, and in addition 
for business trips there is also a need for clear, strict rules and regulations that all employees 
follow, including managers. 

“It is Trafikverket, really! We should be best in Sweden in sustainable travel! And set a good  
example.”Quote from one of the respondents.
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1 Inledning - Resor 

1.1 Vad är det som gör att vi reser som vi gör? 

I dagens samhälle är behovet av förflyttningar stort, inte bara för arbetets skull utan även för 
familjen, fritidsaktiviteter, nöjen, socialt umgänge, införskaffande av förnödenheter mm. 

Resor  och  transporter  utgör  samhällets  underbyggnad,  det  är  kittet  som  knyter  samman 
samhället både genom att utnyttja fysiska och sociala nätverk (Sandberg K., Wiklund M. & 
Akbar C., 2011). Den fysiska infrastrukturen består av vägar, järnvägar, stationer, hållplatser, 
terminaler mm som har till uppgift att transportera varor, människor och information, ett flöde 
som pågår så gott som dygnet runt, året runt. Dessa flöden är ej konstanta och hade de varit 
det, vore det enkelt och billigt att utforma en hållbar infrastruktur. Flöden varierar oerhört 
mycket under dygnets 24 timmar och även under årets årstider. Många transporter orsakar 
också stora utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar samt orsakar andra störningar i form 
av buller, trängsel och vibrationer.  Samtidigt kan dagens IT-teknik minska behovet av vissa 
resor och därmed bidra till minskade miljöutsläpp från transportsektorn. Utmaningen ligger i 
att skapa den bästa balansen med de medel som är tillgängliga. 

Det  finns  flera  faktorer  som  påverkar  våra  resvanor,  både  generella  såsom  geografiska 
avstånd, resealternativ och tillgänglighet, till mer individuella såsom inkomst, sociala roller, 
vanor, värderingar och attityder (Sandberg K., Wiklund M. & Akbar C., 2011). Restider och 
reskostnader  är  givetvis  de  två  faktorer  som påverkar  mest  i  de  fall  individen  har  flera 
alternativa färdmedelsval.

Man  väljer  inte  alltid  färdmedel  efter  rationella  beslut  om  vad  som  är  bäst,  ofta  väljer 
människor utefter vad de är vana vid och känslan av upplevd kontroll (Kottenhoff K., Dziekan 
K. & Lindström Olsson A-L. 2003). Transportmedel har också olika kulturella värden och 
symbolvärden som påverkar valen. Självklart  har även resans längd och mål betydelse för 
vilka  färdmedel  som  går  att  använda.  Tillgång  till  färdmedel  utgör  en  förutsättning  för 
individens resande. (Eriksson L. & Garvill J. 2003)

1.2 Transportpolitiska mål

I Sverige har regeringen satt upp Transportpolitiska mål som ska visa de politiskt prioriterade 
områdena inom den statliga transportpolitiken. De är en utgångspunkt för alla statens åtgärder 
inom transportområdet,  exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål 
och  behov  när  de  genomför  sina  uppdrag.  Målen  ska  även  vara  ett  stöd  för  och  kunna 
inspirera  regional  och  kommunal  planering,  lokala  och  regionala  transportmål  och  för 
företagens  policies.   Dagens  mål  antogs  2009 och har  använts  i  arbetet  med  att  ta  fram 
Sveriges  första  sammanhållna  transportplan  för  åren  2010-2021,  och  har  även  påverkat 
förnyelsen av de nya transportmyndigheterna Transportanalys, Trafikverket och Trafikanalys 
(www.regeringen.se). 
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De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål och två underliggande delmål som 
definieras  Funktionsmål  och  Hänsynsmål,  vilka  i  sin  tur  består  av  ett  antal  prioriterade 
områden. 

Det  övergripande  målet  lyder:  ”Transportpolitikens  mål  är  att  säkerställa  en  
samhällsekonomiskt  effektiv  och  långsiktigt  hållbar  transportförsörjning  för  medborgarna  
och näringslivet i hela landet.” Detta ska nås genom att tillgängligheten säkerställs, utan att 
andra värden som miljö, hälsa och säkerhet äventyras. 

Funktionsmålet  lyder:  ”Transportsystemets  utformning,  funktion  och  användning  ska  
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet  
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt,  det vill  
säga likvärdigt  svara  mot  kvinnors  respektive  mäns  transportbehov.”  Det  handlar  om att 
skapa tillgänglighet för resor och transporter d v s skapa möjligheter och förutsättningar för 
att medborgare och näringsliv ska kunna göra hållbara transportval.

Hänsynsmålet lyder: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas  
till  att ingen dödas eller skadas allvarligt.  Det ska också bidra till  att miljökvalitetsmålen  
uppnås och att ökad hälsa uppnås.” Det handlar om säkerhet, miljö och hälsa, vilka är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till i ett hållbart transportsystem. (Brandén Klang A. et al. 2011)

Trafikverket  (tidigare  bl.a.  Banverket  och  Vägverket)  har  som  uppdrag  att  bidra  till 
samhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för goda transportmöjligheter för medborgare 
och näringsliv i hela Sverige. Tillsammans med andra aktörer ska Trafikverket arbeta för att 
de Transportpolitiska målen ska uppnås. 

1.3 Trafikverket och egen resvaneundersökning

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för långsiktig planering 
av transportsystemet för alla trafikslag d v s vägtrafik, järnvägstrafik, luftfart och sjöfart, samt 
för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket verkar även för 
en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland 
annat upphandling av trafik. Trafikverket ansvarar också för genomförande av kunskapsprov 
och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för 
trafiktillstånd och yrkesförarkompetens.  Trafikverket finns representerade på många orter i 
landet från norr till söder.

Trafikverket stöttar kommuner och företag i deras arbete att uppnå ett hållbart resande och 
kunna genomföra åtgärder för att minska både utsläppen av koldioxid samt resekostnaderna 
inom organisationen. De bidrar med kunskap och information för att göra resvanestudier och 
åtgärdsprogram. Därför vore det bra om Trafikverket gjorde samma undersökning av sin egen 
organisation för att delvis kunna lokalisera var svårigheterna finns i en sådan studie och var 
fallgroparna  kan  finnas  i  arbetet  med  att  få  organisationens  medarbetare  att  resa  mer 
miljösmart. 

Trafikverket är en av 18 myndigheter som genomgick en resvaneundersökning (RVU) under 
oktober 2011. En web-enkät skickades ut till samtliga anställda, där både resor till och från 
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arbetet (arbetspendling) liksom resor inom tjänsten skulle undersökas, samt hur effektivt den 
teknik för resefria möten som det investerats i används. Syftet med enkäten var att kartlägga 
de anställdas  arbetsresor,  tjänsteresor och nyttjandet  av resfria former,  d v s den tekniska 
utrustning som finns för resfria möten. 

Generellt sett omfattas ett resval inom Trafikverket av flera olika faktorer som distans, läge, 
färdsätt, priser/kostnader, bekvämlighet och tidsåtgång. I vissa fall krävs även logi och/eller 
hyrbil. Valen påverkas också av enkelhet, smidighet, frekvens (på mötena/resorna), kostnader 
för individen och/eller den organisatoriska enheten och typ av medverkan i den aktivitet som 
genererar resan.  

Konsultbolaget  Trivector  Traffic  AB  fick  i  uppdrag  av  Trafikverket  att  utföra  en 
resvaneundersökning  för  hela  Trafikverket,  inklusive  datainsamling  av  kostnader, 
användningsfrekvens och utsläpp för alla trafikslag, kostnader för logi och annat reserelaterat 
för tjänsteresor, samt användningsfrekvens av mötesfri IT-teknik.

Trafikverkets  syfte  med  denna  RVU  (Resvaneundersökning)  är  att  arbeta  fram  ett 
åtgärdsprogram  som  ska  bidra  till  målet  att  sänka  reskostnaderna  med  25%,  minska 
koldioxidutsläppen och uppnå en energieffektivisering.  Trafikverkets mål är att  bidra med 
minskade koldioxidutsläpp på totalt 140.000 ton och en energieffektivisering på 300 Gwh per 
år,  varav  potentialen  i  medarbetarnas  resor  bedöms  vara  1.500  ton  respektive  3  Gwh 
(Trafikverket;  Trivector  Traffic  AB). Ett  sätt  att  göra  detta  är  att  utnyttja  de  resfria 
mötesformerna mer effektivt.

1.4 Problembeskrivning/ Trafikverket i Stockholm 

Eftersom tjänsteresor många gånger hänger samman med arbetsresorna till och från jobbet är 
det  av  stor  vikt  att  även undersöka hur  medarbetare  reser  till  och  från jobbet,  alternativt 
arbetar hemifrån. Används till exempel den privata bilen eller SL-kortet för kortare resor till 
möten i tjänsten?  De medarbetare som i sin tjänst måste använda bil  för att  åka runt och 
inspektera vägar, skyltar mm ute i fält, hur fungerar det med de tjänstebilar/cyklar som finns?

I samband med bildandet av Trafikverket genomförs en omorganisation som innebär både 
förändringar av arbetsmiljön och omlokalisering av vissa orters kontor. Då Trafikverket finns 
på både större och mindre orter som alla har olika förutsättningar till kollektivtrafik, finns det 
ett  intresse  att  studera  just  Stockholms  situation  lite  djupare,  eftersom både  trafiken  och 
kollektivtrafikutbudet skiljer sig ganska mycket från mindre orter. 

Trafikverket på Sundbybergsvägen 1 i Solna (gamla Vägverket) och på Landsvägen 50A i 
Sundbyberg (gamla Banverket) ska samlokaliseras under 2012 i lokaler på Solna Strand 98 i 
Solna.  Förändrade  reslängder  och  restider  påverkar  alla  medarbetare,  oavsett  om det  blir 
bättre eller sämre, både när det gäller tjänsteresor och resor till/från arbetet.

Subventionerade P-platser tas bort (finns idag på Sundbybergsvägen 1) samtidigt som antalet 
P-platser blir färre. Hur kommer detta påverka?
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I  samband  med  flytten  förändras  arbetsmiljön  för  medarbetarna  från  dagens  enskilda 
kontorsrum till öppet kontorslandskap. Hur kommer detta fungera i kombination med ökade 
telefonmöten och videokonferenser?

1.4.1 Problemställningar

Fokus i denna studie ligger på att ta reda på vad intervjupersonerna tycker och tänker om:

• Sitt färdmedelsval för resor till/från arbetet och om alternativ finns.

• Sitt färdmedelsval för resor inom tjänsten och om alternativ finns.

• Riktlinjerna för möten och resor inom tjänsten, efterlevs de?

• Flytten till nya lokaler och öppna kontorslandskap.

• Hur ändra resvanor både privat och i tjänsten hos medarbetare generellt?

• Resfria möten och distansarbete.

1.5 Mitt mål

Detta  är  ett  examensarbete  inom utbildningen  till  Civilingenjör,  Väg-  och Vattenbyggnad 
(numer  Samhällsbyggnad),  Skolan  för  arkitektur  och  samhällsbyggnad,  Institutionen  för 
Transportvetenskap, avdelning Trafik och Logistik. 

Denna djupstudie ska vara ett komplement till resvaneundersökningen. Studien ska illustrera 
och analysera de val som 10 medarbetare inom Trafikverket, med placering i Stockholm, gör i 
sina  pendlingsresor  och  tjänsteresor  utifrån  perspektiven  utsläpp,  kostnader,  hälsa  och 
arbetsmiljö. 

1.6 Syfte

Syftet med denna djupstudie är att fånga upp vilka frågor, problem, attityder och hinder man 
stöter  på hos medarbetarna  om man som arbetsgivare vill  påverka deras resvanor,  både i 
tjänsten och till/från arbetet. 

Studien är användbar då den kommer att  kunna identifiera  aspekter som Trafikverket  kan 
studera närmare och se om de förekommer i en större omfattning. 

1.7 Omfattning/ Avgränsningar

Studien har genomförts genom att använda kvalitativ intervjumetod. Sökning och läsning av 
tidigare  rapporter,  studier  och  undersökningar  gjordes  i  första  skedet,  parallellt  med 
framtagning  av  frågeställningar  till  intervjuerna.  Intervjupersoner  valdes  i  samarbete  med 
handledare,  alla  stationerade  på  Trafikverkets  kontor  på  Sundbybergsvägen  1  i  Solna. 
Tillgång till resultaten av den stora resvaneundersökningen gjord av Trivector Traffic AB har 
funnits och ett urval relevant för denna djupstudie har redovisats i bilaga 2.

Fokus har inriktats  på intervjuprocesser och psykologiska aspekter  genom framtagande av 
beskrivande citat, snarare än att producera statistik i form av tabeller och diagram.
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1.8 Rapport- och genomförandestruktur
• Inledning med problemställning mål och syfte i kap 1. 

• Litteraturstudier och tidigare forskning, kap 2. 

• Val av metod och genomförande, kap 3. 

• Redovisning av intervjuresultaten kap, 4. 

• Analys och resultat kap, 5.

• Diskussion och slutsats, kap 6.
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2 Litteraturstudier/Tidigare Forskning

2.1 Litteraturstudier

Med  nyckelord  som  restid,  resvanor,  arbetsresor,  pendling,  kundnöjdhet  och  attityder 
plockades ett första urval av examensarbeten ut på avdelningen för Trafik och Logistik på 
Institutionen för Transportvetenskap på KTH. Därefter har sökandet efter relevant litteratur 
gjorts främst med användning av dator, både på KTH’s bibliotek, Trafikverkets Intranät och 
på  Internet.  Nämnda  referenser  i  dessa  har  sedan  skapat  en  kedjereaktion  av  fortsatta 
sökningar på bland annat Internet, Trafikverkets Intranät, och bland rapporter hos Trafik- och 
Logistik på Institutionen för Transportvetenskap på KTH. En lista på dessa dokument finns 
under Referenser.

På Trafikverket tipsades om en bok, ”Den kvalitativa forskningsintervjun” av Steinar Kvale, 
som ger praktiska anvisningar om ”hur man ska göra” forskningsintervjuer och som ger både 
nya och erfarna forskare förslag till begreppsliga referensramar för ”hur man ska tänka” om 
intervjuforskning. (Kvale S. 1998) Denna bok ligger till grund för hur studien genomförts.

2.2 Stockholmstrafiken idag

2.2.1 Kollektivtrafik

Stockholm är en stjärnstad där nästan all befintlig spårtrafik går radiellt in till  Stockholms 
centrum, undantaget är den relativt nya tvärbanan mellan Hammarby Sjöstad och Alvik och 
som nu byggs ut ytterligare mellan Alvik och Solna Station. Cirka 75 procent av resorna till 
och från innerstaden i  rusningstrafik  görs med kollektivtrafiken.  Spårtrafiken i  Stockholm 
består av tunnelbana, pendeltåg, spårvagn och flera så kallade lokalbanor som Lidingöbanan, 
Saltsjöbanan,  Nockebybanan  och  Roslagsbanan.  Överlag  betraktas  spårbunden  trafik  som 
snabbare och mer pålitlig då fordonen inte behöver samsas med andra trafikslag, undantaget 
spårvagnar och tvärbanan som på vissa sträckor ligger i befintlig gatumiljö. Tunnelbane- och 
pendeltågspåren  utnyttjas  i  stort  sett  maximalt,  det  är  svårt  att  klämma  in  fler  tåg  i 
rusningstrafik. Då Stockholms befolkning ständigt växer pågår det kontinuerligt arbete för att 
kunna  utöka  kapaciteten  under  rusningstrafiken,  det  investeras  i  nya  moderna 
signalanläggningar  och  tågvagnar  till  både  tunnelbana  och  pendeltåg.  När  tunneln  för 
pendeltågen är klar kommer det förhoppningsvis leda till  stora förbättringar när det gäller 
både pålitlighet och turtäthet för pendeltågsresenärerna och även för de vanliga tågen.

Innerstadsbussarnas problem beror mycket på all annan biltrafik i innerstaden. Avsaknaden av 
bussfiler på vissa gator och även infarter till Stockholm, gör att bussar fastnar i samma bilköer 
som bilarna och därför blir restiden mycket längre eftersom bussar dessutom ska stanna vid 
hållplatser.  Prioritering  av  bussfiler  och  cykelbanor  behöver  göras  för  att  öka 
framkomligheten för dessa så att  de restidsmässigt kan konkurrera med bilen.  Flera större 
vägarbeten både i centrala staden och vid genomfartslederna har det senaste året orsakat extra 
mycket störningar och förhoppningsvis lättar dessa när arbetena är avslutade. 
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Kollektivtrafikens växthusgasutsläpp inom transportsektorn ligger idag kring 5,3 procent och 
den  fortsatta  satsningen  på  biogasbränslen  i  bussarna  bidrar  till  att  sänka  den  andelen 
ytterligare (www.stockholm.se).

Vissa knutpunkter där resenärerna ska byta trafikslag är idag hårt belastade och anses av vissa 
vara  nära  en  kollaps,  som  exempelvis  vid  St.Eriksplan  där  alla  som  ska  till  Karolinska 
sjukhuset byter från T-bana till buss. 

Många resenärer anser att pålitligheten tidvis är mycket dålig, att tidtabeller för det mesta inte 
hålls och att det förekommer dagliga förseningar. Spårfel, signalfel, vagnfel, växelfel, elfel, 
nedrivna kontaktledningar, inställda avgångar och korta tåg är vardagsmat för pendlare, sedan 
tillkommer  personalbrist,  stökiga  medresenärer  och  strulande  dörrar,  bromsar  mm  som 
orsakar de mindre men ack så förargliga förseningarna på under 5 minuter.

2.2.2 Bil

Trafiksituationen på vissa infarter, närförorter och genomfartsleder under rusningstid kan vara 
besvärlig  och nu diskuteras även trängselavgifter  på den enda nord-sydliga genomfarten i 
Stockholm – Essingeleden. Solna Stad undersöker också möjligheter till genomfartsavgifter 
då många av dess gator också lider av svår trängsel i rusningstrafik.

Trängselavgifter infördes 1 augusti 2007 för att försöka begränsa antalet privatbilister inom 
tullarna under dagtid på vardagar, dels för att minska trängseln och öka framkomligheten och 
dels för att minska växthusgasutsläppen och skadliga partikelhalter i luften. I snitt har trafiken 
till och från innerstaden minskat med 20 procent och utsläppen av luftföroreningar med en 
procent  sedan  de  infördes.  Stockholms  Stad  arbetar  ständigt  för  en  minskning  av 
luftföroreningar och ökad framkomlighet för både kollektivtrafiken, varuleveranser, gående 
och cyklister och med den så kallade Framkomlighetsstrategin ska dessa trafikslag prioriteras 
framför biltrafiken. (www.stockholm.se)

Biltätheten  är  högre  i  ytterområden  än  i  innerstaden,  och  bilen  används  oftare  vid  resor 
tvärledes  där  kollektivtrafiken  inte  är  lika  väl  utbyggd.  Exempelvis  kan  det  med 
kollektivtrafiken ta kring en timme att resa mellan Sollentuna och Ulvsunda i Bromma medan 
det med bil tar ca 25 minuter.

Många bilister har den ekonomiska möjligheten att välja de ökade kostnader det innebär att 
köra bil om de tjänar tillräckligt med tid på det. Allt beror på var man bor och var man jobbar, 
vilka  tider  man  reser  och  om  man  har  tider  att  passa  pga.  barn,  familj  och/eller 
fritidsaktiviteter.

2.2.3 Cykel

Antalet  cyklister  i  Stockholm ökar hela  tiden,  dock skulle  de kunna bli  fler.  Cykel är  ett 
konkurrenskraftigt alternativ till både bil och kollektivtrafik. Det går ofta fortare än både bil 
och buss, är miljösmart samt främjar hälsan hos befolkningen. 

Fler säkra cykelbanor och övergångar/korsningar behöver prioriteras speciellt genom centrala 
delarna av Stockholm. Ofta finns långa sträckor med bra cykelväg men sedan upphör de inför 
någon korsning och tvingar ut cyklisterna i gatan. Många hävdar att det kan finnas en eller 
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några osäkra/obehagliga punkter/sträckor/korsningar längs deras cykelfärdväg som gör att de 
avstår helt från att cykla trots att de i övrigt anser att resten av sträckan är duglig och gärna 
skulle vilja cykla.

Slussen och Gamla Stan är en flaskhals även för cyklister, det är trångt, mycket gående och 
cyklister, mycket bilar och bussar och många korsningar, vilket utgör en stor barriär för de 
som färdas från norr till söder och tvärtom. Bygget av Österlänken skulle minska biltrafiken 
på Skeppsbron och ge möjlighet att bredda cykelbanorna. 

Pendlingscyklister behöver gena och säkra genomfarter i staden, annars kommer de som vågar 
fortsätta cykla på gatorna, medan andra kommer att avstå helt från att cykla. 

Bild 1 Avstånd inom 30 minuter från Stockholms centralstation uppdelat på färdmedel kl 07-08 (Gustafsson L. 2009).

Tidigare  undersökningar  har  kommit  fram till  bild  1 ovan,  som illustrerar  hur  långt  man 
kommer  från  Stockholms  Centralstation  på  olika  färdmedel  inom  30  minuter  under 
morgonrusningen kl 07-08. Här kan man se att cykeln är ett konkurrenskraftigt färdmedelsval 
med hänseende till restiden.

2.3 Hur väljer man färdmedel?

När man talar om färdmedelsval förutsätts att det finns flera olika valmöjligheter att välja 
emellan och detta kan stämma för det stora flertalet resenärer i större städer, som exempelvis 
Stockholm.  Men  det  finns  alltid  ett  antal  individer  som  faktiskt  saknar  vissa  av 
valmöjligheterna medan ett annat antal upplever sig sakna alternativ. De individer som saknar 
både bil och cykel är helt hänvisade till kollektivtrafik eller att gå om avstånden tillåter det. 
Bland de som upplever att de saknar andra alternativ återfinns påfallande ofta bilister som av 
bekvämlighetsskäl  inte  orkar  gå  500  till  1000  meter  till  en  busshållplats/T-
banestation/Pendeltågstation. Många bilister uppger också tidsbesparingen och andra måsten 
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som barnlämning/hämtning som skäl till  att de måste välja bilen för att livspusslet ska gå 
ihop. (Hansson J., Quester A. & Josefson E. 2010)

2.3.1 Teorier

Det  finns  tidigare  forskning  på  hur  människor  väljer  färdmedel  och  färdväg,  och  vad 
värderingar och attityder har för betydelse, och det florerar olika teorier och metoder för hur 
man tar reda på detta.

I  ekonomiska  teorier  fokuserar  man  främst  på  kvantitativa  metoder  som  kan  framställa 
statistik,  tabeller  och olika jämförelser och värdeskattningar utifrån vilken efterfrågan som 
finns. Man försöker värdera olika attribut i nytta och betalningsförmåga, för att ta reda på vad 
reseuppoffringen är värd för respektive färdsätt. Man fokuserar då främst på en större grupp 
människor som antagits ha liknande förhållanden och värderingar istället för att inrikta sig på 
varje individ för sig. I de ekonomiska teorierna som t.ex.  de vanliga transportekonomiska 
modeller görs ett antagande att varje individ handlar efter rationella principer och väljer det 
färdmedel som ger maximal (ekonomisk) nytta för individen (Kottenhoff K. et al, 2003). Här 
förutsätts också att individen alltid är välinformerad om alla alternativ som står till buds. 

I de psykologiska teorierna befinner sig individen i centrum, och man fokuserar främst på 
resenärernas åsikter, värderingar och attityder. Här används ofta kvalitativa metoder för att få 
fram vilka aspekter som resenärerna värderar och när och hur (Kottenhoff K. et al, 2003). Här 
förutsätter man inte heller att alla resor görs för att tillfredsställa ett behov vid målpunkten 
utan att resor i sig kan ha ett egenvärde. 

2.3.2 Trafiklitteratur

Det  finns  ett  flertal  tidigare  undersökningar,  studier  och  rapporter  där  många  fått  fram 
liknande resultat när det gäller trafikfakta.

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  och  Vägverket  har  i  samarbete  med  Banverket  och 
Boverket tagit fram Trafik för en attraktiv stad, även kallad TRAST (2007), som väl beskriver 
dagens infrastruktur  och  trafiksystem i  städer,  och den är  också ämnad som en hjälp  till 
kommuner  inför  både  planläggning  och underhåll  av  gator,  vägar,  korsningar,  gång-  och 
cykelvägar mm. TRAST (2007) består av två delar. Den ena delen är avsedd att vara en hjälp i 
kommunens  processinriktade  arbete  med  trafikfrågorna.  Den  andra  delen  innehåller 
faktaunderlag  för  arbetet  med trafikstrategin,  trafikplaner  och åtgärdsprogram.  Syftet  med 
TRAST (2007) är att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med stadens trafikfrågor, 
kanske  i  form av  en  trafikstrategi  som är  anpassad  efter  den  egna  stadens  förhållanden. 
(Trafikverket). 

I TRAST (2007) finns mycket bra helhetsinformation och förklaringar till vad trafik är och 
vad  man  ska  tänka  på  när  det  gäller  tex  tillgänglighet,  trafiksäkerhet,  trafikprognoser, 
framkomlighet, buller, miljö och även hur man mäter behoven av åtgärder för dessa. TRAST 
(2007) kan med stor fördel användas som vägledning för stadsplanerare, trafikingenjörer mfl.

Utöver TRAST (2007) finns det flera studier, undersökningar och rapporter som behandlar 
resvanor, arbetspendling, restidsvärdering, val av färdmedel, trafiksystemets utformning mm 
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både i storstäder, mindre orter och landsbygden i hela Sverige. Här nedan sammanfattas olika 
fakta och resultat från ett urval av dessa rapporter/studier, som det sedan hänvisas till vidare i 
detta examensarbete.

1. Restiden värderas mycket högt. Flera studier visar att det helst ska gå fortare eller ta 
lika lång tid, och bör inte ta mer än 50 % längre tid att resa kollektivt än med bil, dörr 
till dörr. Restidskvoten (kvoten mellan restid kollektivt och restid med bil) ska alltså 
inte överstiga 1,5. Restidskvoter under 0.8 anses vara bra standard och restidskvoter 
mellan 1,0 och 1,3 anses acceptabel. (Hansson J., Quester A. & Josefson E., 2010)

2. I Trafik för en attraktiv stad, TRAST (2007), beskrivs att om restidskvoten är 1 (d v s 
det  tar  lika  lång  tid  att  åka  bil  som  kollektivt)  så  väljer  90  %  av  resenärerna  i 
Stockholmsregionen att åka kollektivt, medan bara 35 % väljer kollektivtrafiken om 
restidskvoten är 2. (Dubbelt så lång tid att åka kollektivt än med bil, dörr till dörr) 
Huruvida de 35 % ens har möjlighet att välja bil framkommer inte.

3. Alla resor brukar börja med en promenad, till  P-plats, busshållplats, cykelparkering 
eller dylikt. Resor kortare än 1,5 km till målpunkt görs oftast till fots då många inte 
anser  det  vara  värt  besväret  att  starta  bilen,  ta  fram  cykeln  eller  invänta 
buss/tåg/spårvagn (TRAST, 2007). Samtidigt känner vi alla någon som alltid tar bilen 
oavsett om det är 50 eller 500 m till målpunkten, vilket gör det svårt att uppskatta hur 
många som faktiskt går, och hur många av dessa som är bilägare.

4. Gång- och cykelnätet (GC-nätet) måste ha korta avstånd och var gent, d v s kortast 
möjligaste väg är ett måste, annars genar folk, ibland även över hårt trafikerade leder 
med olycksrisker som följd. (Genhetskvot = verkligt avstånd mellan två punkter inom 
GC-nätet/fågelavståndet.)  Genhetskvoten ska ligga under 1,25 för att  vara god och 
under 1,5 för att vara acceptabel (TRAST, 2007).

5. Cykelns restidskvot (restid cykel/restid bil) gentemot bilen får inte ligga över 2 för att 
ens kunna konkurrera med bilen. Helst ska restidskvoten ligga under 1,5, d v s det ska 
inte ta mer än 50 % längre tid att cykla än att åka bil, inklusive parkering mm, för att 
man ska överväga cykeln (TRAST, 2007).

6. Vissa undersökningar  gör gällande  att  cykel  är  ett  konkurrenskraftigt  alternativ  till 
bilen  upp  till  5  km  avstånd  till  målpunkt.  Dock  har  andra  undersökningar  i 
Stockholmsområdet kommit fram till att avstånd upp till 10-15 km faktiskt också är 
konkurrenskraftigt  och  attraktivt,  då  det  kan  gå  fortare  än  att  köra  bil  pga 
trafikstockningar.

7. Förutom korta  restider  kräver  cyklisterna  även  gena,  trafiksäkra,  inte  för  kuperad, 
estetiskt  tilltalande  cykelvägar/alternativ  samt  säkra  cykelparkeringar.  Den  fysiska 
infrastrukturen är mycket viktig för att cykeln ska kunna bli konkurrenskraftig.  Det 
har också visat sig det är mer samhällsekonomiskt lönsamt än man tidigare trott att 
göra förbättrande åtgärder för cykeltrafiken. Cykelbanor måste också anpassas efter de 
hastigheter som vana pendlingscyklister kommer upp i, annars tenderar dessa snabba 
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cyklister att cykla i körbanor istället med de olycksrisker det medför. (Sandberg K., 
Wiklund M. & Akbar C., 2011)

8. Så länge städer planeras och byggs för bilar kommer folk också att välja bilen i högre 
utsträckning.  Om de som bestämmer  verkligen  vill  att  trafikanterna  ska  välja  mer 
kollektivtrafik och cykel istället för att köra bil, så måste dessa färdsätt sättas i främsta 
rummet. (Sandberg K., Wiklund M. & Akbar C., 2011) 

9. Många bilister anser att kollektivtrafiken är för dyr med tanke på att restiden ofta är 
mycket längre, byten är krångliga, turtätheten inte optimal och framför allt att det inte 
går att lita på om man kommer fram överhuvudtaget och i så fall när. (Carlsen S. & 
Persson M., 2011; Hansson J., Quester A. & Josefson E. 2010)

10.  Stockholm har en hög andel kollektivtrafikresor jämfört med övriga Sverige, vilket 
beror på ett välutvecklat radiellt trafiksystem av tunnelbana, pendeltåg, direktbussar 
mm, men även på att det i Stockholm råder sådan bilträngsel att kollektivtrafiken kan 
konkurrera med bilresorna in och igenom staden. Däremot har kollektivtrafiken svårt 
att  konkurrera  med  bilen  när  det  gäller  tvärresor  dels  pga  av  kollektivttrafiken 
tvärledes är dåligt utbyggd men även på att de i dessa ytterområden med småhus också 
är en högre biltäthet. (Sandberg K., Wiklund M. & Akbar C., 2011)

2.3.3 Psykologi

Med psykologiska teorier finns möjligheten att få en djupare förklaring till  varför just den 
individen beter sig som den gör och varför de kanske inte passar in i de grupper som studeras 
i de kvantitativa studierna. 

Alla vet att det är bättre för miljön att cykla eller resa kollektivt och många tycker att de borde 
göra det mer ofta. När det kommer till kritan är det dock inte miljötänket som ligger högst på 
prioriteringslistan  när  man ska  få  ihop sitt  egna  individuella  livspussel  med arbete,  barn, 
hämtning/lämning, familj och intressen. Och har man då tillgång till bil så väljer man ofta den 
för att det är smidigast, just här och nu. 

Detta har mycket att göra med människans inre belöningssystem och en tumregel är att ju 
längre bort belöningen kommer (icke förstörd jord om 50 år), desto mindre inflytande har den 
på vårt  beteende i  nuläget  (jag måste välja  bilen).  Forskning kring detta  finns både inom 
psykologin  och  inom medicinvetenskaperna  eftersom detta  också  är  en  kemisk  process  i 
hjärnan. 

Alla människor gör dagligen tusentals val och inom psykologin finns mycket forskning inom 
socialpsykologin för att försöka förstå dessa processer och förutse beteenden och handlingar. 

2.3.3.1 Theory of Planned Behaviour (TOPB)

Man tror att vår attityd till  olika saker och situationer är vad som styr vårt beteende, men 
något sådant entydigt samband har inte påträffats enligt Wicker (1969) (Forward S. Levin C. 
2006) Senare forskning har dock kunnat påvisa att samband visst finns men att attityd måste 
kombineras med subjektiv norm, intention och upplevd kontroll. Se bild 2. Theory of Planned 
Behaviour (TOPB) – teorin om planerat beteende, är en attitydsbaserad teori framtagen av 
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Ajzen och Fishbein (1980) i ett försök att förutse och förklara mänskligt beteende.(Kottenhoff 
K. et al 2003). Det är en välbeprövad teori som är den mest testade modellen inom attityd- 
och beteendeforskning. (Holgersson C. 2011)

Bild 2: Theory of planned behaviour (Forward S. och Levin C. 2006)

Attityd

Enligt Nationalencyklopedin betyder attityd förhållningssätt, att visa sin inställning till något 
genom tex kroppställning eller  kroppshållning.  Darwin definierade attityd som något yttre 
eller ett beteende som man kan observera både hos djur och människor, tex kroppshållning, 
gester, miner och läten.  Andra använder ordet attityd som något inre, mentalt  som inte är 
direkt  iakttagbart  utifrån  och  som  senare  bidragit  till  uppkomsten  av  den  dynamiska 
psykologin. 

Inom  socialpsykologin  och  andra  vetenskaper  används  termen  attityd  för  en  varaktig 
inställning som ofta kommer i uttryck för att man för eller emot något. Det anses att attityder 
är något som byggs upp genom inlärning eller erfarenheter, från tidiga barndomen, och att de 
formas av den sociala omgivningen (www.ne.se). 

Inom varje individ finns flera olika attityder som följer ett hierarkiskt mönster där de mer 
övergripande attityderna speglar inställningen till  företeelser som är centrala  och viktiga i 
dennes liv, tex religion, jämställdhet, livssyn mm. Längre ner i hierarkin finns attityder mot 
mer specifika objekt eller personer, exempelvis favoritfärg, hundar eller politiker. Attityder är 
lättare att förändra än exempelvis personlighet men de övergripande attityderna hos en individ 
är ofta mycket stabila, och försök att förändra och påverka dessa möts oftast av mycket stort 
psykologiskt motstånd hos individen (www.ne.se).

Attityder  varierar  inte  bara  i  betydelse  utan  också  i  styrka,  från  starkt  positiva  till  starkt 
negativa.  Ett  exempel  bland  negativa  attityder  är  fördomar  som  vanligen  bygger  på  lätt 
identifierbara  egenskaper  utan  att  annan information  finns  tillgänglig,  exempelvis  att  alla 
blonda personer har lägre intelligens än mörkhåriga. Fördomar leder ofta till diskriminerande 
beteende eller behandlig mot det eller den som fördomen är riktad mot.

Attityd är mycket en känslomässig bedömning till ett visst objekt eller fenomen, huruvida vi 
gillar det eller inte (Holgersson C. 2011)
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Subjektiv norm

Den subjektiva normen handlar om andras förväntningar och krav, det sociala trycket som 
påverkar individen i sitt val av beteende.  Enligt Forward & Lewin (2006) tror  Icek Ajzen 
(1985) att det som styr individens handlingar många gånger styrs av vad individen tror att 
andra runt omkring anser vara ett  bra, relevant  eller  acceptabelt  beteende.  Men här spelar 
också individens motivation till att följa det sociala trycket en stor roll. Om han/hon inte själv 
tror på de sociala regler som omgivningen lever efter, och heller inte bryr sig särskilt mycket 
om vad andra  tycker  och  tänker,  så  minskar  sannolikheten  att  han/hon  kommer  att  följa 
reglerna och agera efter omgivningens förväntningar (Holgersson C. 2011).

Upplevd kontroll

Den upplevda kontrollen är beroende av individens övertygelse om att han/hon kan klara av 
en viss handling eller inte. Det handlar inte om vad individen faktiskt kan eller vilka förmågor 
denne besitter, utan individens subjektiva övertygelse av sin egen förmåga att klara av ett visst 
beteende eller en viss situation (Holgersson C. 2011).
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3 Val av metod och genomförande/Metod

3.1 Förarbete intervjuer

Inför djupintervjuerna krävdes en hel del förarbete förutom att studera relevant litteratur.

Enligt Kvale (1997) bör man vid djupintervjuer inte ha en fast intervjumall utan mer en guide 
inför intervjun, då följdfrågor och även nya frågeställningar kan komma upp under intervjun. 
Övergripande frågeställningar och funderingar om resor och resvanor i allmänhet, samt inom 
Trafikverket listades för att ligga till grund för intervjuguidens frågor. 

Intervjupersonernas bostadsort och huvudsakliga färdmedel till arbetet noterades och därefter 
fastställdes  reslängd  och  alternativa  resvägar  med  hjälp  av  olika  kartor  och  tjänster  på 
internet.

Intervjuer  kan  registreras  genom  vanlig  bandspelare,  videobandspelare,  förandet  av 
anteckningar  eller  i  minnet,  vilket  det  vanligaste  idag  är  genom  bandspelare  och/eller 
videobandspelare då intervjuaren helt kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun 
(Kvale S. 1997). För att inte missa viktiga detaljer och citat valdes därför inspelning på digital 
bandspelare. 

3.2 Kvalitativ kontra kvantitativ

Initialt var tanken att en omfattande (in i minsta detalj) resedagbok skulle fyllas i under 30 
dagar av tio utvalda medarbetare och att dessa dagböcker sedan skulle ligga till  grund för 
intervjuerna.

Efter diskussioner med både medarbetare på Trafikverket och handledare, beslutades att den 
information  som  dagböckerna  skulle  ge  kunde  inhämtas  genom  väl  genomtänkta 
djupintervjuer. Detta för att bespara medarbetare den tid och det besvär dagboken skulle ta 
från  de  redan  tidspressade  Stockholmsborna  både  när  det  gäller  arbetstiden  och  fritiden. 
Dagböckernas  detaljerade  omfattning  över  alla  intervjupersonens  förflyttningar  under  30 
dagar  riskerade  att  medarbetare  antingen  skulle  avbryta  studien  i  förtid  eller  slarva  med 
ifyllningen,  exempelvis  kopiera  en  dags  ifyllning  till  30.  Genom  att  endast  utsätta 
medarbetarna för en ca 1 timmes lång intervju blev det lättare att hitta villiga intervjupersoner 
samtidigt som sannolikheten för icke sanningsenliga dagböcker minskade. 

Eftersom urvalet  medarbetare är begränsat omfattar  inte uppdraget någon statistisk analys, 
varför en kvalitativ djupintervju som fokuserar på individens handlingar, åsikter och attityder 
framstod som ett lämpligt alternativ. Steinar Kvales bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” 
bidrog till beslutet att utforma en intervjuguide som skulle fånga upp medarbetarnas dagliga 
resor både i tjänsten och till/från arbetet.

3.3 Val av Intervjupersoner

I  uppdraget  för  examensarbetet  skulle  tio  medarbetare  på  Trafikverket,  stationerade  i 
Stockholm intervjuas om sina tjänste- och arbetsresor. Initialt avsågs att få en jämn fördelning 
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av kön, ålder, föräldraskap, färdmedel, reseavstånd till arbetet, tjänsteresor (korta och långa), 
distansarbete och veckopendling. 

Enligt Kvale (1997) brukar antalet intervjuer i vanliga intervjustudier ligga kring 15 ± 10, 
samtidigt som antalet intervjuer inte bör vara fler än som behövs för studiens syfte. Då både 
veckopendlare  och  distansarbetare  föll  bort  pga.  otillgänglighet  och  tidsbrist,  bedömdes 
antalet  intervjuer  räcka  vid  den  sjunde  intervjun.  Fördelningen  låg  då  på  tre  bilister,  en 
kollektivtrafikresenär  och tre  cyklister  varav två utnyttjar  kollektivtrafiken på vintern,  alla 
stationerade på Sundbybergsvägen 1 i Solna.

3.4 Internetverktyg, kartor och Trafiken.nu

För  att  beräkna  resrutt/avstånd/tidsåtgång/utsläpp  och  månadskostnader  för  respektive 
trafikslag och intervjuperson (IP) användes Trafiken.nu. Kompletteringar och kontroller av 
avstånd och cykelvägssträckning har gjorts på satellitkarta.se, medan sl.se har använts för att 
söka alternativa  kollektivtrafikresvägar  och kontrollera/jämföra  tidsåtgång och resväg med 
Trafiken.nu. Google maps har använts för framtagning av kartbilder med resvägar. Detta har 
gjorts med avseende på Trafikverkets nuvarande lokalisering på Sundbybergsvägen 1, samt 
den nya på Solna Strandväg 98, dit Trafikverket flyttar under juni 2012.

Under  intervjuerna  jämfördes  sedan deras  färdmedel  och vägval  med de som Trafiken.nu 
föreslagit och i de fall det behövdes, justerades resrutt och tidsåtgång. Under arbetets gång 
framkom att sajten inte är helt tillförlitlig vare sig när det gäller cykelvägar, bilvägar eller 
kollektivtrafik.  Därmed kan det  också ifrågasättas  hur korrekta utsläppsberäkningarna  och 
restidsberäkningarna kan vara.

3.5 Genomförande och efterarbete intervjuer

Alla intervjuer utfördes under nov-dec 2011, på Trafikverkets kontor i Solna.  Intervjuerna 
spelades in på en digital videobandspelare utlånad av KTH. Linsskyddet satt kvar då endast 
ljudupptagning  var  av intresse.  Tidsåtgången för  intervjuerna  varierade  mellan  22 och 60 
minuter vilket var maxtiden då videokassetten tog slut.

Intervjuerna transkriberades (avlyssning och nedskrivning) sedan så utförligt som möjligt med 
hänsyn till talspråk, upprepningar och pauser. Arbetet tog mycket tid i anspråk, generellt om 
man är van behövs minst sju timmar för en timmes intervju.

Intervjuutskrifterna har sedan sammanställts (redovisas i sin helhet i bilaga 1) för analys och 
jämförande med tidigare framkommen litteratur samt resultaten av enkätundersökningen.
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4 Redovisning av intervjupersonernas åsikter
I detta kapitel redovisas en del av svaren som framkom i intervjuerna. I kapitel 4.1 illustreras 
varje Intervjupersons (IP) färdväg och deras alternativ, samt vissa av deras åsikter angående 
möten, flytt och subvention av SL-kort. I kapitel  4.2 redovisas intervjupersonernas  åsikter 
generellt inom Trafikverket när det gäller cykel, bil, möten, resor, policys mm. 

4.1 Intervjupersonerna

Totalt intervjuades 7 personer, tre kvinnor och fyra män, i åldrar mellan 26 och 55 år. Alla 
intervjupersoner arbetar heltid på 40 timmar i veckan.

Två män och en kvinna kör i princip alltid bil. Två män och en kvinna cyklar huvudsakligen, 
varav en man och kvinna alternerar med kollektivtrafik vid vinterväglag. En kvinna åker alltid 
kollektivt.

Bild 3: Intervjupersonernas tillgång till färdmedel och val av färdmedel.

I bild 3 illustreras intervjupersonernas huvudsakliga val av färdmedel för resor till och från 
arbetet.  De  som  kör  bil  saknar  cykel  och  de  som  cyklar  saknar  bil,  och 
kollektivtrafikresenären saknar  både cykel  och bil.  Alla har  olika förutsättningar  inför sitt 
färdmedelsval beroende på avstånd och tillgång till olika färdmedel.

En sammanställning av  intervjupersonernas svar på frågor ställda under djupintervjun finns i 
bilaga 1.
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4.1.1 Intervjuperson 1

Man, bor i Sundbyberg, singel utan barn, bilist, 26 år, saknar tillgång till cykel, sträcka 3,6 
km, efter flytt 1,4 km.

4.1.1.1 Före flytt

Bild 4: Körväg med bil mellan hem (A) i Sundbyberg och kontoret (B) på Sundbybergsvägen 1 i Solna. Sträcka 3,6 km.

Han är bilist men tar bussen i undantagsfall, men anser det är mycket frustrerande att åka buss 
i Solnas rusningstrafik då bussen har en återkommande frekvens på 15 minuter, fastnar i exakt 
samma köer som när han kör bil, och dessutom tar en omväg in till Solna C, vilket gör att det 
tar honom dubbelt så lång tid (ca 30 min) att åka buss än att åka bil (15 min), räknat från dörr 
till  dörr. Detta ger honom en restidskvot på 2, vilket inte är bra då restidskvoten inte bör 
överstiga 1,5.

Cykel skulle kunna vara ett fullgott alternativ då det tar ungefär lika lång tid som med bil 
(restidskvot på 1), men han äger ingen. Att promenera skulle ta ca 40 min. 

Den förmånliga parkeringen på arbetet gör att han anser att kostnaden för boendeparkering 
(om han lämnar bilen hemma) plus SL-kort är ungefär lika hög som att köra bil och han är 
inte villig att öka restiden med 50 %, plus att det är bekvämt att åka bil dörr till dörr. 

Han önskar mycket billigare SL-kort, då han tycker att det är alldeles för dyrt med tanke på 
hur kort sträcka han åker, samtidigt som tidsvinsten på 30 minuter per dag skulle gå förlorad 
utan bil. Han tycker att ”det är förbaskat dyrt att åka kommunalt för en så kort sträcka, för  
det är den enda sträcka jag åker kommunalt förutom att jag åker in till stan två gånger per  
vecka.”

4.1.1.2 Efter flytt

Han får både genare och lättare G/C väg än tidigare då sträckan kortas från 3,6 km till 1,4 km, 
samtidigt som bilvägen inte kortas alls lika mycket, till 2,2 km eftersom bilgatorna gör att 
man måste  köra en omväg.  I  kombination med att  P-platserna blir  färre  vid nya kontoret 
befarar han att bilkörning och letandet av P-plats kommer att ta lika lång tid som att gå hela 
vägen. Det går att åka buss på ca halva sträckan av G/C vägen, eller att gå ca 650 m till T-

32



banan, men frågan är om han tycker det är värt kostnaden för den korta sträckan han utnyttjar  
SL. Därför tror han att han kommer att gå eller cykla till nya kontoret, dock måste cykel först 
införskaffas, vilket är en hög investeringskostnad. 

Bild 5: Körväg med bil mellan hem (A) i Sundbyberg och nya kontoret (B) på Solna Strandväg 98 i Solna. Sträcka 2,2 km.

4.1.1.3 Subvention av SL-kort

Först svarar han ja på frågan om han tror att ett återinförande av subventionen skulle stimulera 
fler medarbetare att åka kollektivt. Men sedan säger han att de som cyklar kommer fortsätta 
med det och de som kör bil idag bor så pass långt bort att det tidsmässigt inte lönar sig för 
dem att åka kollektivt,  så att en subvention i slutändan inte kommer att göra någon större 
skillnad.  För egen del tror han på en subvention med minst 50 %, den måste ju uppväga 
faktumet att det tar dubbelt så lång tid med buss som med bil plus att han motiverar summan 
med att han främst kommer att använda kortet för resor till och från arbetet. Dock har han vid 
intervjutillfället  ett  SL-kort  och  trots  detta  kör  han  bil  varje  dag  till  arbetet,  just  för 
tidsbesparingens skull. 

4.1.1.4 Möten och tjänsteresor

Möten utanför egna kontoret sker i snitt en och en halv gång per månad, och då reser han 
alltid kollektivt både inom och utom regionen. I övrigt använder han en av bilpoolsbilarna i 
snitt en dag i veckan för inspektioner ute i länet, det blir ca 25- 30 mil/vecka. Möten utom 
regionen sker sällan men då åker han oftast kollektivt (buss och flyg), ibland egen bil om 
mötesplatsen ligger otillgängligt till.
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4.1.2 Intervjuperson 2

Man bor I Storvreta Uppsala, gift 3 barn, bilist, 46 år, saknar tillgång till cykel.

Bild 6: Körväg med bil mellan hem (A) utanför Uppsala och kontor (B) på Sundbybergsvägen 1 i Solna. Sträcka 79,1 km.

4.1.2.1 Före flytt

Han bor i Storvreta nordost om Uppsala och har en färdväg på nästan 80 km vilket brukar ta 
honom ca 50 till 55 minuter att köra. Cykel eller gång är inga alternativ pga avståndet. 

Bild 7: Närbild på Solna/Sundbyberg och Ip:s körväg från E4 till kontoret (B) på Sundbybergsvägen 1 i Solna.

Infartsparkering eller bilpool har ej kollats upp av IP men han är medveten om att det finns 
infartsparkeringar i Märsta, Upplands Väsby och Rotebro. Han har inte testat det ännu och det 
är tveksamt om han ens är intresserad av att testa. 
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Han har heller inte provat att åka kollektivt men han är medveten om att Upptåget finns från 
Storvreta till Upplands Väsby, sedan byte till pendeltåg och buss. Tidsåtgången blir ca 80 min 
(inkl gångtid till/från station) om inga störningar uppstår längs vägen, vilket ger en restidskvot 
mellan 1,45 och 1,6. En försening med Upptåget på mer än två minuter resulterar i en väntetid 
vid Upplands Väsby på 15 minuter och vips är restidskvoten uppe i mellan 1,7 och 1,9. Man 
måste ha både SL-kort och Upptågskort plus att man är bunden till tidtabeller och beroende av 
hela tåg och bussar vilket inte är något som tilltalar honom. Han har uppfattningen att både 
Upptåget  och  pendeltågen  dras  med  återkommande  störningar  i  trafiken  såsom  linjefel, 
signalfel, växelfel, trasiga tåg, elfel mm, vilket leder till stopp i trafiken under hela året, men 
mest vintertid. ”Dessutom har jag nog valt flexibiliteten i att kunna välja själv när jag vill åka  
hem eller till arbetet.” 

På frågan vad som behöver hända för att  han skulle börja cykla svarade han måste flytta 
närmare kontoret då 80 km är för långt bort. Jag frågade då om han skulle kunna tänka sig att  
cykla om det fanns möjlighet att ta med sig cykeln på både Upptåget och pendeltåget, och då 
svarade han att han först måste skaffa sig en cykel. Sedan skulle de praktiska detaljerna för 
cykelförvaringen på tåget behöva lösas, bytet mellan tåg och pendel och sedan att baxa upp 
cykeln  till  gatunivå  vid Solna station.  I  rusningstrafik  är  det  som bekant  ofta  ståplats  på 
pendeln  och inte  tillåtet  att  ta  med  cykel  pga.  platsbrist.  Detta  är  någonting  för  SL och 
Stockholms Stad att utreda vidare, det måste ju vara enkelt och smidigt för alla resenärer och 
inte ta för lång tid vid varje hållplats att lasta i och ur cyklar.

4.1.2.2 Efter flytt

Den långväga manliga bilisten antyder att han helt enkelt inte vill åka kollektivt, han vill ha 
den friheten som det innebär att köra egen bil. ”Jag tror att just det här med tidsaspekten,  
möjligheten  att  välja  när  man  vill  resa  själv  och  en  frihet  att  kunna  stanna  på  vägen  
exempelvis  och  göra  något  ärende  eller  nåt  liknande,  det  tror  jag  är  mer  värt  än  just  
pengafrågan.” 

Bild 8: Körväg från E4:an till kontoret (B) på Solna Strand 98. Infällt översikt över hela resvägen från Storvreta, Uppsala. 
Sträcka 79,5 km
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4.1.2.3 Subvention av SL-kort

På frågan om han tror att ett återinförande av subventionen skulle stimulera fler medarbetare 
att åka kollektivt svarar han att han inte tror att en subvention av SL-kortet, även om det så 
skulle  vara  gratis  för  medarbetaren,  skulle  leda  till  att  flertalet  av  bilisterna  byter  till 
kollektivtrafik och det är definitivt inte en avgörande faktor för honom själv. ”Utan jag tror  
det är andra värden som styr om man väljer att åka kommunalt eller vill känna sig lite mera  
fri då om man säger så, med bil eller vad det nu kan vara. Man har ju ett liv efter arbetet.”

4.1.2.4 Möten och tjänsteresor

Externa möten inom regionen har han i snitt två gånger i månaden där han i hälften av fallen 
åker kollektivt till/från dessa. Om mötet är i anslutning till början eller slutet av arbetsdagen 
tar  han  oftast  sin  privata  bil.  Inga  möten  utom  regionen  hittills.  Utöver  detta  har  han 
inspektionsärenden ute i länet i snitt ca 8 timmar per vecka, d v s ungefär 4 gånger i månaden, 
då han bokar en bilpoolsbil.
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4.1.3 Intervjuperson 3

Kvinna bor i Danderyd, gift ett barn, bilist, 42 år, saknar tillgång till cykel.

4.1.3.1 Före flytt

Bild 9: Körväg med bil mellan hem (A) och kontor (B) på Sundbybergsvägen 1 i Solna. Sträcka 10 km.

Hon har 10 km färdväg och måste hämta och lämna barn på förskola, som ligger ca 700 m 
från hemmet dock i motsatt rikting i förhållande till arbetet. Från förskolan är det en till en 
och en halv km att gå till närmsta busshållplats där bussen går en gång i halvtimmen. Med 
kollektivtrafiken tar det drygt en timme att åka till arbetet och då ingår två bussbyten. Vid 
gynnsamma förhållanden tar det ca 20 minuter att köra bil men det kan ta upp till 40 minuter 
beroende på trafikläget. Restidskvoten ligger mellan 3 vid gynnsamma trafikförhållanden, och 
1,5 vid de tillfällen det tar som längst tid att köra bil. Tidsbesparingen värderas högre än de 
extra kostnader det medför att köra bil. Hon äger ingen cykel (stulen) men funderar på att 
skaffa elcykel då hon inte vill  bli svettig och behöva duscha vid framkomsten till  arbetet. 
Närmsta infartsparkering är full  när hon kommer och bilpool är för bökigt. Hon har även 
funderat på att skaffa en miljöbil nästa gång det är dags att byta bil.

För att börja åka kollektivt,  hela eller delar av sträckan, önskar hon bättre förbindelser, en 
direktbuss från bostadsområdet till kontoret då tidsvinsten med bilen är 3 gånger. Då slipper 
man bytena och kan utnyttja tiden ombord på bussen för arbete. Eller att infartsparkeringen 
vid Danderyds Sjukhus utökas med fler platser, för i dagsläget är den full redan vid 7:30 och 
hon lämnar sonen på förskolan kl 8:00. Hon har försökt men infartsparkeringen är alltid full 
när hon kommer dit, vilket gör att hon kör hela vägen till kontoret numera utan att ens försöka 
åka  in  på  infartsparkeringen  för  att  se  om det  finns  en  plats  ledig.  Antalet  P-platser  på 
Danderyds Sjukhus infartsparkering behöver utökas så man vet att där alltid finns en plats 
även när man kommer efter klockan 8 på morgnarna.
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4.1.3.2 Efter flytt

Bild 10: Körväg med bil mellan hem (A) och kontor (B) på Solna Strandväg 98. Sträcka 11,3 km.

Trots färre P-platser och högre parkeringskostnader avser hon att fortsätta köra bil till arbetet,  
eftersom det fortfarande kommer vara det snabbaste och smidigaste alternativet. Eventuellt 
kan hon komma att omvärdera detta beslut om det skulle visa sig vara allt för besvärligt och 
tidskrävande att hitta en P-plats vid arbetet.

Hon tycker  att  arbetsgivaren  ska prioritera  cykelparkeringar  framför  bilparkering,  närmast 
dörren och med låsbarhet. Om det blir riktigt krångligt att parkera vid arbetet och det tar tid 
att hitta en P-plats samtidigt som kollektivtrafiken eller  cykelinköp subventioneras, då kan 
hon börja överväga att ställa bilen hemma. Med en elcykel skulle hon lätt kunna cykla de 10 
km utan att bli svettig och då hon fått tre cyklar stulna tidigare krävs säker cykelparkering 
med fastlåsning i ramen. 

4.1.3.3 Subvention av SL-kort

Den kvinnliga bilisten uppger att om en eventuell subvention var på 50 % ”skulle det bli så 
pass billigt att köpa SL-kortet så det kunde vara bra att ha, då har du den i handen och det är  
lättare  att  åka,  då  är  barriären  till  att  åka  kommunalt  mycket  enklare.  För  då  blir  det  
plötsligt en extra kostnad att ta bilen när du redan har SL- kortet.”

4.1.3.4 Möten och tjänsteresor

Den kvinnliga bilisten åker nästan alltid kollektivt när hon har heldagsmöten inne i stan, det 
sker ungefär tre gånger i månaden. För övriga möten tar hon kollektivtrafiken om hon åker 
från kontoret och ska tillbaka dit innan arbetsdagens slut. Om mötet är i början eller slutet av 
arbetsdagen tar hon nästan alltid sin privata bil. Det brukar bli ungefär fifty-fifty på de tre 
gånger i veckan hon har möten inbokade inom regionen. När det gäller längre tjänsteresor 
försöker hon åka tåg, utom i de fall de är flera som ska till samma ställe och kan dela på en av 
bilpoolsbilarna. Hon har inga inspektioner som kräver utnyttjandet av en bilpoolsbil.
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4.1.4 Intervjuperson 4

Man bor vid St:Eriksplan, sambo utan barn, cyklist 37 år, har körkort men ej tillgång till bil.

4.1.4.1 Före flytt

Bild 11: Körväg med cykel mellan hem (A) och kontor(B) på Sundbybergsvägen 1 i Solna. Sträcka 2,5 km.

Han cyklar för att det är det överlägset snabbaste färdmedlet för honom för de 2,5 km han har 
som färdväg. Att  åka kollektivt  skulle  ta 20 min istället  för 5 min på cykeln.  Han har ej 
tillgång till bil i hushållet varför bil naturligt valts bort. Han finner det inte lönsamt varken 
tidsmässigt  eller  kostnadsmässigt  att  åka  kollektivt,  förutom  vid  vissa  undantag  vid  typ 
stormar och vinterväglag. Han väljer att cykla även på vintern så länge det är plogat, men vid 
mycket snö som under vintrarna 09/10 och 10/11 har han motvilligt åkt buss.

4.1.4.2 Efter flytt

Han kommer att fortsätta cykla, det blir dock en aning längre till nya kontoret (4,7 km) med 
en  cykelfärdväg  som inte  är  officiell  längs  med vattnet,  där  snöröjningen  kan antas  vara 
obefintlig. Under vintern kommer han nog åka kollektivt och då blir det troligtvis tunnelbana.

Bild 12: Körväg med cykel mellan hem (A) och nya kontoret (B) på Solna Strandväg 98. Sträcka 4,7 km.
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4.1.4.3 Subvention av SL-kort

Han tror att en subventionssumma på minst 50 % krävs för att bilisterna ens ska överväga att 
prova på att åka kollektivt, men han tror också att fler då kommer att upptäcka fördelarna med 
kollektivtrafiken när de väl provat. SL-kort är inte aktuellt för honom själv då cykeln innebär 
kortare restid och frihet.

4.1.4.4 Möten och tjänsteresor

Till  möten  inom regionen fast  utanför  tullarna,  ungefär  1  gång i  månaden,  använder  han 
kollektivtrafiken. De övriga tre till fyra mötena i veckan inom tullarna, cyklar han till mötena, 
då bilpoolsbilarna är svåra att boka och saknar korrekt utrustning. Möten utom regionen är 
mycket sällsynt.
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4.1.5 Intervjuperson 5

Man bor i Nacka, skild två barn, cyklist, 45 år, har körkort och bil.

4.1.5.1 Före flytt

Bild 13: Körväg med cykel mellan hem (A) och kontor (B) på Sundbybergsvägen 1. Sträcka 22 km.

Han har 22 km färdväg vilket tar honom ca 52 min att cykla jämfört med att åka kollektivt 
som tar honom mellan 55 och 65 min om inga störningar inträffar och då inkluderas 2 byten 
med både buss och T-bana. Han äger en bil som dock inte är körbar sedan ett halvår tillbaka 
och därför är bilen naturligt bortvald. Bilpool har aldrig övervägts. Restidskvoter mellan cykel 
och kollektivtrafik saknas i TRAST (2007) men om man antar att en sådan restidskvot skulle 
vara  restid  cykel/restid  kollektivtrafik  skulle  han  få  en kvot  på  0,8 vilket  är  mycket  bra. 
Cykeln innebär frihet. 

”Jag har aldrig ångrat att  jag har cyklat till  jobbet den dan, att jag valde och göra det,  
oavsett väder (regn/storm/slask). Men däremot de gångerna jag kan sitta i bussen och tittar  
ut på de som cyklar, då ångrar jag att jag inte cyklade, för det gick ju! När man väl sitter på  
sin cykelsadel och ser bussen, då finns inte ens tanken att man borde tagit bussen istället, till  
skillnad om man sitter på bussen och ser andra cykla om, då tänker man vad dum jag är som  
inte tog cykeln.” 

Att åka kollektivt och ”fastna” på exempelvis T-centralen och behöva vänta 15 minuter på blå 
linjen är oerhört frustrerande när man vet hur långt man hinner cykla på 15 minuter, vilket i 
hans fall skulle varit mellan Stadshuset och kontoret i Solna. De två föregående vintrarna har 
han dock köpt SL-kort pga mycket snö och dåligt plogade cykelbanor, då lockar värmen i 
bussen mer än att kämpa 22 km i blåst, snö, halka och modd.

Under vintermånaderna brukar han köpa SL-kort på 30 dagar, då plogning av cykelbanorna är 
undermålig  plus  att  slask och regn gör  att  man blir  otroligt  smutsig.  Han alternerar  med 
kollektivtrafik även under resten av året beroende på om han ska på möten utanför kontoret 
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och  inte  har  möjlighet  att  duscha  och  byta  om  där.  Vid  sådana  tillfällen  tar  han 
kollektivtrafiken. Barnlämning och hämtning påverkar inte färdmedelsvalet. 

4.1.5.2 Efter flytt

Hans  avsikt  är  att  fortsätta  cykla  och alternera  med kollektivtrafiken  vid  behov,  då  hans 
färdväg bara ökar med en km.

Bild 14: Körväg med cykel mellan hem (A) och nya kontoret (B) på Solna Strandväg 98. Sträcka 23 km.

4.1.5.3 Subvention av SL-kort

Han tror att en subvention av SL- kortet skulle få fler att åka kollektivt och om det kunde dras 
på lönen och förmånsbeskattas utan att pension och sjukpenning påverkas, skulle han kunna 
tänka sig att köpa ett kort ”att ha i bakfickan nån gång när jag inte cyklar för det svider ju att  
hålla fram den där remsan.” Han nämner en subventionssumma på ca 250 kr.

4.1.5.4 Möten och tjänsteresor

Om vädret tillåter använder han gärna cykel, annars kollektivtrafiken i de fall han har möten 
mitt på dagen och ska till kontoret både före och efter mötet. Han har möten ungefär en till två 
gånger i veckan. Om mötena är i anslutning till början eller slutet på arbetsdagen så styr ofta 
väder  och avstånd huruvida han cyklar  den dagen eller  åker  kollektivt.  Är det  blött  eller 
slaskigt blir man ruskigt smutsig vid cykling, vilket inte är lämpligt vid kundmöten. Han har 
mycket sällan tjänsteresor utanför regionen.
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4.1.6 Intervjuperson 6

Kvinna, bor vid Fridhemsplan, särbo med vuxna utflugna barn, cyklist, 55 år, har körkort men 
ej bil.

4.1.6.1 Före flytt

Bild 15: Körväg med cykel mellan hem (A) och kontor (B) på Sundbybergsvägen 1 i Solna. Sträcka 3,5 km

Hon cyklar  för  att  det  är  det  överlägset  snabbaste  färdmedlet  för  henne,  hon har  3,5 km 
färdväg. Att åka kollektivt skulle ta 30 min istället för 15 min med cykel. Hon har ej tillgång 
till bil i hushållet varför bil naturligt valts bort. Hon finner det inte lönsamt varken tidsmässigt 
eller  kostnadsmässigt  att  åka  kollektivt,  förutom vid  vissa  undantag  vid  typ  stormar  och 
vinterväglag. 

Under vintermånaderna när det är snö och halt brukar hon i allmänhet åka kollektivt. Två eller 
max  tre  periodkort  på  30  dagar  brukar  hon  köpa  per  år,  i  övrigt  använder  hon  remsa  i 
kollektivtrafiken. Det händer att hon åker kollektivt om det är riktigt busväder även under 
sommarmånaderna.
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4.1.6.2 Efter flytt

Hon avser fortsätta cykla till arbetet och ta T-banan på vintern.

Bild 16: Körväg med cykel mellan hem (A) och nya kontoret (B) på Solna Strandväg 98. Sträcka 4,7 km.

4.1.6.3 Subvention av SL-kort

På frågan om hon tror  att  en  subvention  från  arbetsgivaren  skulle  få  fler  bilister  att  åka 
kollektivt svarar hon ”Jag vill ju tro det, men jag tror att många tog det och så gav det till  
sina anhöriga, och så åkte de bil i alla fall.” SL-kort är inte aktuellt  för henne då cykeln 
innebär kortare restid och frihet.

4.1.6.4 Möten och tjänsteresor

Den kvinnliga cyklisten använder kollektivtrafiken vid de få tillfällen hon har externa möten, 
ungefär  1  gång  varannan  månad.  Möten  utanför  regionen  är  mycket  sällsynt. 
Inspektionsärenden  ute  i  länet  har  hon  i  snitt  ca  8  timmar  per  vecka,  då  hon  bokar  en 
bilpoolsbil.
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4.1.7 Intervjuperson 7

Kvinna, bor vid Stadion på Östermalm, singel utan barn, kollektivtrafikresenär, 48 år, saknar 
körkort, bil och cykel.

4.1.7.1 Före flytt

Bild 17: Resväg med Tunnelbana mellan hem (A) och kontor (B) på Sundbybergsvägen 1 i Solna. De svarta strecken visar de 
sträckor man måste gå till/från Tunnelbanan, ca 200 m respektivt 750 m.

En fullfjädrad kollektivtrafikresenär som ibland vid fint sommarväder promenerar hela eller 
delar av sträckan på 5,1 km (sträckan avser bilvägen). Restiden varierar mellan 35 till  40 
minuter med kollektivtrafiken, med cykel skulle det ta ca 22 minuter och går man tar det ca 
70 minuter. I somras när T-banans blå linje var avstängd mellan Rådhuset och T-centralen 
blev restiden avsevärt  mycket  längre och hon provade flera  olika resvägar med buss men 
restiden landade på kring 50 minuter, vilket var mycket frustrerande. 

Bild 18: Resväg med buss, linje 70 och 72, mellan hem (A) och kontor (B) på Sundbybergsvägen 1 i Solna. Sträcka 5,4 km.
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Då funderade hon allvarligt på att skaffa cykel eftersom det skulle gå så mycket fortare, men 
det  blev  aldrig  något  mer  än  just  funderingar  dels  pga  den  höga  investeringskostnaden 
samtidigt  som  hon  är  osäker  på  om  hon  skulle  använda  den  eftersom  hon  tycker  att 
Stockholmstrafiken är läskig att  cykla i.  För 15 år sedan stals hennes cykel och redan då 
tyckte hon det var obehagligt att cykla i Stockholmstrafiken, vilket är en bidragande orsak till  
att hon då inte skaffade sig en ny cykel.

Hon varierar mellan T-bana och buss och därmed också färdvägen. Oftast åker hon T-bana till 
jobbet då hon har nära till stationen hemma, dock blir det en 12 minuters promenad från Solna 
C till kontoret. Bussarna stannar dock precis utanför kontoret och då är det lättare att ta bussen 
hem eftersom det är lättare att passa flera bussar än en T-bana som dessutom ligger längre 
bort. Man måste ibland åka ”åt fel håll” med SL för att hitta den snabbaste vägen. 

4.1.7.2 Efter flytt

Trots att hon får en längre färdväg räknat i km kommer det att gå något fortare för henne att  
åka  kollektivt  till  arbetet.  Detta  beror  på  att  T-banestationen  (Vreten)  kommer  att  ligga 
mycket  närmare  kontoret  vid  Solna  Strand  än  vad  T-banestationen  (Solna  C)  ligger  i 
förhållande till  kontoret på Sundbybergsvägen 1. I princip sparar hon in nästan 10 min på 
gångvägen mellan kontor och T-bana. Hon kommer dock endast åka T-bana efter flytten då 
det går fortast, buss kommer inte att vara aktuellt. 

Bild 19: Resväg med tunnelbana mellan hem (A) och nya kontoret (B) på Solna Strand 98 i Solna. 

4.1.7.3 Subvention av SL-kort

Istället för en månatlig subvention tror hon snarare att en ”prova på kampanj” där man fick ett 
30-dagarskort skulle vara mer effektivt för att få bilisterna att åka kollektivt. Själv åker hon 
redan kollektivt då hon saknar både bil och cykel, och köper SL-kort i vilket fall som helst, så 
en subvention påverkar inte henne alls, men skulle välkomnas.

4.1.7.4 Möten och tjänsteresor

Kollektivtrafikresenären reser alltid  kollektivt  till  sina möten inom regionen, eftersom hon 
inte har körkort och saknar cykel. Hon försöker alltid åka tåg om det går, både utomlands och 
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i  Sverige.  Hon har möten i snitt  två dagar i veckan.  Utöver detta  åker hon utomlands på 
tjänsteresa ungefär en gång varannan månad och vid de tillfällena flyger hon oftast, dock med 
dåligt samvete med tanke på utsläppen. Till flygplatsen åker hon oftast tåg. 

Hon  styr  mycket  själv  över  sina  resor  och  väger  alltid  in  restid,  biljettkostnader  och 
miljöpåverkan i sitt eget beslut. Det gäller även utlandsresor. ”Jag har en ganska tajt budget i  
mitt  EU-projekt  och  kan inte  flyga  hur  dyrt  som helst  och  man får  tänka  på att  det  är  
skattepengar man reser utomlands för och att man ska kunna stå till svars för sina resor om  
man skulle få en fråga från pressen el dyl.”

Hon har inför vissa utlandsresor undersökt möjligheten att åka tåg men det har oftast visat sig 
vara omöjligt med tanke på restid, resrutt/sträcka, krångliga byten och kostnader. Däremot 
kan det fungera att åka tåg eller flygbuss utomlands vissa delsträckor. ”Det jag ofta gör är att  
jag undviker att byta flyg för att komma ända fram till slutdestinationen, exempelvis går det  
suveräna flygbussar direkt från Wiens flygplats till alla möjliga städer i den delen av forna  
Öst som Bukarest och Györ. Och från Milano, Bologna, Brindisi eller Rom kommer man lätt  
med tåg till alla delar av Italien, så det finns ingen anledning att byta flyg i t ex Frankfurt  
eller Amsterdam bara för att komma ända fram.”

Hon tycker dessutom att  det är roligt  och intressant att  prova på kollektivtrafiken i  andra 
städer och länder och försöker oftast undvika taxiresor.
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4.2  IP om Trafikverket generellt och i Stockholm

4.2.1 Kontorens placering före och efter flytt

Idag  ligger  kontoret  i  Solna  långt  från  både  T-bana  (ca  700  m)  och  ännu  längre  från 
pendeltåget vid Solna Station (ca 1,5 km), busshållplats finns dock nära. Till T-banan i Solna 
C krävs en promenad på drygt 12 minuter medan man med hjälp av buss kan ta sig till Solna 
Station,  eller  eventuellt  ta  en  promenad  på  ca  22  minuter.  I  Sundbyberg  ligger  kontoret 
mycket  nära (mindre än 150 m) både pendeltåg,  tunnelbana  och bussar  vilket  anses vara 
attraktivt. Nya kontoret i Solna Strand kommer att ligga nära, ca 250 m, tunnelbanestationen 
Vreten,  medan  vissa  busshållplatser  ligger  en  600-700 m från  kontoret.  Pendeltågsstation 
finns i Sundbyberg vilket ligger en hållplats bort med tunnelbanan eller ca 1 km bort. Det 
råder delade meningar bland medarbetarna om nya lokaliseringen innebär en försämring eller 
en  förbättring  när  det  gäller  tillgängligheten  med  kollektivtrafiken.  Flertalet  på 
sundbybergskontoret  anser  att  det  blir  en  försämring  eftersom  både  pendeltåg  och  vissa 
busslinjer inte finns i närheten vilket ger upphov till byten och därmed längre restider. Många 
på  solnakontoret  tycker  att  nya  kontorets  närhet  till  en  tunnelbanestation  är  en  avsevärd 
förbättring,  dock  anses  inte  detta  vara  någon  förbättring  för  de  som bor  norr  om stan  i 
Sollentuna, Danderyd, Rotebro, Täby mm. Förhoppningen är dock att den nya Tvärbanan som 
byggs mellan Alvik och Solna Station ska bli  ett  attraktivt  alternativ  för de som kommer 
norrifrån med exempelvis pendeltåget.

4.2.2 Arbetsresor

4.2.2.1 SL-trafiken 

Av intervjupersonerna har en man och en kvinna ett eget SL-kort vid intervjutillfället. En man 
har aldrig ägt ett sådant. Två äger remsa att använda vid behov, vid vinteruppehåll övervägs 
SL-kort. Övriga två åker mycket sällan kollektivt privat. 

Indragen subvention

Fram till jan-2011 fanns en subvention för anställda inom gamla Vägverket, på 100 kr/månad 
vid köp av ett 90-dagars kort på SL. Tyvärr gällde subventionen inte på ett vanligt 30-dagars 
kort och fanns heller inte på gamla Banverket, och togs därför bort vid sammanslagningen. 
Hur har indragningen av de 100 kr subvention på SLs månadskort  påverkat de anställdas 
resande?

Två av IP var anställda på Banverket tidigare och har därför inte påverkats alls. Likaså har två 
IP anställts på Trafikverket efter att subventionen upphörde och de har heller inte påverkats av 
indragningen. En cyklist kände inte till att subventionen ens hade funnits. Övriga två IP anser 
att de inte hade möjlighet att utnyttja subventionen tidigare då den endast gällde 90-dagars 
kort  och  eftersom  de  cyklar  inte  har  velat  binda  upp  sig  för  en  så  lång  period.  Hade 
subventionen gällt  på vanligt  månadskort  hade de två  cyklisterna  varit  intresserade  av att 
utnyttja subventionen. Alltså har inte de heller påverkats av den indragna subventionen.
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Återinförande av subvention?

På frågan om IP trodde att ett återinförande av SL- korts subvention från arbetsgivaren skulle 
stimulera fler medarbetare att åka kollektivt svarade flertalet av IP ja, samtidigt som alla IP är 
överens att 100 kr är en för liten subvention och här nämner flera av IP en summa på minst 50 
procent  av  biljettpriset  på  790 kr/månad.  Många anser  att  kostnaden  för  kollektivtrafiken 
generellt är för hög för att kunna konkurrera med cykel eller bil, med tanke på hur mycket 
längre tid det tar med kollektivtrafiken, och därför krävs en kraftig subvention för att främst 
bilister ska offra bekvämligheten och tidsvinsten som bilen ger.

Två IP tror inte att en subvention kommer att vara avgörande för bilister att ställa bilen och 
åka kollektivt. En annan tror det kan fungera bättre med en prova – på – kampanj.

4.2.2.2 Bil och parkering

Trafikverket  har  idag  gott  om  subventionerade  parkeringsplatser  för  anställda  vid  Solna 
kontoret,  men  efter  flytten  (i  juni  2012)  till  Solna  Strand kommer  inga  parkeringar  vara 
subventionerade.  Färre P-platser  och dyrare avgifter  har  aviserats  inför  flytten,  vilket  inte 
kommer att påverka två av de tre intervjuade bilisterna, då de fortfarande bor så pass långt 
bort och fortfarande kommer att ha en hög tidsbesparing på att åka bil. Kostnaderna verkar 
inte påverka till en början, men om det visar sig att det blir besvärligt och tidsödande att hitta 
en parkeringsplats så får de ta ställning till det då.

En kvinna saknar körkort helt, övriga IP har alla B-körkort eller mer. Två män äger egen bil 
men den enes har varit trasig det senaste halvåret. En man har tillgång till två privata bilar i 
hushållet. En kvinna har tillgång till en privat bil och en leasad bil (makens) i hushållet. Två 
kvinnor och en man saknar tillgång till bil. 3 av 7 IP kör bil till arbetet.

Två IP uppger  att  idag kostar  en subventionerad  P-plats  på Sundbybergsvägen 1 runt  14 
kr/dag, vilket ger en månadskostnad mellan 294 kr och 322 kr per månad beroende på hur 
många arbetsdagar det är just den månaden. Kostnaden dras av via lönen och räknas som 
löneförmån. 

Rent  generellt  tror  de  IP  som idag  inte  kör  bil  att  färre  P-platser  och  dyrare  avgifter  i 
kombination med att T-banan finns mycket nära nya kontoret (250 m), kommer att få fler 
bilister att välja kollektivtrafiken. Det anses vara bättre kollektiva kommunikationer med en 
T-bana inom 250 m från kontoret jämfört med dagens 700 m till T-banan i Solna C. 

De intervjuade bilisterna är dock av en annan åsikt, de tror att de flesta som kör bil idag 
kommer att fortsätta köra bil då tidsbesparingen och bekvämligheten fortfarande kommer att 
överväga de ökade kostnaderna.

4.2.2.3 Cykel, cykelparkering och duschmöjligheter

Cykel?

Ingen av bilisterna äger en cykel och inte heller kollektivtrafikresenären.  De två kvinnorna 
har tidigare erfarenheter av flera stulna cyklar, vilket resulterat i att de helt enkelt gett upp 
cykling i Stockholm. Den ena kvinnan är dessutom rädd för att cykla i Stockholmstrafiken 
vilket gör henne tveksam till att investera pengar i en cykel. En av männen har alldeles för 
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långt för att kunna cykla (80km). Av övriga tre IP äger två män flera cyklar vardera medan en 
kvinna äger en cykel.

Säker cykelparkering?

De IP utan tillgång till cykel har ingen aning om hur cykelparkeringen ser ut och kan heller 
inte bedöma om den är säker eller ej. Men den ene manliga bilisten svarar ”Nja säkert och 
säkert, de som har väldigt fina sportcyklar brukar ta med dem upp till sina egna kontor, och  
då kan man ställa sig frågan om det är tillräckligt säkert kanske, än på andra ställen.”

En av cyklisterna tar alltid upp sin cykel på kontoret då cykelparkeringen är obefintlig enligt 
honom. Han har en dyr cykel som han inte vill ha stulen. Men alla IP, även de utan egen 
cykel, menar att det är vanligt förekommande bland de som har dyra sportcyklar att ta upp 
dem på rummet.

Utomhus finns det några vanliga cykelställ (där man skjuter in framhjulet) under ett litet tak 
på framsidan och utan tak på baksidan, men inga där man kan låsa fast cykeln i ramen så som 
försäkringsbolagen kräver. Ingen av cyklisterna tycker att det känns tryggt att ha dem stående 
utomhus där vem som helst kan gå förbi och stjäla dem. Dessutom mår cykeln bättre om den 
står torrt och det är trevligare att sätta sig på en torr och varm cykel när man ska cykla hem. 

Under  kontorshuset  längst  in  i  garaget  har  två-tre  parkeringsplatser  överlåtits  till  att  bli 
cykelparkering, där finns plats för 6 till 7 cyklar enligt den ena manliga cyklisten. En vajer har 
satts upp mellan några rör eller pelare för att kunna låsa fast cykeln i, i övrigt finns inga säkra 
byglar, stolpar eller liknande för fastlåsning av cykelramen. Det ligger i anslutning till soprum 
och stora fläktar som blåser ut luft i ansiktshöjd. Där är smutsigt, oljigt, skitigt och dammigt 
på golven. En kärra står dessutom ofta parkerad på denna ”cykelparkering”. Den ene manliga 
cyklisten ställer sin cykel här eftersom det saknas alternativ, ibland tar han den med upp på 
kontoret. Det är inte ett slutet, låst rum utan alla som arbetar i byggnaden (alla företag inte 
bara Trafikverket) och alla som levererar till företagen, inklusive restaurangen, har tillgång till 
cyklarna på parkeringen. Det är alltså relativt enkelt för en tjuv att lasta några cyklar på en bil 
och köra därifrån.

Den kvinnliga cyklisten är dock mycket nöjd med att cykeln får stå inomhus och har inte ens 
funderat  på  att  man  kan  behöva  låsa  fast  sin  cykel,  då  hon  alltid  varit  förskonad  från 
cykelstölder.  Hon  äger  heller  inte  någon  15-30  000  kronors  cykel  utan  har  en  vanlig 
standardcykel som går på runt 6000 kronor.

Dusch- och torkmöjligheter?

Alla IP är medvetna om att det ska finnas dusch i anslutning till arbetsplatsen, men det är bara 
en av cyklisterna som använder dem. Övriga IP har inte varit dit och vet inte hur där ser ut. 
Men alla IP tycker att  det är  bra att  det finns för de som behöver det, det anses vara ett  
självklart baskrav. Kollektivtrafikresenären påpekar också att ”nåt som kan få en att överväga  
cykling, är ju om det är tipp topp, om det är så här, Åh Gud vad fräscha duschrum och det  
finns bastu och allt.”
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Bilisterna och kollektivtrafikresenären känner inte till huruvida det existerar torkmöjligheter 
eller inte och har heller inte av förklarliga skäl funderat på detta. Två av cyklisterna använder 
inte duscharna och vet heller inte hur torkmöjligheterna ser ut.

Enligt cyklisten som brukar använda duscharna saknas torkmöjligheter för våta kläder och 
handdukar.  Inte heller  förvaringsmöjligheter  för arbetskläder,  handduk och tvål  finns utan 
man måste upp på kontoret och hämta dessa, sen ner och duscha och sen upp på rummet och 
hänga sina våta kläder och handduk på rummet. Det finns visserligen skåp man kan utnyttja 
under dagen (men ej under natten), men där torkar inte regnvåta och svettiga kläder eftersom 
ventilation saknas i skåpen. Att byta om på eftermiddagen till blöta kläder för att cykla hem är 
inte speciellt attraktivt.

4.2.3 Tjänsteresor, möten och teknik

4.2.3.1 Resfri mötesteknik

Trafikverket har investerat i teknik för resfria möten, tex telefon/videomöten mm, hur mycket 
nyttjas  de? Finns motstånd hos anställda  att  använda denna teknik? Är det  svårt,  jobbigt, 
krångligt? Eller uppfattas det som enkelt  och smidigt? Vid sökning på intranätet i oktober 
månad 2011 hittades ingen information om hur man bokar ett Live Meeting.

Av de sju jag intervjuat uppger två att de fått utbildning i hur man använder Live Meeting och 
Communicator medan 5 inte har fått det. En IP har aldrig deltagit i ett Live Meeting möte 
medan övriga sex upplever att det är så enkelt att delta i ett möte att utbildning inte krävs. Två 
IP har erfarenhet  av att  vara den som kallar till  möte och upplever  även det som relativt 
enkelt, men det beror lite på hur tekniskt lagd man är.Två av IP använder sig av Live Meeting 
flera gånger i veckan och två minst en gång i veckan. En använder det aldrig och de sista två 
använder det ungefär en gång i månaden respektive varannan månad. 

Ingen av IP har upplevt ett behov av support och har inte kännedom om vem man kan fråga 
hur man använder eller kommer igång med Live Meeting, förutom kollegor eller andra hand 
IT-service. En av sju IP uppger att tekniken strulat så att mötet blivit försenat eller senarelagt.

Det verkar även vara en ganska allmän uppfattning bland medarbetarna, om man ser till de 
öppna svaren i enkätundersökningen, att den mötesfria tekniken redan används mycket av en 
del av personalen, det råder dock delade meningar hur bra tekniken fungerar. En del tycker att 
det fungerar utmärkt precis som flera av mina IP, medan andra inte tycker att ljudkvaliteten är 
tillräckligt bra, vilket resulterar i att de drar sig för att använda tekniken.

Flera medarbetare efterlyser bättre utbildning i vilken utrustning som krävs (hörlurar), hur 
dessa ska kopplas in och hur mikrofonen sätts på och av, och annat man bör tänka på innan 
och under ett Live Meeting möte. En etik- eller uppförandeguide om hur man beter sig under 
ett  möte  efterlyses  också.  Det  måste  finnas  någon  sorts  support  till  hur  man  kopplar  in 
hörlurar mm då man inte kan kräva att alla medarbetare är tekniskt lagda, en IP påpekar att 
det  är  hon  själv  som  har  problem  att  använda  tekniken,  inte  att  det  är  något  fel  på 
utrustningen, och att det därför kan strula ibland. 
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4.2.3.2 Möten

Möten som kräver att IP förflyttar sig från byggnaden varierar mellan de intervjuade, allt från 
tre, fyra gånger i veckan till en gång varannan månad.

Alla IP har uppgett att de redan har minskat antalet fysiska möten så mycket som det går och 
redan använder Live Meeting och Communicator, ibland även utan att ens reflektera över att 
det är ett möte. De anser allihop att de fysiska möten de har i dagsläget inte går att undvika då 
en del har inspektioner ute i trafikmiljön medan andra har avtalsförhandlingar och möten med 
externa parter som dels inte har samma teknik för distansmöten som Trafikverket har. 

4.2.3.3 Tjänstebilar/Bilpoolsbilar?

Det  finns  två  st  bilpoolsbilar  inom  enheten  Trafikmiljö  och  Aktörsamverkan  som  är 
bokningsbara  via  Outlook.   Enligt  Trivectors  RVU ska  det  finnas  totalt  6  bilpoolsbilar  i 
Stockholm.

Alla IP är medvetna om att bilpoolsbilar finns och alla utom kollektivtrafikresenären (som 
inte har körkort) har använt dem åtminstone någon gång.

För  de  som  behöver  bilpoolsbilarna  för  att  inspektera  specifika  geografiska  platser  och 
trafikmiljöer, inom hela länet, är det ett måste att använda en bilpoolsbil då det handlar om 
sträckor på upp till  25-30 mil i veckan, vilket gör att varken cykel eller  kollektivtrafik är 
realistiska alternativ om man tänker på tidsaspekten.  Det kan behövas studeras vidare hur 
dessa  bilpoolsbilar  används  och  om  det  vid  vissa  tillfällen  skulle  kunna  finnas  andra 
alternativ, tex om en bilpoolsbil används för att köra till ett möte i en annan stad, kanske finns 
det buss eller tåg som alternativ.

Tre IP bokar regelbundet bilpoolsbilar för de inspektioner som krävs, i snitt en dag per vecka 
vardera. Alla tre upplever att det är för få bilar, man måste boka minst en vecka i förväg och 
ibland fördröjs ärendetiden för att bilpoolsbil  saknas. Ibland uppkommer mer eller  mindre 
akuta inspektionsärenden och då blir det antingen att vänta tills nästa vecka då en bil finns att 
boka eller ta sin egna privata bil, vilket en IP har gjort vid enstaka tillfällen. Vissa perioder är 
svårare än andra att boka en bil, det verkar som om alla ska ut och åka samtidigt. I de fall  
dessa medarbetare har ärenden åt  samma håll,  brukar  de boka en bil  gemensamt och åka 
tillsammans.

En IP uppger att hon endast använt bilpoolsbilar vid tillfällen då flera personer ska till samma 
ställe, exempelvis Linköping, Norrköping, Strängnäs eller dylikt, och då är det lättare att ta en 
bilpoolsbil än att boka tågbiljetter, speciellt om stället de ska till inte ligger centralt utan det 
krävs en taxitur från tågstationen.

En IP är kritisk till att de två bilpoolsbilarna inte har den rätta utrustningen med ljusramper, 
reflexer,  striping osv. då han besöker väganläggningar  som exempelvis  Norra Länken där 
sådant  krävs.  Enligt  Trafikverket  ska  alla  väghållningsfordon  ha  korrekt  utmärkning  med 
antingen  ljuslykta  eller  ljusramp,  företagslogotyp  och  eventuell  fordonsmarkering,  gärna 
Battenburgmönster, se bild 20. 
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Bild 20: Korrekt utmärkning av väghållningsfordon (Trafikverket)

Då de tillgängliga poolbilarna saknar allt detta upplever IP att han inte kan boka någon av 
dessa eftersom det inte känns trovärdigt att en trafikverksanställd anländer i en helt omärkt bil 
till vägarbetsplatser och där sedan ska informera entreprenörerna om Trafikverkets krav på att 
de måste uppgradera utmärkningen av deras fordon. Detta i kombination med att det är svårt 
att boka så väljer han att cykla istället, på sin privata cykel. Det finns rätt utmärkta fordon i 
huset som tillhör annan avdelning på Trafikverket men dessa har inte han rätt att låna eller 
boka.

Den andre manliga cyklisten har aldrig bokat eller använt en bilpoolsbil, vid behov har han 
istället åkt kollektivt och tagit taxi sista biten. Detsamma gäller kollektivtrafikresenären då 
hon saknar körkort.

4.2.3.4 Lånecyklar?

I huset på Sundbybergsvägen 1 finns 5 cyklar man kan låna, man går ner i receptionen och får 
låna en nyckel och hjälm, och returnerar dessa när man kommer tillbaka.  Cyklarna tillhör 
hyresvärden Vasakronan och alla hyresgäster i huset, inklusive Trafikverket kan låna dem. De 
går ej att förboka utan det är först till kvarn som gäller och de ska vara tillbaka senast kl 16:30 
samma vardag som den lånades. Man ansvarar för cykeln under låneperioden och skulle den 
stjälas ska man göra polisanmälan. Om det kommer att finnas lånecyklar i nya kontoret har 
jag inte lyckats få någon information om.

Den kvinnliga bilisten kände inte alls till att det fanns lånecyklar i huset, och inser att hon 
kunde ha använt dessa för en del av sina kortare tjänsteresor och möten. 

Den ena manliga cyklisten vet att de finns men tycker inte att de utnyttjas för annat än på 
somrarna när medarbetare vill cykla ner till vattnet och äta lunch i solen. Själv använder han 
endast sin egen cykel.

Den andre manliga cyklisten och de två manliga bilisterna hade ingen kännedom om att det 
fanns lånecyklar i huset, ingen av dem har heller har haft ett behov av sådana då cyklisten har 
en egen cykel och bilisterna inte kan använda cykel för de inspektionsärenden de utför ute i 
länet.
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Kvinnliga cyklisten har använt lånecyklarna vid tillfällen då hon av någon anledning lämnat 
sin egen hemma. Hon upplever det som ett smidigt alternativ vid korta resor till möten. Hon 
säger dock att man inte kan förvänta sig att alla medarbetare utnyttjar lånecyklar på det här 
viset. ”Antingen är man van att cykla eller också är man det inte, och ska man ha med dator  
och annat … förstöra frisyren och bli svettig, det kan räcka för att avskräcka en ovan cyklist.”

Kollektivtrafikresenären känner till att cyklarna finns men har inte använt dem då hon dels är 
rädd för att cykla i Stockholmstrafiken och dels för att hon upplever att cykelsträckan skulle 
bli för lång till mötena i eller på andra sidan stan.

4.2.3.5 Privat bil eller SL – kort i tjänsten?

Alla IP har nämnt att  de skulle använda sitt  privata  SL-kort  för kortare tjänsteresor  inom 
Stockholm, om de ägde ett. De skulle inte använda arbetsgivarens telefon för sms-biljett om 
de hade ett eget, giltigt, privat SL-kort. 

En av IP använder sin privata bil vid enstaka tillfällen då Trafikverkets två bokningsbara bilar 
är upptagna och viktiga ärenden måste inspekteras omgående och inte kan vänta en vecka tills 
en  bil  är  ledig  och  bokbar,  dock  begär  han  inte  reseersättning  för  detta.  En  annan  IP 
ifrågasätter inkonsekvensen i att det i riktlinjerna sägs att privat bil ej får användas i tjänsten 
samtidigt  som reseersättning  för  privat  bilanvändning finns  att  begära vid redovisning av 
reseräkning. 

En  IP  använder  sin  privata  cykel  för  att  ta  sig  till  möten  på  väganläggningar,  då 
bilpoolsbilarna inte har den korrekta utmärkningen som krävs för väghållningsfordon. 

4.2.4 Flytt till öppet landskap 

Efter flytten till Solna Strand kommer medarbetarna att ha öppet landskap, hur kommer det att 
påverka arbetsmiljön?

Alla IP tror att ett öppet landskap kommer att påverka deras arbete negativt. Kollegor som 
pratar  med varandra vid skrivbordet  eller  talar  i  telefon kommer  att  störa de som sitter  i 
närheten.  Folk  som  går  förbi  gör  att  man  reflexmässigt  tittar  upp  och  därmed  avbryts 
koncentrationen. En IP säger: ”Det är otroligt störande med Live Meeting i öppna landskap.  
Ett telefonsamtal kanske du har i en kvart medan Live Meeting kan du ha i två timmar.” 

Lyckligtvis kommer det att iordningsställas små rum för just ändamålet Live Meeting och 
telefonsamtal, vilket alla IP tycker är bra. Dock är de lite fundersamma till huruvida rummen 
kommer att ha datorer eller dockningsstation och om antalet kommer att räcka. Det blir genast 
knepigare att ha ett Live Meeting eller telefonmöte med delat skrivbord om man ska koppla i 
och ur sladdar till datorer, högtalare och/eller lurar, vilket kan bli tidskrävande och krångligt 
för de individer som inte är tekniskt lagda. Dessutom kan man ibland behöva lugn och ro för 
att fokusera på viktiga dokument och vilja stänga in sig i ett rum utan att för den skull prata i 
telefon eller ha ett Live Meeting. Och då är frågan om rummen räcker till.

En  IP  anser  att  hans  jobb  kommer  att  försvåras  rejält  då  han  arbetar  med 
trafikanordningsplaner och ritningarna som inte går att läsa i datorn utan måste skrivas ut och 
klistras  på  varandra  för  att  han  ska kunna få  en  överblick  och göra  bedömningar.  Dessa 
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ritningar kräver utrymme och han säger: ”Nu har jag eget rum och ibland har jag ritningar  
över hela golvet för att få en översiktsbild. Det funkar inte när man sitter fyra personer på en  
kvadratmeter.” 

4.2.5 Rese- och mötespolicy

Trafikverket har både en resepolicy och mötespolicy som det är tänkt att medarbetarna ska 
följa, där ingår också tekniken för resfria möten. Dessa finns i bilaga 3. Hur väl används dessa 
och finns någon uppföljning inom Trafikverket angående detta?

Alla IP utom en har läst dessa policydokument, dock har det inte skett nyligen. Alla IP har 
dock en uppfattning om hur de själva efterlever dem och hur de efterlevs rent generellt av 
Trafikverkets medarbetare. 

Rent generellt tycker alla IP att rese- och mötespolicyn efterlevs ganska dåligt. Flera IP säger 
att de noterat att det finns vissa medarbetare som använder bilpoolsbil eller tjänstebil till  i 
princip alla sina tjänsteärenden, även då annat alternativ finns, och de tror att de gör så av 
vana och bekvämlighet.  En IP nämner att  man vid bokning av en bilpoolsbil  kan se hur 
bilarna används för att åka till bla Sundsvall, Borlänge och Göteborg över flera dagar, och 
man kan tycka att till dessa städer borde man istället kunna åka tåg. Andra nämner att vissa 
flyger från Stockholm även kortare sträckor som till Linköping istället för att åka tåg. En IP 
säger  ”Jag  är  förvånad  över  hur  ofta  f  d  Vägverkare  åker  bil  till  orter  i  Stockholm  
Mälardalen, det förekom inte på Banverket. Jag tror vi har väldigt olika kultur med oss från  
Vägverket respektive Banverket. På Banverket åkte man alltid tåg i princip överallt, utom typ  
markförhandlare som skulle ut till folk i stugor i skogen. Göteborg skulle jag t ex aldrig flyga  
till.”

En IP är övertygad om att vissa medarbetare bokar bilpoolsbilar regelbundet för resor som 
lika gärna skulle kunna ha gjorts med tåg, eftersom det är så pass krångligt att boka via SJ:s 
hemsida jämfört med att boka en bilpoolsbil och gå ner i garaget och hämta den. Då kommer 
man  dessutom  direkt  dörr  till  dörr.  Detta  gäller  resor  från  Stockholm  till  bland  annat 
Linköping, Västerås, Eskilstuna, Borlänge, Göteborg, Malmö, Gävle och Sundsvall. En annan 
IP uttrycker att det är lättare och smidigare att åka bilpoolsbil till möten på vissa orter, då det 
blir krångligt med olika byten att åka tåg/buss/taxi beroende på var mötet är lokaliserat.  Detta 
med hänsyn till att Trafikverket har beslutat att ha sina kontor lokaliserade i så kallade C-
lägen, d v s inte A-lägen som ligger inom gångavstånd från ortens resecentrum. 

Den kvinnliga bilisten uppger att hon (och många kollegor) skulle kunna bete sig bättre, tex ta 
en taxi till närmsta flygbuss istället för en taxi hela vägen ut till Arlanda, men direktiven är 
luddiga och hon gör som hon är van och som alla andra gör.

Alla IP är också rörande överens om att uppföljning av bland annat rese- och mötespolicyn för 
tjänsteresor  är  näst  intill  obefintlig,  ingen  har  någonsin  blivit  tillfrågad  eller  ifrågasatt 
huruvida  de  använt  en  bilpoolsbil,  taxi  eller  flyg  istället  för  tåg,  buss  eller  annat  mer 
miljövänligt alternativ osv. Den allmänna uppfattningen är att uppföljningen måste bli mycket 
bättre och att riktlinjerna för vad som är tillåtet när det gäller färdmedelsval, måste bli mycket 
tydligare  och  framför  allt  gälla  alla  medarbetare  inom  Trafikverket,  även  högre  chefer. 
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Attityden ”Det är en bra regel, den inför vi, men den gäller inte mig.” fungerar inte i långa 
loppet om alla tänker så. 

4.2.6 Hur väljs en tjänsteresa i Trafikverket?

En del har det rätt fritt att själv välja och hushålla med sin resebudget, en del måste fråga 
cheferna om tillstånd för varje resa. En IP uppger att hon sällan behöver fråga, bara när det 
gäller extrakostnader som konferenser och hotell övernattningar. Gäller det utomlandsresor 
måste chefen alltid godkänna. 

Tåg bokar man själv via SJ, som skickar faktura till Trafikverket. Flyg bokas via resebyrån 
som Trafikverket  har  avtal  med,  om man inte  ska flyga Ryanair  eller  annat  lågprisbolag. 
Resor  med  lågprisflyg  får  man  betala  som utlägg  på  sitt  Eurocard  och  få  ersättning  via 
reseräkning.  På samma sätt  bokar  IP själv  utländskt  tåg.  Hotell  bokas  via  Hotelzone  där 
Trafikverkets avtalshotell finns upplagda.

Bilpoolsbilar bokas via Outlook som alla medarbetare har tillgång till.

Det finns alltså flera olika kanaler när det gäller  bokningar av tjänsteresor och tillhörande 
övernattningar  och/eller  hyrbilar,  vilket  gör  att  det  blir  svårt  för  både  medarbetarna  och 
arbetsgivaren  att  få  en  överblick  över  kostnader,  restider  och  utsläpp.  Att  varje  enskild 
medarbetare  själv  ska  in  och  navigera  på  exempelvis  SJ:s  hemsida  kan  ta  mycket  tid  i 
anspråk,  vilket  leder  till  ett  visst  produktionsbortfall.  Istället  bör det  finnas  en gemensam 
bokningskanal dit medarbetaren vänder sig där professionella resebokare kan ta över och boka 
in det mest fördelaktiga alternativet enligt Trafikverkets regler och riktlinjer. Detta framhålls 
även i Trivectors Resvaneundersökning.
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5 Resultat och analys 

5.1 Lokalisering

Lokaliseringen av Trafikverkets kontor har stor betydelse för hur medarbetarnas pendling till 
arbetet  ser  ut.  Lokaliseringen  påverkar  också  tjänsteresorna  bland  annat  i  användning  av 
taxiresor och bilpoolsbilar. 

För att minska hyreskostnaderna har Trafikverket som mål att placera sina kontor i så kallade 
C-lägen dit tillgängligheten med kollektivtrafik är sämre jämfört med A-lägen som ligger nära 
ortens  resecentrum/järnvägsstation.  Om  kontoren  låg  i  ett  A-läge  med  gångavstånd  från 
buss/tågstation  skulle  flertalet  av  både  arbetspendlarna  och  tjänsteresenärerna  få  kortare 
resväg och restid med kollektivtrafiken, då de flesta buss- och tåglinjer i de flesta städerna går 
radiellt  in  mot  centrum  av  orten.  I  ett  C-läge  är  det  inte  säkert  att  det  finns  tillgänglig 
kollektivtrafik med önskad turtäthet, vilket kan vara en orsak till att så många som 46 % av 
Trafikverkets  medarbetare  kör  bil  till  arbetet  (Trivector  Traffic  AB).  Det  kan också  vara 
intressant att studera kostnader för taxiresor inom tjänsten, mellan resecentrum och kontor, 
och jämföra med hyreskostnaderna för A-läge respektive C-läge. Även om hyreskostnaden 
minskar  i  ett  C-läge  är  det  oundvikligt  att  resekostnaderna  och  restiderna  ökar,  och  det 
intressanta är naturligtvis hur totalsumman ser ut.

När det gäller bilanvändningen bland medarbetarnas resor till och från arbetet skiljer det sig 
inom  Trafikverket  mycket  åt  mellan  olika  orter  och  de  som toppar  listan  är  Visby  och 
Vänersborg där ungefär 83 % av medarbetarna kör bil till  arbetet medan i Stockholm och 
Malmö bara 26 % respektive 29 % kör bil till arbetet. Dessa stora skillnader kan bero på både 
avstånden  mellan  hem  och  arbete  liksom  tillgängligheten  till  kollektivtrafik  samt  deras 
turtäthet och pålitlighet, i de olika städerna. Eftersom Trafikverket finns över hela Sverige på 
olika orter som har olika förutsättningar kan det bli svårt att skapa regler och riktlinjer som 
ska  gälla  överallt,  det  kan  behövas  studeras  närmare  vilka  förutsättningar  för  regler  och 
åtgärder som gäller på respektive ort. Detta gäller både tjänsteresor och arbetspendlingen.

5.2 Avstånd och färdmedel

Det kan konstateras att drygt två femtedelar av alla anställda inom Trafikverket i hela Sverige 
har  längre  än  20  km  till  arbetet  vilket  kan  vara  ännu  en  förklaring  till  att  46  %  av 
medarbetarna kör bil till och från arbetet. Se fördelning i tabell 1 nedan.

Tabell 1: Fördelning av medarbetarnas avstånd mellan hem och arbete (Trivector Traffic AB).

< 3 km 3-4,9 
km

5-9,9 
km

10-19,9 
km

20-49,9 
km

50  km 
och 
längre

Antalet 
anställd
a

Antal 
svar

Stockholm 6 % 7 % 19 % 26 % 30 % 12 % 821 572

Totalt 
Trafikverket

15 % 12 % 17 % 15 % 27 % 14 % 6468 4063
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Hela 26 % av medarbetarna i Stockholm har mellan 10 och 19,9 km till arbetet jämfört med 
15 % inom hela Trafikverket. 42 % i Stockholm och 41 % inom hela Trafikverket bor längre 
än bort än 20 km vilket är en ganska hög andel av medarbetarna.

Val av färdmedel beror bland annat på vilket avstånd det är mellan hem och arbete. Det är 
exempelvis ovanligt att cyklister har ett avstånd längre än 20 km. Trivector har kommit fram 
till att ungefär 52 % åker bil, 24 % kollektivt och nästan 22 % går eller cyklar.  Fördelningen 
syns i bild 21 nedan för hela Trafikverket.

Bild 21: Färdmelsfördelning för hela Trafikverkets medarbetare, uppdelat på avstånd till arbetet (Trivector Traffic AB).

I Stockholm skiljer sig färdmedelsfördelningen från resten av landet vilket mycket beror på 
den väl utbyggda kollektivtrafiken. 26 % kör bil, 18 % går eller cyklar och hela 56 % åker 
kollektivt  vilket  framgår  av  Trivectors  bild  22  nedan. 

Bild 22: Färdmelsfördelning för Trafikverkets medarbetare i Stockholm, uppdelat på avstånd till arbetet (Trivector Traffic 
AB).
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Av de sju intervjupersonerna körde tre bil, varav en passar in i kategorin mer än 50 km, en i 
intervallet 10-19,9 km och den tredje i intervallet 3-4,9 km. Av dessa tre bor bara en så pass 
nära att cykel skulle kunna vara ett realistiskt alternativ till bilen. Visserligen är det många i 
Stockholm som cyklar även upp till 15 km, men den IP med 10 km sträcka är inte beredd att  
anstränga sig så att en dusch blir nödvändig vid framkomsten till arbetet. Hon efterlyser, som 
många  andra  bilister,  bättre  och  snabbare  kollektiva  förbindelser,  alternativt  fler 
infartsparkeringsplatser vid Danderyds Sjukhus för att kunna kombinera kollektivtrafiken med 
barnlämning och hämtning. Den andra långväga bilisten är inte speciellt intresserad av att åka 
kollektivt överhuvudtaget. 

Bland de tre  intervjuade cyklisterna  har två kortare  än 5 km vilket  gör att  de passar in  i 
typbilden för en cyklist, medan den tredje sticker ut och har hela 22 km till arbetet. Trots det  
långa  avståndet  går  det  något  fortare  för  honom att  cykla  än  att  åka  kollektivt  även  om 
tidtabeller  hålls.  Detta  beror  delvis  på  de  två  byten  han  har  i  kollektivtrafiken,  vilka 
oundvikligen tar tid i anspråk. Dessutom är han en van och snabb cykelpendlare.  När det 
sedan uppstår störningar och förseningar i buss och tunnelbanetrafiken tjänar han ännu mer tid 
på  att  cykla.  Alla  cyklisterna  förespråkar  friheten  och de  korta  restiderna  som de  största 
fördelarna  med att  cykla.  Att  det  dessutom är  billigt  (i  drift  efter  investeringskostnaden), 
miljövänligt och hälsosamt ser de som en bonus.

Kollektivtrafikresenären med sina 5,1 km anser sig ha på gränsen för långt till arbetet för att  
gå eller cykla. För 15 år sedan var hon cyklist och tyckte redan då att Stockholmstrafiken var 
obehaglig att cykla i, och när cykeln sedan blev stulen brydde hon sig inte om att skaffa en ny 
pga. rädslan för olyckor i trafiken. Med detta i bagaget och vetskapen om att trafiken idag är 
ännu hetsigare, är hon tveksam till  att investera i en cykel. Å andra sidan åker hon redan 
miljövänligt med kollektivtrafiken eftersom hon varken har bil eller körkort.

I Stockholm är det bara 13 % av medarbetarna som bor närmare än 5 km från Trafikverkets 
kontor jämfört med 27 % inom hela Trafikverket. Dock är det bara drygt 1 % av dessa som 
kör bil till arbetet jämfört med drygt 8 % inom hela Trafikverket. Räknar man med de som har 
upp till 9,9 km till arbetet blir andelen som kör bil i Stockholm drygt 3 % av de 32 % som bor  
närmare än 9,9km från arbetet. De flesta som kör bil till arbetet i Stockholm har alltså längre 
än 10 km till arbetet, dvs 23 % av de 26 % medarbetarna i Stockholm som kör bil har ett 
avstånd mellan arbetet och bostad med minst 10 km.  De långa avstånden gör att många av 
dessa  bilister  inte  anser  sig  ha  cykel  som  ett  realistiskt  alternativ  vilket  lämnar 
kollektivtrafiken som enda alternativ till bilen. 

Ofta  fungerar  kollektivtrafiken  mycket  bra  radiellt  med  pendeltåg,  tunnelbana  och 
direktbussar  från  ytterstaden  in  till  de  centrala  delarna  av  Stockholm,  medan 
tvärförbindelserna mellan förorterna i ytterstaden ofta består av snirklande busslinjer som ger 
mycket långa restider. Detta kan vara en orsak till att de flesta bilister uttrycker en önskan om 
bättre och snabbare kollektivtrafik som viktigaste åtgärd för att de ska ställa bilen åtminstone 
en dag i veckan, se bild 23.
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Bild 23: Bilisters viktigaste åtgärder för att åka kollektivt (Trivector Traffic AB).

En sådan lång (>10 km) ressträcka med kollektivtrafik kräver ofta ett eller flera byten, ibland 
mellan olika färdmedel vilket både tar tid och upplevs som besvärligt, om inte annat för att 
trängseln brukar vara stor och endast ståplatser brukar finnas att tillgå efter ett byte.

5.3 Koldioxidutsläpp

Om man ser på arbetsresornas koldioxidutsläpp inom hela Trafikverket så står bilisterna för 
nästan hela andelen utsläpp (94 %) medan flyget står för de största utsläppen (85 %) när det 
gäller tjänsteresorna, bara 15 % står bilanvändningen för (Trivector Traffic AB). Utsläppens 
fördelning syns i bild 24 nedan.

Bild 24: Trafikverkets koldioxidutsläpp enligt Trivectors rapport (Trivector Traffic AB).

Detta placerar Trafikverket i ledande ställning jämfört med andra företag och myndigheter när 
det gäller utsläppen för tjänsteresor. Arbetsresornas utsläpp ligger lite mer i fas när det gäller 
andra företag och myndigheter. Se bild 25 nedan.
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Bild 25: Koldioxidutsläppen inom Trafikverket i jämförelse med andra företag (Trivector Traffic AB).

Man kan enkelt se i Trivectors bilder ovan var åtgärder bör sättas in för att nå högsta möjliga 
minskning av utsläppen. När det gäller arbetsresorna, d v s resor till och från arbetet står alltså 
ca 46 % av medarbetarna för 94 % av utsläppen. Därför är minskad bilanvänding den mest 
effektiva  åtgärden samtidigt  som det  är  en svår utmaning för Trafikverket  eftersom dessa 
resor sker på medarbetarnas egen fritid och bekostnad. Flyget står för 85 % av tjänsteresornas 
utsläpp  varför  det  är  naturligt  att  föreslå  en  kraftig  minskning  av  användandet  av  detta 
trafikslag  för  att  effektivt  minska  utsläppen.  Beroende  på  avstånd,  restider  och relaterade 
kostnader kan denna ekvation dock vara en stor utmaning att få ihop.

5.4 Arbetsresor

5.4.1 Morötter och piskor

I  den stora RVUn har  det  i  enkätens  öppna svarsdel  framkommit  en hel  del  förslag  från 
medarbetare hur man ska kunna premiera de som reser klimatsmart d v s.  belöna dem som 
"gör rätt” istället för att jaga de som ”gör fel”. På så sätt kommer fler och fler att med tiden 
ändra  sina  resvanor.  Exempel  på  belöningar  är  förutom helt  eller  delvis  subventionerade 
kollektivtrafikkort,  extra  semesterdagar,  lönebonus  till  de  som  går  eller  cyklar, 
bonus/subvention till cyklister i form av hjälm, service, dubbdäck, kläder, pumpstation mm, 
subventionerade  promenadskor,  räkna  restid  som  arbetstid,  utnyttja  friskvårdstimmen 
och/eller friskvårdsbidrag för inköp av cykel och användning av dem. Hur dessa förslag skulle 
kunna vara praktiskt genomförbara är något som måste undersökas vidare. Vidare föreslås 
ökade möjligheter att arbeta hemifrån på distans, någon eller några dagar i veckan. 

Samtidigt nämner flera IP att belöningar och bonus till de som cyklar eller åker kollektivt är 
svårt att införa då alla medarbetare ska ha samma förmåner oavsett var de bor. De som bor 
granne med kontoret har ju lättare att t.ex. cykla, än de som bor mer än 2 mil från kontoret.

Informationskampanjer  om alternativa färdmedel  i  kombination  med information  om både 
kostnader och koldioxidutsläpp för olika resealternativ samtidigt med tex prova-på-kort i SL-
trafiken under en månad kan få fler att testa kollektivtrafiken. Att subventionera SL-kort eller 
inköp  av  cykel  kan  få  en  del  medarbetare  att  komma  över  första  tröskeln  för  ett  mer 
klimatsmart sätt att resa till arbetet på. En IP tror att bara bilisterna får prova och få egna 
erfarenheter  att  relatera  till,  så  kanske  de  upptäcker  att  fördelarna  med  kollektivtrafiken 
överväger nackdelarna.
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De flesta IP tror mer på morötter än piskan, dock inte den kvinnliga bilisten. Hon tror inte att 
morötter är tillräckligt effektivt för att få bilister att sluta använda bilen utan hon tror mer på 
höjda  trängselskatter  och  parkeringsavgifter,  och  avstängning  för  biltrafik  i  de  centrala 
delarna  av  staden och en  kraftig  minskning av antalet  tillgängliga  P-platser  där  man vill 
minska biltrafiken. ”Om vi ska få ner det rena koldioxidutsläppet, om vi verkligen ska få ner  
trängseln, ja då får det baske mig kosta för att jag ska ställa bilen och åka buss.” Det ska göra 
”ont” i plånboken att välja bilen samtidigt som det ska vara riktigt besvärligt att komma fram 
och hitta parkering, för tid är också pengar.

Den ena manliga bilisten tror inte alls på bestraffningar överhuvudtaget utan att man måste 
informera ordentligt om utsläpp, kostnader mm för varje resealternativ och sedan lita på att 
varje  individ väljer  det som är bäst  för dem. Morötter  som subventionerade SL-kort  eller 
sponsrade personalcyklar  kan påverka en del  att  byta  från bil,  men han tror att  det  stora 
flertalet kommer att fortsätta köra bil eftersom det handlar om andra värden än utsläpp och 
kostnader när man väljer att ta bilen.

5.4.2 Cykel

Kan det vara kostnadseffektivt för ett företag att tillhandahålla (eller ge bidrag för inköp av) 
cyklar och cykelutrustning såsom hjälm, korg, vattenflaska, regnställ mm till alla anställda 
som bor exempelvis inom en 5 – 10 km radie? Detta istället för friskvårdsbidrag för att slå 
flera  flugor  i  en  smäll  –  minskade miljöutsläpp,  motionen påverkar  hälsan positivt  vilket 
medför att medarbetaren håller sig friskare och presterar bättre på arbetet, kortare tjänsteresor 
inom närområdet kan göras smidigt, mm.

Flera IP tror att ett införande av ”personal-cykel” där ett inköp av cykel subventioneras på 
samma sätt som personal-PC, skulle kunna få en del medarbetare att börja cykla. Om man 
sedan kan kombinera cyklandet med friskvård eller friskvårdsbidraget så vore det en bonus. 
Kanske att restiden på cykel får inkluderas i arbetstiden inom friskvården och regelbundna 
hälsokontroller  görs  så  att  de  nyttiga  hälsoeffekterna  dokumenteras  och  individen  får  en 
förståelse för hur effektiv träning cykling är. Att fler medarbetare cyklar till arbetet är positivt 
i flera bemärkelser:

• Främjar hälsan hos medarbetarna genom att minska risken för hjärt- kärlsjukdomar, 

diabetes, fetma mm samt får piggare medarbetare som kan prestera mer effektivt på 
arbetet.

• Trafikverket föregår med gott exempel som myndighet i Sverige för hållbart resande.

• Mindre avgasutsläpp och bättre luftmiljö i staden för alla.

• Restiden till och från arbetet utnyttjas till fysisk motion och tidspressen att hinna med 

ett gymbesök/motionspass minskar.

Hur detta förslag med personal-cykel ska gå till  rent lagligt med skatter och förmåner och 
annat är någonting som måste utredas vidare.

De cyklister jag intervjuat anger alla tre att huvudorsaken att de cyklar är att det går fort och 
man är fri att åka när man vill.  I Stockholm skulle man kunna kampanja för cykel som ett 
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alternativ till både bil och kollektivtrafik. Ofta går det mycket fortare att cykla och skulle det 
bli en trafikstockning någonstans kan man ofta gena eller smita emellan med en cykel medan 
bilar  och  bussar  förblir  stående.  Det  är  en  härlig  känsla  att  susa  förbi  alla  bilköer  och 
fullpackade bussar i sommarvärmen. 

En av cyklisterna påpekar att tid är något av det dyrbaraste vi har i Sverige och att man ska 
fokusera på hur snabb cykeln är när man kampanjar för att få fler att cykla i Stockholm. Han 
tror att tid som argument är mycket starkare än miljövänligt och hälsosamt, vilka det tidigare 
fokuserats  på.  Cykeln  kan  tidsmässigt  konkurrera  med  både  bil  och  kollektivtrafik  under 
morgonrusningen kl 07-08, vilket väl illustreras i bild 26 nedan.

Bild 26: Avstånd inom 30 minuter från Stockholms centralstation uppdelat på färdmedel (Gustafsson L. 2009)

Arbetsgivaren kan också se till att det för cyklisterna finns säkra, torra, rena cykelparkeringar 
samt  fräscha duschmöjligheter  med torkskåp och förvaringsskåp tillgängligt.  För  cyklister 
anses detta vara självklara baskrav och enligt försäkringsbolagen måste en cykel vara fastlåst 
med ramen i en fast konstruktion, med ett av försäkringsbolaget godkänt bygellås, samt ett 
block- eller bygellås för bakhjulet och gärna fastlåsning av framhjulet i resten av cykeln, för 
att man ska få ut några pengar på försäkringen ifall cykeln eller delar av den stjäls. Det räcker 
heller inte att ställa in den i ett låst utrymme om fler än du själv har nyckel till utrymmet . 
Alltför ofta visar det sig att säkra cykelparkeringar inomhus saknas hos många arbetsgivare, 
mycket pga. av att ledningen inte inser vad som klassas som säker cykelparkering. När det 
gäller  duschmöjligheter  måste  fräscha  sådana  finnas  om  man  ska  kunna  uppmuntra 
medarbetare till att cykla, det måste ligga även i arbetsgivarens intresse att medarbetarna är 
fräscha och inte luktar svett på arbetet. Det är ytterst få som bor så pass nära och är så pass 
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vältränade att de inte behöver duscha vid framkomsten, och ska man då locka folk som bor 
upp till 10-15 km från arbetet att cykla, då blir man rejält svettig och behöver en dusch och 
ombyte i trevliga utrymmen vid framkomsten till arbetet. 

I den stora RVUn har många medarbetare över hela landet angett betydelsen av ovan nämnda 
åtgärder och förslag för att cykeln ska kunna bli ett attraktivt alternativ. Dessutom tillkommer 
förslag  som  ligger  utanför  Trafikverkets  omedelbara  kontroll  som  säkrare  och  bättre 
cykelvägar.  En medarbetare säger ”Förutsättningar för cykling är generellt  undermåliga i  
stora  delar  av  landet  och  i  många  avseenden  -  bättre  cykelförutsättningar  skulle  öka  
incitamenten  att  cykla.  Cykelbanor  håller  bristande  kvalitet  i  tekniskt  utförande  (dålig  
beläggning, tjälskador, jämnhet), trafiksäkerhet (farliga kurvor, trängsel, linjeföring),  drift  
och underhåll (grus på banorna, lagningar som inte genomförs, dålig snöröjning) Cykeltrafik  
har betydligt oftare väjningsplikt mot biltrafik än tvärtom. Vissa av trafikreglerna är kraftigt  
hämmande  för  cykling  såsom  kravet  att  använda  cykelbana  när  sådan  finns  (dåliga  
cykelbanor tvingar cyklisten att hålla upp till 50 % lägre hastighet än vad som fungerar på  
väg och cyklisten tvingas att samsas med oberäkneliga fotgängare, hundar och bilar från  
utfarter som korsar cykelbanan).” Här har Trafikverket som myndighet stora möjligheter att 
påverka kommunernas arbete att prioritera utbyggnad och underhåll av cykelvägnätet.

Kan cyklandet gynnas av att man får ta med sig cykel på T-bana, spårvagn och buss? Hur ska 
det i så fall lösas med platsbristen på både bussar och i tågvagnar? I teorin är det en vacker 
tanke, men ska man vara realistisk i dagens Stockholmstrafik och den trängsel som redan nått 
upp till kapacitetstaket i tunnelbanan i innerstaden under rusningstrafik, så verkar det vara en 
omöjlig uppgift att kunna ta med sig cykel på bussar och tåg. Cyklar är skrymmande och i 
rusningstrafik är det redan fullt på många bussar, tåg och tunnelbanor. För att kunna lösa detta 
måste kollektivtrafiken byggas ut än mer och i planeringen ta med cyklarnas utrymmeskrav. 
Det måste vara smidigt för cyklisten att ta med sig cykeln samtidigt som den inte får störa 
eller smutsa ner övriga resenärer. På pendeltågen får man idag ta med sig cykel dock inte 
under rusningstrafik då behovet är som störst, just på grund av utrymmesbristen. Varken tåg, 
perronger eller stationer är konstruerade för att kunna hantera en större mängd cyklar, det kan 
idag vara besvärligt  att  ”bara” åka med barnvagn i  rusningstrafik,  både för ”föraren” och 
medresenärer.

5.4.3 Bil

Idag tillhandahåller Trafikverket på flera orter kraftigt subventionerade parkeringsplatser för 
sina anställda. Både bilister och icke bilister bland IP och i den stora RVUn nämner att detta 
gynnar  bilåkarna.  Genom  att  sluta  subventionera  och  tillhandahålla  ”egna”  P-platser  för 
medarbetarna, gör man det mer besvärligt och kostsamt för dem att välja bilen. Kanske till 
och med en del av tidsvinsten går förlorad i jakten på en P-plats, dock kanske med bekostnad 
av höjda stressnivåer och sämre humör hos medarbetarna. För att bilister ens ska överväga 
andra färdmedelsalternativ måste det bli både besvärligt och dyrt för dem att välja bilen. Det 
är nog därför många tycker att priset för kollektivtrafiken borde vara mycket lägre än idag för 
att de ska tycka att det ska ”löna” sig att använda den, då den oftast tar mycket längre tid 

64



särskilt om man ska hämta/lämna barn eller utföra andra ärenden på vägen mellan bostad och 
arbete.

Inför flytten till  Solna Strand aviserades att  antalet  parkeringsplatser skulle vara begränsat 
samt att  subventionering  av parkeringsavgifterna  skulle  upphöra.  Under arbetet  med detta 
examensarbete,  i  slutet  på  februari  2012  kom  information  på  Trafikverkets  intranät  om 
samlokaliseringen och parkeringen på Solna Strandväg. Enligt denna nya information verkar 
inte antalet tillgängliga parkeringsplatser ha minskat utan snarare ha ökat. Det informeras om 
3 olika typer av P-platser. Dels 25 platser för Trafikverkets egna bilar (bilpoolsbilar), dels upp 
till  200  poolplatser  med  månadsbiljett  och  sedan  finns  möjlighet  att  teckna  ett  eget 
parkeringsavtal med hyresvärden. 

Poolplatserna kommer att  kosta 500 kr per månad och köps i en automat vid infarten till  
parkeringen. Man kommer inte att ha en egen förbokad plats utan det är först till kvarn som 
gäller och det kommer att utfärdas ungefär dubbelt så många månadsbiljetter än vad det finns 
P-platser. Enligt informationen ska det med dessa 200 P-platser finnas ca 100 fler än det gör 
idag på båda kontoren i Solna och Sundbyberg. Detaljerna kring eget privat avtal direkt med 
hyresvärden är under bearbetning, men kostnaden kommer att ligga kring 1000 kr/mån.

Denna  information  fanns  inte  vid  intervjutillfällena,  men  jag  anser  att  jag  ändå  utifrån 
intervjuerna kan gissa mig till  hur de tre bilisterna ställer  sig till  denna information.  Med 
tanke på att kostnaden mellan dagens månadskostnad på ca 322 kr och den nya på 500 kr så 
tror jag inte att speciellt många bilister slutar köra bil bara pga P-kostnaden. 

Den kvinnliga bilisten har redan vid intervjutillfället antytt att hon ska prova en poolbiljett  
och om det inte fungerar teckna ett direkt parkeringsavtal för att ha en garanterad P-plats. 
Kostnaderna för parkeringen är inget hon bekymrar sig över då hon anser sig behöva bilen vid 
lämning/hämtning av barn samt att tidsbesparingen kommer fortfarande vara hög jämfört med 
annat färdmedelsalternativ.

Bilisten som bor 80 km bort kommer troligtvis att fortsätta köra bil och kommer i första hand 
prova poolbiljetten, och jag tror inte att han tycker att 500 kr är för dyrt. Dock om det blir 
besvärligt med full parkering så kommer han nog att omvärdera sitt resesätt och eventuellt 
använda infartsparkering i kombination med kollektivtrafik eller om kostnaden är rimlig, ett 
direkt p-avtal med hyresvärden. Hans tidsbesparing, bekvämlighet och frihet att åka när han 
vill och slippa tågförseningar och byten värderar han mycket högt.

Bilisten som får kortare väg, kan nog komma att fortsätta köra bil i vissa fall, dock kommer 
han utnyttja sin boendeparkering i Sundbyberg och försöka parkera så nära solnakontoret som 
möjligt,  det handlar om en sträcka på ca 350 m mellan kontoret och Sundbybergsgränsen. 
Alternativt  promenerar  han  hela  sträckan.  En  poolbiljett  på  500  kr/månad  är  dock  inte 
speciellt mycket dyrare än tidigare och kan komma att övervägas om det visar sig svårt att  
hitta parkering på Sundbybergs gator nära kontoret, kostnaden för boendeparkeringen (ca 300 
kr/mån) tas också med i beaktning. Att köpa en cykel är en för hög investeringskostnad plus 
att jag får uppfattningen att han är lite bekväm av sig.
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5.5 Tjänsteresor

Trivector har i sin rapport (Bilaga2)  kommit fram till att Trafikverkets anställda reste 6,1 
miljoner mil i tjänsten mellan juli 2010 och juni 2011 och sträckan fördelades enligt bild 27 
nedan.

Bild 27: Tjänsteresornas fördelning av färdmedel och sträcka (Trivector Traffic AB).

Tåg- och flygresor stod för ca en tredjedel var av den resta sträckan, drygt 2 miljoner mil 
vardera.  Längst  genomsnittlig  sträcka  har  rests  med  flyg  och  tåg.  De  vanligaste 
reserelationerna  för  tjänsteresor  med  tåg  och  flyg  var  Stockholm-Borlänge,  Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Luleå. Alla resor mellan Stockholm-Luleå gick med flyg samtidigt 
som alla resor mellan Stockholm-Borlänge gick med tåg. Mellan Stockholm och Göteborg 
skedde 30% av resorna med flyg. 99 % av tågresorna och 84 % av flygresorna skedde inrikes.

Med tanke på det långa avståndet till Luleå från södra delen av Sverige är det naturligt att flyg 
används  då  restiden  med  tåg  är  avsevärt  mycket  högre  samtidigt  som  kostnadskillnaden 
mellan flyg och tåg inte är särskilt stor på den sträckan, det kan till och med vara billigare att 
flyga. För att minska koldioxidustläppen från flyget måste kanske andra sträckor ses över där 
tåget kan konkurrera både tids- och kostnadsmässigt med flyget, exempelvis i södra delen av 
Sverige.

Bild 28: Top-15 reserelationer med flyg, mellan två punkter (Trivector Traffic AB).
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I bild 28 syns vilka sträckor som kan vara mest lönsamma, ur koldioxidssynpunkt, att börja 
med. Sträckorna Stockholm – Malmö, Stockholm – Göteborg och Göteborg – Borlänge är de 
mest frekventa efter Stockholm – Luleå.

Reserelationerna för bilanvändningen är svårare att kartlägga eftersom det saknas den typ av 
biljettinformation och linjesträckning som finns att tillgå för flyg och tåg. Trivector har dock 
kommit fram till följande information i tabell 2 nedan.

Tabell 2: Tjänsteresor med bil i siffror (Trivector Traffic AB).

Förmånsbil Privat bil Leasade bilar Hyrbil Taxi

Total kostnad (kr) 4 072 986 17 216 183 10 005 543 20 768 620 2 701 870

Sträcka (km) 896 536 5 835 994 3 469 890 6 945 909 11 497

Antal bilar 109 - 99 - -

Milkostnad (kr/mil) 45 30 29 30 235

Sträcka/anställd (km) 14 90 54 195 18

Kostnad/anställd (kr) 630 2 662 1 547 584 418

Förmånsbilen har körts kortast sträcka av bilalternativen medan hyrbil och privat bil utnyttjas 
mest.  De leasade bilarna,  så kallade bilpoolsbilar,  är  de som är mest ekonomiska följt  av 
hyrbil och privat bil. Enligt Trafikverkets riktlinjer (bilaga 3) ska inte privata bilar användas 
alls i tjänsten då de oftast inte uppfyller de miljö- eller säkerhetskrav som Trafikverket ställer 
på sina fordon och därför är det förvånande att se hur stor avvikelsen är från denna riktlinje. 
Enligt Trivector har 17 % av de anställda uppgett att de använder privat bil i tjänsten. Det kan 
vara dags att se över användningen av bilpoolsbilarna och se om de kan utnyttjas mer effektivt 
och införskaffa fler sådana på de orter där behovet är störst. Då kan Trafikverket få bättre 
kontroll över både kostnader och koldioxidutsläpp samtidigt som riktlinjerna för fordon följs 
bättre. Dessutom kan Trafikverket då utrusta de leasade bilarna med korrekt utmärkning för 
väghållningsfordon, ljusramper, Battenburgermönster mm så som föreskrivs i riktlinjerna.

Kostnaderna för tjänsteresor uppgick totalt  till  över 200 miljoner  kronor på reserelaterade 
utgifter,  exklusive  hotell  och  konferens.  Varje  anställd  reste  i  genomsnitt  947 mil  till  en 
kostnad av 31 000 kr. Fördelningen över kostnaderna visas i bild 29.
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Bild 29: Tjänsteresornas kostnader uppdelat på färdmedel (Trivector Traffic AB).

Även räknat per anställd är det flyg och tåg som ligger  högst vad gäller  rest  sträcka och 
kostnad. Däremot har de två färdsätten lägst milkostnad. Högst milkostnad har, förutom taxi 
som står i en klass för sig, förmånsbil med 45 kr, följt av hyrbil, privatbil och leasad bil med 
30 kr. Se tabell 3 nedan.

Tabell 3: Kostnad och rest sträcka per färdmedel (Trivector Traffic AB).

Färdmedel Sträcka 
(mil)

Kostnad 
(kr)

Sträcka/anst
älld

Kostnad/anst
älld

Milkostn
ad

Tåg SJ* 2 022 536 41 588 987 313 6 430 21

Flyg 2 375 113 48 876 554 367 7 557 21

Taxi 11 497 2 701 870 1,8 418 235

Leasad bil 346 989 10 005 543 54 1 547 29

Hyrbil 694 591 20 768 620 107 3 211 30

Privat bil 583 599 17 216 183 90 2 662 30

Förmånsbil 89 654 4 072 689 14 630 45

Totalt 6 123 979 145 230 446 947 22 454 24

* Motsvarar 89 % av de totala kostnaderna.

Milkostnadsmässigt  är  alltså  tåg  och  flyg  att  föredra,  och  tas  koldioxidutsläppen  med  i 
beräkningen  blir  det  bästa  färdmedelsalternativet  tåg.  För  de  resor  där  bil  står  som enda 
alternativ, bland annat inspektioner, är det mest tids- och kostnadseffektivt att tillhandahålla 
så kallade bilpoolsbilar, som ur image och utsläppssynpunkt bör vara miljöbilar.  

Användning av tjänstecyklar tas inte med i Trivectors rapport, vilket kan bero på att sådana 
inte finns med i någon av Trafikverkets policys eller riktlinjer. Förekomsten av tjänstecyklar 
på Trafikverkets kontor att låna vid kortare tjänsteresor inom den egna staden är därför inte 
heller känd, även om det säkert förekommer ute i landet. På Solna kontoret har det funnits 5 
lånecyklar  till  förfogande  men  de  har  inte  tillhört  Trafikverket  utan  fastighetsägarna 
Vasakronan, och således varit tillgängliga för alla hyresgäster i huset. Vetskapen om deras 
existens bland de anställda på Trafikverket är blandad, tre av sju IP kände inte till dem, och 
bara en av de övriga fyra hade någon gång använt en lånecykel.

68



5.5.1 Policys och riktlinjer för resor och möten

Trafikverkets policys och riktlinjer för resor och möten finns redovisade i bilaga 3. Alla IP är 
överens om att arbetsgivaren ska diktera villkoren för när och hur tjänsteresor ska utföras och 
med vilka färdmedel. Nu upplevs att riktlinjerna är lite luddiga och att det framförallt saknas 
uppföljning vilket resulterar i att man därmed kan göra lite som man vill när det gäller val av 
färdmedel för resor, oavsett om de är korta eller långa. 

En medarbetare säger i den stora RVUn att ”Trafikverkets resepolicy och reseriktlinjer är  
mycket tama i jämförelse med många kommuners. Cykel och buss nämns inte ens. Det görs  
ingen tydlig prioritering av färdsätt vilket får det att framstå att man kan göra lite som man  
vill. Medarbetare verkar tycka att det är helt okej att ta bilen vart man än ska, om det så är  
till ett möte/konferens i en stad med goda kollektivtrafikförbindelser. Följ upp resandet och  
återkoppla så vi vet hur vi sköter oss.”

En IP betonar att det måste vara enkelt att åka tåg i tjänsten, som det är nu tar det bara någon 
minut att boka en bilpoolsbil, medan en tågresa kan ta allt mellan 30 till 60 minuter att boka, 
särskilt om man inte är van att navigera på SJ:s hemsida. Man måste nämligen själv leta rätt 
på lämplig avgång som passar Trafikverkets kriterier när det gäller kostnader mm. Detta kan 
vara en bidragande orsak till den allmänna uppfattningen bland medarbetarna att bilpoolsbilar 
används för ofta av vissa medarbetare. 

5.5.2 Förändring av resemönster och attityder

Det verkar också finnas tendenser, så kallade kulturskillnader, mellan de som tidigare arbetat 
på Banverket och de som arbetat på Vägverket. De som arbetade på Banverket verkade åka 
tåg (istället för bil eller flyg) i högre utsträckning än de som tidigare arbetat på Vägverket, 
som oftare väljer bil eller flyg framför tåg. Detta är någonting som behövs undersökas vidare 
inom Trafikverket.

Trafikverket  kan  också  se  till  att  utbilda  och  informera  sina  medarbetare  om  de 
klimatvänligare alternativen genom att genomföra studiebesök eller studieresor, exempelvis 
åka tåg till Eskilstuna för att besöka kontoret där. Människor måste få prova på hur det känns i 
verkliga  livet  att  åka  kollektivt  med  buss  och  tåg  för  att  kunna ändra  sina  attityder  och 
värderingar, annars fortsätter man i sina vanliga hjulspår. Lägg konferenser dit alla deltagare 
lätt kan åka tåg och annan kollektivtrafik.

Inom  de  olika  enheterna  eller  avdelningarna  kan  man  ha  någon  form  av  tävling  eller 
ansamling av poäng till  en pott för val av klimatsmarta tjänsteresor där ”vinnarna” kan få 
någon liten vinst  i  form av tex en studieresa med tåg,  lunchkryssning eller  liknande.  Hur 
utformningen av dessa tävlingar och vinster ska se ut är något för Trafikverket att studera 
vidare.

Samtidigt är det svårt att inte förespråka medarbetare att köra bil eftersom det är vägar som 
Trafikverket arbetar med också. Det ingår helt enkelt i arbetet att åka ut i olika trafikmiljöer 
och  inspektera,  observera,  planera  för  nya  vägar,  korsningar,  tunnlar,  broar  mm.  En 
medarbetare i stora RVU enkäten säger ” Mycket konstig enkät, ni har helt glömt bort att vi  
faktiskt är många som har vägen som arbetsplats. Våra resor är inte till kontorsmöten utan  
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det är resor för att se till vad våra entreprenörer gör på vårt vägnät samt kolla tillstånd. En  
stor del är också möten med markägare utmed våra vägar. Förse oss därför med bra utmärka  
bilar,  brattenburgmönster och takskyltar,  glöm inte bort att  de bilar vi  som projektledare  
använder är först och främst inte transportmedel utan de är arbetsplatser.”
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6 Diskussion
Vilka frågor, hinder, problem och attityder stöter man på om man ska påverkade anställdas 
resvanor, både i tjänsten och till/från arbetet? Och vilka åtgärder kan ett företag genomföra för 
att  underlätta för sina anställda att genomföra dessa förändringar? 

Restiden värderas högst och idag tar det rent krasst längre tid att åka kollektivt för många av 
de 46 % som väljer att köra bil till arbetet. När dessutom inte kollektivtrafikens tidtabeller 
hålls (av olika anledningar) blir restiderna ännu längre och att inte veta när man kommer fram 
skapar en oerhörd stress för individen. (Hansson J. et al 2010) Restiden tas från individens 
fritid, dygnet har 24 timmar, tid är pengar och därför är man villig att betala, om man har den 
möjligheten, för att kunna få den extra tiden och dessutom veta att man kommer fram. Att 
tänka på ökade miljöutsläpp och klimatmedvetenhet är inte avgörande för att ändra resvanor. 
(Nerikes Allehanda, 2010) 

Den långväga manliga bilisten säger ”Jag tror att just det här med tidsaspekten, möjligheten  
att välja när man vill resa själv och en frihet att kunna stanna på vägen exempelvis och göra  
något ärende eller nåt liknande, det tror jag är mer värt än just pengafrågan.” 

För att få fler medarbetare att välja bort bilen behöver vissa kriterier uppfyllas. Arbetsplatsen 
måste ligga nära kollektiva transportmedel som har en god tillgänglighet både i turtäthet och 
linjesträckning.  Ju  närmare  en  knutpunkt  för  kollektiva  färdmedel  desto  fler  kan  också 
använda  dessa.  Avstånd  mellan  arbete  och  bostad  har  också  stor  betydelse  vid 
färdmedelsvalet, bor man många mil bort är utbudet vanligtvis inte så stort. Många upplever 
att de kanske inte har något annat val än att ta bilen, kanske bussarnas tidtabeller inte passar 
individens  personliga  schema  med  arbetstid,  familj  och  barn.  På  mindre  orter  är  inte 
kollektivtrafiken lika väl utbyggd och man kan fundera på om det finns någonting man kan 
göra  för  dessa  medarbetare  som  ”måste”  ta  bilen  till  arbetet.  I  norra  Sverige  kan 
tillhandahållandet  av  motorvärmare  i  alla  fall  minska  kallstarternas  utsläpp  under 
vintermånaderna.  En annan idé är att  på något sätt  uppmuntra medarbetare att  investera i 
miljöbilar,  eller  bara  byta  ut  en  gammal  bil  mot  en  nyare  modell,  alternativt  kunna  få 
hyra/leasa en sådan bil under den tid man är anställd. Med någon bra logga eller slogan på 
bilarna skulle man arbeta för Goodwill för Trafikverket både som myndighet och som ett bra 
ställe att arbeta på. 

6.1 Psykologiska hinder

Vad  för  psykologiska  hinder  finns  för  att  ändra  sitt  resvanemönster?  (ex  vanor/ovanor, 
attityder, fördomar, lathet, stress, rädsla, mm)

”Vanans makt är stor” är ett känt talesätt och människan är ett vanedjur som brukar göra som 
man alltid har gjort. Till detta kommer att människan är lat och hela tiden strävar efter minsta 
motståndets lag, hade inte människan varit detta hade inte vi varit där vi är idag med alla 
tekniska  uppfinningar;  bilar,  cyklar,  flygplan,  tåg,  lyftkranar  både  små  och  stora,  hissar, 
rulltrappor, diskmaskiner och alla andra hushållsmaskiner osv. Det tar kraft och energi att lära 
sig något nytt och det har ingen betydelse om det gäller att lära sig laga en ny maträtt eller ta 
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reda på tidtabeller och resvägar för bussar/tåg och hur man tar sig till närmaste station, det 
finns alltid ett motstånd att komma över när man ska göra något nytt. Känslan av upplevd 
kontroll (eller känslan av bristen på kontroll) påverkar individens attityd till det nya, förutom 
den ursprungliga attityden till densamma. 

Rädsla är någonting som styr en del människor mer än andra, och hänger ibland ihop med 
stress.  En  del  tycker  det  är  oerhört  obehagligt  att  åka  under  jord  och  undviker  därför 
tunnelbana, några av dessa undviker bara blå linjen då den ligger djupare ner i berget. Vissa 
undviker blå linjen av andra orsaker som fördomar, värderingar, attityder och rädsla gentemot 
invandrare. Andra undviker tunnelbana i rusningstrafik för att det är för mycket folk, speciellt 
i de centrala delarna av Stockholm. Vid obehag ökar stressnivån hos människan och man blir 
lättirriterad. Många lider av stress i både arbetslivet och privatlivet och klarar helt enkelt inte 
av att packas stående tätt inpå främmande människor under de dagliga resorna. Trängseln på 
tunnelbana och bussar är ett stort problem för vissa individer och i kombination med de allt 
mer vanligt förekommande störningar och stopp i trafiken blir situationen ohållbar och de som 
har möjlighet väljer ofta annan färdväg eller annat färdsätt. Många tycker att det är mycket 
behagligare att sitta i sin egen bil, även om det är enorma bilköer, än att stå inklämd på ett tåg 
som man aldrig vet när/om det kommer fram i tid.

Motståndet till att börja cykla kan också vara högt, speciellt om man inte är någon van cyklist 
och inte ens äger en cykel. Många är rädda för att cykla i/genom innerstaden då trafiken är 
mycket  hetsig  bland  både  bilister  och  andra  cyklister.  Ovana  gör  att  detta  ter  sig  mer 
skrämmande än vad det kanske är i verkligheten, det är allmänt känt att människan är rädd för 
det okända. Att behöva ta reda på lämplig cykelväg i aspekter som genhet, snabbhet, säkerhet, 
minst kuperat mm är ännu ett motstånd att övervinna. Sedan tillkommer de som inte tycker 
om att bli svettiga och/eller är lata och har uppfattningen att de har alldeles för lång sträcka till 
arbetet, även om så kanske inte är fallet. Att cykla i dräkt eller kostym är heller inte tilltalande 
då  man  kan  bli  både  smutsig  och  svettig,  vissa  är  heller  inte  beredda  att  duscha  vid 
framkomsten  till  arbetet  av olika  anledningar  som tex  den personliga  integriteten  när  det 
gäller nakenhet bland andra i gemensamma utrymmen. Det blir dessutom jobbigare att släpa 
med  sig  ombyteskläder,  handduk,  tvål  och  allt  som behövs  för  att  kunna  duscha,  under 
förutsättning att  duschmöjligheter  ens finns på arbetsplatsen.  Duschen måste vara ren och 
fräsch, en liten skrubb i en smutsig källare framkallar bara obehag. Vädret kan också vara en 
skrämselfaktor - regn, vind och snö är inte alltid så behagligt att cykla i. 

Många styrs av sin upplevda brist på kontroll och vågar kanske inte ensam prova på någonting 
nytt som att cykla i Stockholm eller åka buss om man aldrig gjort det tidigare. Men efter att 
med sällskap ha fått prova kanske de ändrar sin attityd om de upptäcker att det inte var så 
svårt eller obehagligt som de trodde från början, samtidigt som den upplevda kontrollen av att 
klara av detta bidrar till att förstärka en positiv attityd till det nya och okända.

Samtidigt  är  det  av  stor  vikt  att  arbetsgivaren  tillhandahåller  säkra  cykelparkeringar 
(godkända  av  försäkringsbolagen)  samt  fräscha  dusch-,  omklädnings-  och 
förvaringsutrymmen. Dessa är en förutsättning för att cykelkampanjer ska ge önskat resultat.
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6.2 Tjänsteresor och policys

Ingen av IP upplever att någon någonsin har ifrågasatt eller frågat om hur och varför vissa 
färdmedel valts för tjänsteresor, och att det inte finns någon uppföljning eller kontroll av detta 
heller i efterhand. I riktlinjerna står exempelvis att privat bil inte får användas men ändå finns 
det möjlighet att få ut ersättning för detta samt eventuella trängsel- eller parkeringsavgifter när 
man tidsrapporterar och lämnar in reseräkningar. Enligt riktlinjerna är det varje chefs uppgift 
att göra denna uppföljning för ”sina” medarbetare, vilket ska ses som ett kontinuerligt arbete, 
men det verkar vara lite godtyckligt om varje enskild chef prioriterar detta eller inte, och om 
det beror på tidsbrist, hög arbetsbelastning, okunskap eller nonchalans typ ”vi gör som vi har  
gjort i alla år” är något som kan behöva undersökas vidare. En IP efterlyser tydligare regler 
för cheferna om både krav och uppföljning på tjänsteresor och att dessa regler ska gälla alla 
Trafikverkets medarbetare, även högre chefer. Det undergräver nämligen trovärdigheten som 
företagsledare att införa en massa regler och riktlinjer och sedan själv bryta mot dem. ”Man 
ska leva som man lär” är ett talesätt och ett annat är att ”Barnen gör som du gör – inte som du  
säger”, vilka båda illustrerar hur människan fungerar rent psykologiskt. 

För de ca 17 % av medarbetarna som uppgett att de använder sin privata bil i tjänsten och 
därför inte kan välja annat färdmedel  till  arbetet,  finns en enkel lösning. Trafikverket  bör 
införskaffa fler egna/leasade bilar som de anställda ska använda sig av i tjänsten, samtidigt 
som man inför restriktivare regler för utbetalning av reseersättning för användandet av privat 
bil. Rent generellt tycks det behövas en genomgång av flera policys och riktlinjer och aktivt 
börja arbeta för att de efterlevs i hela organisationen. 

På  frågan  om  intervjupersonerna  trodde  att  det  skulle  kunna  fungerar  att  arbetsgivaren 
tillhandahåller lånecyklar för kortare tjänstresor inom egna orten svarar en IP: ”Jag tror inte  
att arbetsgivaren kan hyra in 30 cyklar och sen hoppas att folk börjar cykla på dem. För då  
har man inte den tidsvinsten, man måste boka en cykel, sen måste man ställa in rätt höjd, sen  
har man en cykel som kanske inte funkar och då struntar folk i det. Vi har 5 cyklar här nere i  
källaren som hela huset kan låna men de står alltid på plats, det är ingen som lånar dem”.  
Och det kan han ha rätt i. Det behöver utredas närmare på vilka orter som lånecyklar skulle 
kunna vara användbara och ett realistiskt alternativ för medarbetarna, troligtvis främst i större 
städer med en redan etablerad cykelkultur. Att rakt av besluta att alla kontor i hela Sverige ska 
ha ett visst antal cyklar är inte kostnadseffektivt, och om man ska ha cyklar behövs något 
incitament för att få fler medarbetare att använda dessa, även de som är ovana cyklister, så att 
inte cyklarna bara står och dammar igen. Det är som sagt både miljövänligt och hälsosamt att 
cykla vilket gynnar både medarbetarna och arbetsgivaren.

6.3 Slutsats

Man kan konstatera att mycket av de åsikter och tankar som mina sju intervjupersoner har, 
stämmer överens med både tidigare forskning och studier samt de resultat Trivector kommit 
fram till i den stora RVU:n. 

När det gäller arbetsresorna till/från arbetet är alla IP överens om att arbetsgivaren inte kan 
kräva någonting av medarbetaren då det handlar om deras egen fritid. Det är varje individs 
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eget ansvar att ta sig till jobbet och då också varje individs val hur man väljer att göra det. Om 
arbetsgivaren  börjar  betala  för  restiden kan man dock börja  ställa  krav på färdmedel  och 
resesätt.  Däremot  kan  arbetsgivaren  med  olika  medel  uppmuntra  och  underlätta  för  sina 
medarbetare att åka kollektivt, samåka, använda infartsparkeringar eller börja cykla.

Alla IP är dock överens om att  det är  arbetsgivarens  uppgift  att  diktera villkoren för alla 
tjänsteresor,  både  om,  var,  när  och  hur,  samt  val  av  färdmedel  beroende  på  tidsåtgång, 
kostnader  och miljöutsläpp.  Eftersom Trafikverket  arbetar  med tillsyn  av  både  vägar  och 
järnvägar förekommer många inspektionsärenden och besök ut till vägarbeten vilka skiljer sig 
från  tjänsteresor  till  kontorsmöten/seminarier/konferenser,  varför  det  krävs  olika 
förhållningssätt till respektive typ av tjänsteresa. Det finns idag riktlinjer inom Trafikverket 
för möten och tjänsteresor, dock upplever alla IP att uppföljning av efterlevnaden av dessa är 
undermålig. 

Det vore bra om Trafikverket föregick med gott exempel när det gäller att få medarbetarna att 
resa mer miljösmart samt att använda dagens teknik för resfria möten. 

En IP konstaterar ”Det är ju Trafikverket liksom, det är ju det! Vi borde vara Sverigebäst på  
hållbart resande! Och föregå med gott exempel.” 
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Bilaga 1. 

Sammanställning av intervjusvar enligt intervjuguiden.

IP = Intervju Person, dvs den jag har intervjuat.

Antal intervjupersoner (IP)

7 st

Man/kvinna?

4 män, 3 kvinnor

Ålder?

Männen: 26, 37, 45, 46.  Kvinnorna: 42, 48, 55.

Civilstånd? Hemmaboende barn? I så fall ålder på barnen?

Männen: 

• En singel utan barn

• En gift med 3 barn under 8 år

• En sambo utan barn

• En skild med 2 barn under 8 år

Kvinnorna:

• En gift med ett barn under 8 år

• En singel utan barn

• En särbo med vuxna utflugna barn

Var bor du och vilket kontor har du din arbetsplats på?

Alla IP har sin huvudsakliga arbetsplats på Solna kontoret på Sundbybergsvägen 
1.

Männen bor i Sundbyberg, Storvreta nordväst om Uppsala, Orminge i Nacka och 
vid St:Eriksplan.

Kvinnorna bor vid Fridhemsplan, Nora i Danderyd och vid Stadion på Östermalm.

1



Hur reser du vanligast till och från arbetet?

Två män och en kvinna kör i princip alltid bil. Två män och en kvinna cyklar 
huvudsakligen, varav en man och kvinna alternerar med kollektivtrafik vid 
vinterväglag. En kvinna åker alltid kollektivt.

Innan intervjun har jag använt Trafiken.nu för att beräkna 
resrutt/avstånd/tidsåtgång/utsläpp och månadskostnader för respektive trafikslag.  
Kompletteringar och kontroller av avstånd och cykelvägssträckning har gjorts på 
satellitkarta.se, medan sl.se har använts för att söka alternativa kollektivtrafikresvägar  
och kontrollera/jämföra tidsåtgång och resväg med Trafiken.nu. Detta har gjorts med 
avseende på Trafikverkets nuvarande lokalisering samt den nya i Huvudsta dit  
Trafikverket flyttar under 2012.

Inledande frågor

Hur många timmar i veckan arbetar du normalt?

Alla IP arbetar heltid på 40 timmar i veckan.

Vilken yrkesroll har du? Personalansvar? Chef?

En kvinna är chef med personalansvar för ca 10 personer. Övriga är ingenjörer, 
projektledare och vanliga tjänstemän utan chefsposition eller personalansvar.

Har du körkort? Vilken sort i så fall?

En kvinna saknar körkort helt, övriga IP har alla B-körkort eller mer.

Finns det tillgång till bil i ditt hushåll? I så fall hur många? Är  
någon av dessa leasade eller företagsägda?

Två män äger egen bil men den enes har varit trasig det senaste halvåret. En 
man har tillgång till två privata bilar i hushållet. En kvinna har tillgång till en 
privat bil och en leasad bil (makens) i hushållet. Två kvinnor och en man saknar 
tillgång till bil.

Har du tillgång till SL-Access periodkort?

En man och en kvinna har ett eget SL-kort vid intervjutillfället. En man har aldrig 
ägt ett sådant. Två äger remsa att använda vid behov, vid vinteruppehåll 
övervägs SL-kort. Övriga två åker mycket sällan kollektivt privat. 

Har du tillgång till cykel?

En kvinna och två män har egen cykel. Övriga har ej tillgång till cykel i hushållet.

Innan Trafikverket bildades, var hade du din anställning?  
Banverket? Vägverket? Annat?

Två kvinnor på Banverket. Tre män och en kvinna på Vägverket. En man 
ingetdera.
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Arbetsresor

Arbetar du huvudsakligen på den arbetsplatsen/kontoret? 

Alla IP har sin huvudsakliga arbetsplats på Solna kontoret på Sundbybergsvägen 
1.

Hur många dagar i veckan arbetar du någon annanstans? I  
genomsnitt. Var någonstans - något annat av Trafikverkets kontor  
eller hos kund?

Ingen IP arbetar på något annat Trafikverkskontor. Några har regelbundet möten 
med utomstående parter medan andra har inspektioner att utföra.

 Arbetar du någon gång hemifrån eller på distans? Hur fungerar  
det? Hur ofta i genomsnitt?

Två män och en kvinna arbetar i princip aldrig hemifrån då de anser att 
arbetsuppgifterna inte kan utföras hemifrån. 

En kvinna arbetar i snitt hemifrån ett par timmar varje dag. 

Två män och en kvinna arbetar hemifrån i snitt en halv till en dag i veckan. 

Man måste ingå ett avtal med Trafikverket för att få arbeta hemifrån på 
kontinuerlig basis och den långväga bilisten har för avsikt att från årsskiftet göra 
detta för att arbeta hemifrån i snitt en dag per vecka, mycket för att slippa den 
långa resvägen. 

De som arbetar hemifrån upplever att tekniken för att göra detta fungerar bra. 

Jag har dock inte verifierat huruvida de har en överenskommelse med 
Trafikverket att få arbeta hemifrån.

Hur ofta reser du till andra kontor i tjänsten?(inklusive  
projektkontor) 

En kvinna reser till ett projektkontor (i Stockholm) en gång i veckan. Övriga har 
inga sådana rutinmässiga resor till andra Trafikverkskontor.

Hur reser du vanligast till och från arbetet?

Två män och en kvinna kör i princip alltid bil. Två män och en kvinna cyklar 
huvudsakligen, varav en man och kvinna alternerar med kollektivtrafik vid 
vinterväglag. En kvinna saknar både cykel och körkort och åker alltid kollektivt, 
då oftast T-bana till jobbet och ibland buss hem.
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Vilka andra alternativa ressätt finns det för dig? Finns möjlighet  
till Kollektivtrafik? Cykling? Bilpool? Hur passar dessa alternativ  
dig när det gäller tidsåtgång, tillgänglighet, bekvämlighet,  
kostnadsmässigt, avstånd mm?

Gemensamt för bilisterna är att restiden är betydligt kortare än med 
kollektivtrafiken som dessutom upplevs som mycket bökigare med alla byten. 
Bilen är mer tillgänglig, bekväm och flexibel vid barnhämtning och andra 
ärenden. Cyklisterna anger också att cykeln är snabb, bekväm, flexibel och 
tillgänglig. Både bil och cykel är synonymt med frihet.

Enligt tidigare forskning har man kommit fram till att 
Restidskvoten(kvoten mellan restid kollektivt och restid med bil) inte 
ska överstiga 1,5. Restidskvoter under 0.8 anses vara bra standard och 
restidskvoter mellan 1,0 och 1,3 anses acceptabel. 

Cykelns restidskvot (restid cykel/restid bil) gentemot bilen får inte ligga 
över 2 för att ens kunna konkurrera med bilen. Helst ska restidskvoten 
ligga under 1,5, d v s det ska inte ta mer än 50 % längre tid att cykla än 
att åka bil, inklusive parkering mm, för att man ska överväga cykeln.

Den ena manliga bilisten har en färdväg på 3,4 km vilket ger honom en restid på 
15 minuter med bil och 30 minuter med buss, vilket ger en restidskvot på 2. 
Cykel skulle kunna vara ett fullgott alternativ då det tar ungefär lika lång tid som 
med bil (restidskvot på 1), men han äger ingen. Att promenera skulle ta ca 40 
min. Den förmånliga parkeringen på arbetet gör att han anser att kostnaden för 
boendeparkering (om han lämnar bilen hemma) plus SL-kort är för hög för att öka 
restiden med 50 %, plus att det är bekvämt att åka bil dörr till dörr. Han tycker 
att ”det är förbaskat dyrt att åka kommunalt för en så kort sträcka, för det är den  
enda sträcka jag åker kommunalt förutom att jag åker in till stan två gånger per  
vecka.”

Den andra manliga bilisten bor i Storvreta nordost om Uppsala och har en 
färdväg på nästan 80 km vilket brukar ta honom ca 50 till 55 minuter att köra. 
Cykel eller gång är inga alternativ pga avståndet. Kollektivt finns Upptåget från 
Storvreta till Upplands Väsby, sedan byte till pendeltåg och buss, tidsåtgången 
blir ca 80 min (inkl gångtid till/från station) om inga störningar uppstår längs 
vägen, vilket ger en restidskvot mellan 1,45 och 1,6. En försening med Upptåget 
på mer än två minuter resulterar i en väntetid vid Upplands Väsby på 15 minuter 
och vips är restidskvoten uppe i mellan 1,7 och 1,9. Man måste ha både SL-kort 
och Upptågskort plus att man måste passa tidtabeller. Bil är bekvämt och 
flexibelt samt att man kan utföra ärenden på vägen. Infartsparkering eller bilpool 
har ej kollats upp av IP. ”Dessutom har jag nog valt flexibiliteten i att kunna välja  
själv när jag vill åka hem eller till arbetet.”

Den kvinnliga bilisten har 10 km färdväg och måste hämta och lämna barn på 
förskola, som ligger ca 700 m från hemmet dock i motsatt rikting i förhållande till 
arbetet. Från förskolan är det en till en och en halv km att gå till närmsta 
busshållplats där bussen går en gång i halvtimmen. Med kollektivtrafiken tar det 
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drygt en timme att åka till arbetet och då ingår två bussbyten. Vid gynnsamma 
förhållanden tar det ca 20 minuter att köra bil men det kan ta upp till 40 minuter 
beroende på trafikläget. Restidskvoten ligger mellan 3 vid gynnsamma 
trafikförhållanden, och 1,5 vid de tillfällen det tar som längst tid att köra bil. 
Tidsbesparingen värderas högre än de extra kostnader det medför att köra bil. 
Hon äger ingen cykel (stulen) men funderar på att skaffa elcykel då hon inte vill 
bli svettig och behöva duscha vid framkomsten till arbetet. Närmsta 
infartsparkering är full när hon kommer och bilpool är för bökigt. Hon har även 
funderat på att skaffa en miljöbil nästa gång det är dags att byta bil.

Två av cyklisterna (en man och en kvinna) cyklar för att det är det överlägset 
snabbaste färdmedlet för dem, de har 2,5 km respektive 3,5 km färdväg. Att åka 
kollektivt skulle för mannen ta 20 min istället för 5 min på cykeln, respektive 30 
min istället för 15 min för kvinnan. Dessa två har ej tillgång till bil i hushållet 
varför bil naturligt valts bort. De finner det inte lönsamt varken tidsmässigt eller 
kostnadsmässigt att åka kollektivt, förutom vid vissa undantag vid typ stormar 
och vinterväglag. Mannen är mer benägen att cykla även på vintern så länge det 
är plogat, medan kvinnan åker kollektivt när det börjar bli halt och snöigt ute.

Den tredje cyklisten(man)har 22 km färdväg vilket tar honom ca 52 min att cykla 
jämfört med att åka kollektivt som tar honom mellan 55 och 65 min om inga 
störningar inträffar och då inkluderas 3 byten med både buss och T-bana. Han 
äger en bil som dock inte är körbar sedan ett halvår tillbaka och därför är bilen 
naturlig bortvald. Bilpool har aldrig övervägts. Restidskvoter mellan cykel och 
kollektivtrafik saknas i TRAST men om man antar att en sådan restidskvot skulle 
vara restid cykel/restid kollektivtrafik skulle han få en kvot på 0,8 vilket är 
mycket bra. Cykeln innebär frihet. ”Jag har aldrig ångrat att jag har cyklat till  
jobbet den dan, att jag valde och göra det, oavsett väder (regn/storm/slask). Men  
däremot de gångerna jag kan sitta i bussen och tittar ut på de som cyklar, då  
ångrar jag att jag inte cyklade, för det gick ju! När man väl sitter på sin  
cykelsadel och ser bussen, då finns inte ens tanken att man borde tagit bussen  
istället, till skillnad om man sitter på bussen och ser andra cykla om, då tänker  
man vad dum jag är som inte tog cykeln.” Att åka kollektivt och ”fastna” på 
exempelvis T-centralen och behöva vänta 15 minuter på blå linjen är oerhört 
frustrerande när man vet hur långt man hinner cykla på 15 minuter, vilket i hans 
fall skulle varit mellan Stadshuset och kontoret i Solna. De två föregående 
vintrarna har han dock köpt SL-kort pga mycket snö och dåligt plogade 
cykelbanor, då lockar värmen i bussen mer än att kämpa 22 km i blåst, snö, 
halka och modd.

Kvinnan som alltid åker kollektivt har ej något körkort och äger varken bil eller 
cykel, ibland vid fint sommarväder promenerar hon hela eller delar av sträckan 
på 5,1 km. Restiden varierar mellan 35 till 40 minuter med kollektivtrafiken, med 
cykel skulle det ta ca 22 minuter och går man tar det ca 70 minuter. I somras när 
T-banans blå linje var avstängd mellan Rådhuset och T-centralen blev restiden 
avsevärt mycket längre och hon provade flera olika resvägar med buss men 
restiden landade på kring 50 minuter, vilket var mycket frustrerande. Då 
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funderade hon allvarligt på att skaffa cykel eftersom det skulle gå så mycket 
fortare, men det blev aldrig något mer än just funderingar. 

Om du varierar ressättet, vad beror det på? Väder och vind?  
Barnlämning/hämtning? Varierar det från dag till dag eller mer i  
perioder? T.ex. cykel på sommarmånaderna och bil/kollektivt på  
vintern?

Den manlige bilisten med kort sträcka tar bussen i undantagsfall, men anser det 
är mycket frustrerande att åka buss i Solnas rusningstrafik då bussen har en 
återkommande frekvens på 15 minuter, fastnar i exakt samma köer som när han 
kör bil, och dessutom tar en omväg in till Solna C, vilket gör att det tar honom 
dubbelt så lång tid (ca 30 min) att åka buss än att åka bil (15 min).

Den manlige bilisten med 80 km färdväg har ännu inte provat att åka kollektivt, 
han är nöjd med flexibiliteten med att köra bil och att komma fram i tid. 

Den kvinnliga bilisten kan vid enstaka tillfällen åka kollektivt vid heldagsmöten 
inne i stan eller om hon inte ska hämta eller lämna barn. Detta inträffar i snitt tre 
gånger i månaden.

Den manlige cyklisten med 3,5 km färdväg cyklar nästan året runt så länge det 
inte är snökaos, då kan han åka kollektivt, men det blir vid enstaka tillfällen.

Den kvinnliga cyklisten brukar i allmänhet åka kollektivt under vintermånaderna 
när det är snö och halt. Två eller max tre periodkort på 30 dagar brukar hon köpa 
per år, i övrigt använder hon remsa i kollektivtrafiken. Det händer att hon åker 
kollektivt om det är riktigt busväder även under sommarmånaderna.

Den manlige cyklisten med 22 km färdväg alternerar med kollektivtrafik både 
under vintern så som den kvinnliga cyklisten, samt även beroende på om han ska 
på möten utanför kontoret och inte har möjlighet att duscha och byta om där. Vid 
sådana tillfällen tar han kollektivtrafiken. Barnlämning och hämtning påverkar 
inte färdmedelsvalet. 

Kollektivtrafikresenären varierar mellan T-bana och buss och därmed också 
färdvägen. Oftast åker hon T-bana till jobbet då hon har nära till stationen 
hemma, dock blir det en 12 minuters promenad från Solna C till kontoret. 
Bussarna stannar dock precis utanför kontoret och då är det lättare att ta bussen 
hem eftersom det är lättare att passa flera bussar än en T-bana som dessutom 
ligger längre bort. Man måste ibland åka ”åt fel håll” med SL för att hitta den 
snabbaste vägen. 

SL/kollektivt

Om du använder kollektivtrafiken, har du SL-kort?  Vilken sort?  
30,90 dagar, årskort? 

Vid intervjutillfället hade den kvinnliga kollektivresenären och den ena manliga 
bilisten ett SL-kort på 30 dagar. Två av cyklisterna äger remsor som de använder 
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vi tillfälliga resor men köper SL-kort under vintermånaderna beroende på hur 
mycket snö som kommer. Övriga köper inte SL-kort alls varav en aldrig köpt ett 
SL-kort.

Hur har den indragna subventionen på 100 kr för SL-kortet  
påverkat dig? (Skedde i januari 2011)Fanns på Vägverket men inte  
på Banverket.

Denna subvention fanns tidigare endast för anställda inom Vägverket och det 
verkar som att subventionen gällde om man köpte ett 90 dagarskort eller 
halvårskort eller årskort och inte ett vanligt månadskort på 30 dagar.

De manliga bilisterna blev anställda på Trafikverket efter att subventionen togs 
bort och har därför ingen erfarenhet av den.

Den kvinnliga bilisten och kollektivtrafikresenären var anställda på Banverket och 
har därför inte heller påverkats av indragningen.

Den ene manlige cyklisten kände inte till att en sådan subvention hade funnits, 
varför han inte påverkats av indragningen.

Övriga två cyklister anser att de inte hade möjlighet att utnyttja subventionen 
tidigare då den endast gällde 90-dagars kort och eftersom de cyklar inte har 
velat binda upp sig för en så lång period. Hade subventionen gällt på vanligt 
månadskort hade de varit intresserade av att utnyttja subventionen under 
vintermånaderna. Alltså har inte de heller påverkats av den indragna 
subventionen.

Tror du att ett återinförande av SL-korts subvention från  
arbetsgivaren kan stimulera till att fler medarbetare åker  
kollektivt? Vid vilken subventionssumma tror du att du skulle börja  
åka kollektivt till/från arbetet?

Den ene manlige bilisten svarar först ja på frågan om han tror att ett 
återinförande av subventionen skulle stimulera fler medarbetare att åka 
kollektivt. Men sedan säger han att de som cyklar kommer fortsätta med det och 
de som kör bil idag bor så pass långt bort att det tidsmässigt inte lönar sig för 
dem att åka kollektivt, så att en subvention i slutändan inte kommer att göra 
någon större skillnad. För egen del tror han på en subvention med minst 50 %, 
den måste ju uppväga faktumet att det tar dubbelt så lång tid med buss som 
med bil plus att han motiverar summan med att han främst kommer att använda 
kortet för resor till och från arbetet. Dock har han vid intervjutillfället ett SL-kort 
och trots detta kör han bil varje dag till arbetet, just för tidsbesparingens skull. 

En andra manlig bilist tror inte att en subvention av SL-kortet, även om det så 
skulle vara gratis för medarbetaren, skulle leda till att flertalet av bilisterna byter 
till kollektivtrafik och det är definitivt inte en avgörande faktor för honom själv. 
”Utan jag tror det är andra värden som styr om man väljer att åka kommunalt  
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eller vill känna sig lite mera fri då om man säger så, med bil eller vad det nu kan  
vara. Man har ju ett liv efter arbetet.”

Den kvinnliga bilisten uppger att om subventionen var på 50 % ”skulle det bli så 
pass billigt att köpa SL-kortet så det kunde vara bra att ha, då har du den i  
handen och det är lättare att åka, då är barriären till att åka kommunalt mycket  
enklare. För då blir det plötsligt en extra kostnad att ta bilen när du redan har SL-  
kortet.”

Den ene manlige cyklisten tror att en subventionssumma på minst 50 % krävs för 
att bilisterna ska ens överväga att prova på att åka kollektivt, men han tror också 
att fler då kommer att upptäcka fördelarna med kollektivtrafiken när de väl 
provat. SL-kort är inte aktuellt för honom själv då cykeln innebär kortare restid 
och frihet.

Den långväga manliga cyklisten tror detta och om det kunde dras på lönen och 
förmånsbeskattas utan att pension och sjukpenning påverkas, skulle han kunna 
tänka sig att köpa ett kort ”att ha i bakfickan nån gång när jag inte cyklar för det  
svider ju att hålla fram den där remsan.” Han nämner en subventionssumma på 
ca 250 kr.

Den kvinnliga cyklisten säger ”Jag vill ju tro det, men jag tror att många tog det  
och så gav det till sina anhöriga, och så åkte de bil i alla fall.” SL-kort är inte 
aktuellt för henne då cykeln innebär kortare restid och frihet.

Den kvinnliga kollektivtrafikresenären tror snarare att en ”prova på kampanj” där 
man fick ett 30-dagarskort skulle vara mer effektivt för att få bilisterna att åka 
kollektivt. Själv åker hon redan kollektivt då hon saknar både bil och cykel, och 
köper SL-kort i vilket fall som helst, så en subvention påverkar inte henne alls.

Vid vilken summa tror du att Trafikverkets medarbetare generellt  
skulle börja åka kollektivt?

Alla IP är överens att 100 kr är en för liten subvention och här nämner flera av IP 
en summa på minst 50 % av biljettpriset på 790 kr/månad. Många anser att 
kostnaden för kollektivtrafiken generellt är för hög för att kunna konkurrera med 
cykel eller bil, med tanke på hur mycket längre tid det tar med kollektivtrafiken. 
Se vidare ovan under föregående fråga.

Hur ofta använder du kollektivtrafiken när du reser i tjänsten inom  
regionen? Utom regionen?

Den ene manlige bilisten har möten i snitt en och en halv gång per månad, och 
då reser han alltid kollektivt både inom och utom regionen. I övrigt använder han 
en av poolbilarna i snitt en dag i veckan för inspektioner ute i länet. Möten utom 
regionen sker sällan men då åker han oftast kollektivt (buss och flyg), ibland 
egen bil om mötesplatsen ligger otillgängligt till.

Den långväga bilisten har externa möten inom regionen i snitt två gånger i 
månaden där han i hälften av fallen åker kollektivt till/från dessa. Om mötet är i 
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anslutning till början eller slutet av arbetsdagen tar han oftast sin privata bil. Inga 
möten utom regionen hittills.

Kvinnliga bilisten åker nästan alltid kollektivt när hon har heldagsmöten inne i 
stan, det sker ungefär tre gånger i månaden. Övriga möten tar hon kollektivtrafik 
om hon åker från kontoret och ska tillbaka dit innan arbetsdagens slut. Om mötet 
är i anslutning till början eller slutet av arbetsdagen tar hon nästan alltid sin 
privata bil. Det brukar bli ungefär fifty-fifty på de tre gånger i veckan hon har 
möten inbokade inom regionen. När det gäller längre tjänsteresor försöker hon 
åka tåg, utom i de fall de är flera som ska till samma ställe och kan dela på en av 
poolbilarna. 

Den andre manliga cyklisten använder kollektivtrafiken till möten inom regionen 
fast utanför tullarna ungefär 1 gång i månaden. De övriga tre till fyra mötena i 
veckan, inom tullarna, cyklar han till. Möten utom regionen är mycket sällsynt.

Långväga cyklisten använder cykel om vädret tillåter, annars kollektivtrafiken i 
de fall han har möten mitt på dagen och ska till kontoret både före och efter 
mötet. Han har möten ungefär en till två gånger i veckan. Om mötena är i 
anslutning till början eller slutet på arbetsdagen så styr ofta väder och avstånd 
huruvida han cyklar den dagen eller åker kollektivt. Är det blött eller slaskigt blir 
man ruskigt smutsig vid cykling, vilket inte är lämpligt vid kundmöten. Han har 
mycket sällan tjänsteresor utom regionen.

Den kvinnliga cyklisten använder kollektivtrafiken vid de få tillfällen hon har 
externa möten, ungefär 1 gång varannan månad. Möten utom regionen är 
mycket sällsynt.

Kollektivtrafikresenären reser alltid kollektiv till sina möten inom regionen, 
eftersom hon inte har körkort och saknar cykel. Hon har möten i snitt två dagar i 
veckan. Utöver detta åker hon utomlands på tjänsteresa ungefär en gång 
varannan månad och vid de tillfällena flyger hon, dock med dåligt samvete med 
tanke på utsläppen. Till flygplatsen åker hon oftast tåg. Hon har inför vissa 
utlandsresor undersökt möjligheten att åka tåg men det har oftast visat sig vara 
omöjligt med tanke på restid, resrutt/sträcka och kostnader. Hon tycker 
dessutom att det är roligt och intressant att prova på kollektivtrafiken i andra 
städer och länder och försöker oftast undvika taxiresor.

Köper du SMS-biljett när du reser kollektivt i tjänsten? Eller  
remsa?

Saknas privat SL-kort används SMS-biljett via arbetsgivarens telefon. Detta gäller 
samtliga IP. 

Om du har ett privat SL-kort, använder du det någonsin i tjänsten?

De privata SL-korten (periodkorten på 30 eller 90 dagar)används även för 
tjänsteresor istället för SMS-biljett via arbetsgivarens telefon. Alla IP har nämnt 
att de skulle använda sitt privata SL-kort för kortare tjänsteresor inom Stockholm, 
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om de ägde ett. D v s de skulle inte använda arbetsgivarens telefon för sms-
biljett om de hade ett eget, giltigt, privat SL-kort. 

Bil

Om du använder privat bil för resorna till/från arbetet, används  
bilen också för tjänsteärenden? (vilket är emot Trafikverkets  
policy) I så fall vad beror det på?

Av de tre bilisterna använder två av dem aldrig privat bil i tjänsten. Det händer 
dock att de använder bil för att ta sig till möten som ligger i anslutning till början 
eller slutet av arbetsdagen.

Den tredje bilisten använder sin privata bil vid enstaka tillfällen då Trafikverkets 
två bokningsbara bilar är upptagna och viktiga ärenden måste inspekteras 
omgående och inte kan vänta en vecka tills en bil är ledig och bokbar. Det är 
enklare och smidigare än att skaffa fram en hyrbil och han brukar bekosta dessa 
resor själv.

Hur mycket betalar du idag för parkering vid arbetsplatsen? 

En av bilisterna har ingen aning, bara att det är billigare än på förra 
arbetsplatsen. De två andra har uppgett en summa på 14 kronor per dag, som 
dras från lönen, vilket ger en månadskostnad mellan 294 kr till 322 kr beroende 
på hur många arbetsdagar just den månaden har.

Om du inte använder bilen i tjänsten, utan den står hela dagarna  
på parkeringen, vad skulle behöva hända för att du skulle använda  
ett annat resealternativ till/från arbetet?

Den kortväga manliga bilisten vill ha mycket billigare SL-kort, han tycker att det 
är alldeles för dyrt med tanke på hur kort sträcka han åker, samtidigt som 
tidsvinsten på 30 minuter per dag skulle gå förlorad utan bil. 

Den långväga manliga bilisten har inget större intresse av att börja åka 
kommunalt, han är nöjd med den flexibilitet som kommer med att välja bilen. 
Inga tidtabeller att passa och inga trafikstörningar pga signalfel, spårfel, växelfel 
mm.

Kvinnan önskar bättre förbindelser, en direktbuss från bostadsområdet till 
kontoret då tidsvinsten med bilen är 3 gånger. Då slipper man bytena och kan 
utnyttja tiden ombord bussen för arbete. Eller att infartsparkeringen vid 
Danderyds Sjukhus utökas med fler platser, för i dagens läge är den full redan vid 
7:30 och hon lämnar sonen på förskolan kl 8:00. 

Vad skulle behöva hända för att du skulle börja gå/cykla till  
jobbet?

Den ene manlige bilisten behöver införskaffa sig en cykel, vilket är en hög 
investeringskostnad.
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Flytta närmare kontoret då 80 km är för långt bort enligt den långväga manliga 
bilisten. Jag frågade då om han skulle kunna tänka sig att cykla om det fanns 
möjlighet att ta med sig cykeln på både Upptåget och pendeltåget, och då 
svarade han att han först måste skaffa sig en cykel. Sedan skulle de praktiska 
detaljerna för cykelförvaringen på tåget behöva lösas, bytet mellan tåg och 
pendel och sedan att baxa upp cykeln till gatunivå vid Solna station. I 
rusningstrafik är det som bekant ofta ståplats på pendeln och inte tillåtet att ta 
med cykel pga. platsbrist. Detta är någonting för SL och Stockholms Stad att 
utreda vidare, det måste ju vara enkelt och smidigt för alla resenärer och inte ta 
för lång tid vid varje hållplats att lasta i och ur cyklar.

Kvinnan vill inte bli svettig men en elcykel skulle kanske fungera, hon har 
funderat på att skaffa en sådan.

Vad skulle behöva hända för att du skulle börja åka kollektivt till  
jobbet?

Alla tre IP är överens att det krävs mer pålitliga tåg och bussar, bättre 
tillgänglighet i form av turtäthet och linjesträckning. Färre byten. Billigare 
biljetter för kortare resor. Att det ska gå lika fort eller fortare än med bil. Bussfiler 
så inte bussarna fastnar i samma köer som bilisterna, för då kan man lika gärna 
sitta ensam, bekvämt i egen bil med radio osv.

Restiden värderas högst och idag tar det rent krasst längre tid att åka kollektivt 
för dessa personer. När dessutom inte tidtabeller hålls (av olika anledningar) blir 
restiderna och väntetiderna ännu längre och att inte veta när man kommer fram 
skapar en oerhörd stress för individen. (Nu ger jag upp) Restiden tas från 
individens fritid, dygnet har 24 timmar, tid är pengar och därför är man villig att 
betala för att kunna få den extra tiden och dessutom veta att man kommer fram, 
om man har den möjligheten. Att tänka på ökade miljöutsläpp och 
klimatmedvetenhet är inte avgörande för att ändra resvanor (Klimatmedvetenhet 
ändrar inte resvanor NA) 

Vad skulle behöva hända för att samåka eller använda bilpool till  
jobbet? Tex en intern bilpool/samåkningspool inom Trafikverket?

Ingen är intresserad av bilpool för de tycker det låter för bökigt och jobbigt. Det 
är mycket enklare och bekvämare att ta egen bil och veta var den är parkerad 
och finns där när man behöver den. Att resa i samma bil som främlingar är också 
avskräckande. Man måste passa tider och anpassa sig efter andras rutiner om 
man ska använda sig av en bilpool, och där förlorar man den så högt värderade 
friheten.

Vad krävs för att du som bilist ska åka kollektivt eller cykla? 

Billigare SL-kort säger den ena manliga bilisten. Krångligare med parkering och 
mycket dyrare parkering än idag vid arbetsplatsen säger alla tre. Att kontoret 
flyttar närmare bostaden så avståndet blir kortare. Att det går fortare med 
kollektivtrafiken och inte kräver flera byten, för byten tar mycket tid.
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Den långväga manliga bilisten antyder att han helt enkelt inte vill åka kollektivt, 
han vill ha den friheten som det innebär att köra egen bil. ”Jag tror att just det 
här med tidsaspekten, möjligheten att välja när man vill resa själv och en frihet  
att kunna stanna på vägen exempelvis och göra något ärende eller nåt liknande,  
det tror jag är mer värt än just pengafrågan.” 

Kvinnan tycker att arbetsgivaren ska prioritera cykelparkeringar framför 
bilparkering, närmast dörren och med låsbarhet. Om det blir riktigt krångligt att 
parkera vid arbetet och det tar tid att hitta en P-plats samtidigt som 
kollektivtrafiken eller cykelinköp subventioneras, då kan hon börja överväga att 
ställa bilen hemma. Med en elcykel skulle hon lätt kunna cykla de 10 km utan att 
bli svettig och då hon fått tre cyklar stulna tidigare krävs säker cykelparkering 
med fastlåsning i ramen. 

Finns möjlighet för dig att använda bilen på en delsträcka och  
använda infartsparkering till kollektivtrafiken? D.v.s. kombinera  
bil och kollektivtrafik?

Den ena manliga bilisten bor för nära för att kunna nyttja infartsparkering, det 
finns helt enkelt inga mellan bostad och arbete. 

Den andra manliga bilisten har inte testat det ännu och det är tveksamt om han 
ens är intresserad av att testa, men han är medveten om att det finns 
infartsparkeringar i Märsta, Upplands Väsby och Rotebro. Dock försvinner den 
högt skattade friheten som han valt genom att köra bil, och att vara bunden till 
tidtabeller och beroende av hela tåg och bussar är inte något som tilltalar honom. 
Han har uppfattningen att både Upptåget och pendeltågen dras med 
återkommande störningar i trafiken såsom linjefel, signalfel, växelfel, trasiga tåg, 
elfel mm, vilket leder till stopp i trafiken under hela året.

Kvinnan har försökt men infartsparkeringen är alltid full när hon kommer dit, 
vilket gör att hon kör hela vägen till kontoret numera utan att ens försöka åka in 
på infartsparkeringen för att se om det finns en plats ledig. Antalet P-platser på 
Danderyds Sjukhus Infartsparkering behöver utökas så man vet att där alltid 
finns en plats även när man kommer efter klockan 8 på morgnarna. 

Om du har tillgång till tjänstebil, använder du den dagligen i  
tjänsten? Använder du den till/från jobbet? Använder du den även  
privat? (Enligt Trafikverkets policy är det ej tillåtet att använda  
tjänstebil vare sig privat eller till/från arbetet)

Ingen av IP har tillgång till tjänstebil.

Vad tror du arbetsgivaren kan göra för sina anställda som måste 
ta bilen till arbetet?

Alla IP är överens om att arbetsgivaren inte ska behöva göra någonting alls. Alla 
anställda ska behandlas lika och ha samma förmåner. Dessutom är det varje 
medarbetares ansvar hur de ska ta sig till och från arbetet, och inte 
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arbetsgivarens ansvar. Det är ens eget val eftersom dessa resor sker på deras 
egen fritid och inte på arbetstid. 

Cykel

Äger du eller har tillgång till cykel?

Ingen av bilisterna äger en cykel och inte heller kollektivtrafikresenären.  Två 
män äger flera cyklar vardera medan en kvinna äger en cykel.

Hur många av veckans arbetsdagar cyklar du till arbetet?

1. Om 0: Varför? Hur kommer det sig? Saknas cykel och/eller annan 
utrustning? För långt? För backigt? Osäker miljö? 4 st saknar cykel och 
övrig utrustning. De två kvinnorna har tidigare erfarenheter av flera stulna 
cyklar, vilket resulterat i att de helt enkelt gett upp cykling i Stockholm. 
Den ena kvinnan är dessutom rädd för att cykla i Stockholmstrafiken vilket 
gör henne tveksam till att investera pengar i en cykel. En av männen har 
alldeles för långt för att kunna cykla (80km).

2. Om 1-4: Varför inte alla dagar? Är du mycket väderberoende? Eller  
hindrar andra aktiviteter före/efter arbetet att du kan använda 
cykeln? Mannen i Nacka tar ibland kollektivtrafiken till möten hos kunder 
inne i stan då möjligheten att byta om från smutsiga och svettiga kläder 
vid framkomsten är obefintlig. Under vintermånaderna åker han också 
kollektivt då det är oplogat mm.

3. Om 5: Hur kommer det sig att du valt detta klimatsmarta ressätt? 
Gratis motion, billigare (än både bil och SL-kort)? 2 av cyklisterna 
hävdar att de cyklar i ur och skur för att det är det överlägset snabbaste 
färdmedlet i Stockholms Stad. Dessutom innebär cykeln frihet att åka när 
man vill. Kvinnan cyklar dock inte under vintermånaderna vid halka och 
snö utan då åker hon kollektivt.

Vet du om det finns duschmöjligheter på din arbetsplats? 

Ja detta finns i World Class gymmet i källarvåningen, dock är det gemensamt  
med gymanvändare.

Alla IP är medvetna om att det ska finnas dusch i anslutning till arbetsplatsen 
men det är bara en av cyklisterna som använder dem. Övriga IP har inte varit dit 
och vet inte hur där ser ut. Men alla IP tycker att det är bra att det finns för de 
som behöver det, det anses vara ett självklart baskrav. Kollektivtrafikresenären 
påpekar också att nåt som kan få en att överväga cykling, är ju om det är tipp  
topp, om det är så här ”Åh Gud vad fräscha duschrum och det finns bastu och  
allt.”
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Har du möjlighet att torka blöta kläder och/eller handduk på din  
arbetsplats?

Bilisterna och kollektivtrafikresenären känner inte till huruvida det existerar 
torkmöjligheter eller inte och har heller inte av förklarliga skäl funderat på detta. 
Två av cyklisterna använder inte duscharna och vet heller inte hur 
torkmöjligheterna ser ut.

Torkmöjligheter för våta kläder och handdukar finns inte enligt cyklisten som 
brukar använda duscharna. Inte heller förvaringsmöjligheter för arbetskläder, 
handduk och tvål finns utan man måste upp på kontoret och hämta dessa, sen 
ner och duscha och sen upp på rummet och hänga sina våta kläder och handduk 
på rummet. Det finns visserligen skåp man kan utnyttja under dagen(men ej 
under natten), men där torkar inte regnvåta och svettiga kläder eftersom 
ventilation saknas i skåpen. Att byta om på eftermiddagen till blöta kläder för att 
cykla hem är inte speciellt attraktivt.

Finns det något säkert, låst utrymme att placera cykeln i vid din  
arbetsplats? Är det i så fall tillräckligt stort? Säkert?  
Lättillgängligt? Finns det i utrymmet ställ att låsa fast varje  
enskild cykel i? (Försäkring gäller endast om cykeln är fastlåst  
-räcker ej med att den står låst inuti ett låst utrymme om fler än  
du själv har nyckel)

Nej, säker cykelparkering saknas. Det enda som finns är gammeldags ställ där  
man skjuter in framhjulet, på framsidan av huset finns ett litet tak medan tak  
saknas på baksidan. I garaget finns tre P-platser avsatta som cykelparkering.

Den ene manliga bilisten svarar ”Nja säkert och säkert, de som har väldigt fina 
sportcyklar brukar ta med dem upp till sina egna kontor, och då kan man ställa  
sig frågan om det är tillräckligt säkert kanske, än på andra ställen.”

De IP utan tillgång till cykel har ingen aning om hur cykelparkeringen ser ut.

Under kontorshuset längst in i garaget har två parkeringsplatser överlåtits till att 
bli cykelparkering, där finns plats för 6 till 7 cyklar enligt den ena manliga 
cyklisten. En vajer har satts upp mellan några rör eller pelare för att kunna låsa 
fast cykeln i, i övrigt finns inga säkra byglar, stolpar eller liknande för fastlåsning 
av cykelramen. Det ligger i anslutning till soprum och stora fläktar som blåser ut 
luft i ansiktshöjd. Där är smutsigt, oljigt, skitigt och dammigt på golven. En kärra 
står dessutom ofta parkerad på denna ”cykelparkering”. Den ene manliga 
cyklisten ställer sin cykel här eftersom det saknas alternativ, ibland tar han den 
med upp på kontoret. Det är inte ett slutet, låst rum utan alla som arbetar i 
byggnaden (alla företag inte bara Trafikverket) och alla som levererar till 
företagen, inklusive restaurangen, har tillgång till cyklarna på parkeringen. Det är 
alltså relativt enkelt för en tjuv att lasta några cyklar på en bil och köra därifrån.

Den kvinnliga cyklisten är dock mycket nöjd med att cykeln får stå inomhus och 
har inte ens funderat på att man kan behöva låsa fast sin cykel, då hon alltid 
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varit förskonad från cykelstölder. Hon äger heller inte någon 30 000 kronors cykel 
utan en vanlig standardcykel som går på runt 5000 kronor.

Finns det säkra cykelställ utanför din arbetsplats att låsa fast  
cykeln i? Med utan regnskydd? Känns det tryggt?

Det finns några vanliga cykelställ (där man skjuter in framhjulet) under ett litet 
tak på framsidan och utan tak på baksidan, men inga där man kan låsa fast 
cykeln i ramen. 

Ingen av cyklisterna tycker att det känns tryggt att ha dem stående utomhus där 
vem som helst kan gå förbi och stjäla dem. Dessutom mår cykeln bättre om den 
står torrt och det är trevligare att sätta sig på en torr och varm cykel när man ska 
cykla hem. 

Händer det att du tar upp cykeln till din arbetsplats/kontoret?  
Varför? Säkerhet?

En av cyklisterna tar alltid upp sin cykel på kontoret då cykelparkeringen är 
obefintlig enligt honom. Han har en dyr cykel som han inte vill ha stulen. Den 
andra manliga cyklisten kan ibland ta upp sin cykel på kontoret i de fall det är 
fullt i garaget eller att han den dagen valt sin dyra fincykel. Den kvinnliga 
cyklisten tar aldrig upp sin cykel. 

Men alla IP, även de utan egen cykel, menar att det är vanligt förekommande 
bland de som har dyra sportcyklar att ta upp dem på rummet.

Många hävdar att de ingen cykel har och att de är dyra, och anger  
ofta det som skäl att inte cykla. Vad tror du om idén att  
arbetsgivaren tillhandahåller hyrcyklar? 

Spontant tycker alla IP att detta kan vara en bra idé, innan man börjat fundera 
över detaljerna kring hur det skulle gå till rent praktiskt.

”Jag tror inte att arbetsgivaren kan hyra in 30 cyklar och sen hoppas att folk  
börjar cykla på dem. För då har man inte den tidsvinsten, man måste boka en  
cykel, sen måste man ställa in rätt höjd, sen har man en cykel som kanske inte  
funkar och då struntar folk i det. Vi har 5 cyklar här nere i källaren som hela  
huset kan låna men de står alltid på plats, det är ingen som lånar dem.” säger 
den ena manlige cyklisten.  Och det kan han ha rätt i.

Hyrcyklar på samma sätt som personal PC under tiden man är  
anställd, kan det vara något?

Flera IP är mycket positiva till idén speciellt de som inte äger någon cykel idag. 
Även cyklisterna ställer sig positiva då man på detta sätt kan minska tröskeln att 
investera i en cykel, det kostar trots allt flera tusenlappar att köpa en cykel.  I tex 
Holland och England kan man med tjänsteförmån köpa en cykel skattefritt just för 
att uppmuntra folk att cykla istället för att köra bil. Och om det kunde dras på 
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lönen och förmånsbeskattas utan att pension och sjukpenning påverkas skulle 
nog fler anse sig ha råd att investera i en cykel.

Den manliga bilisten som efter flytten av kontoret endast har 1,4 km mellan jobb 
och hem, ställer sig mycket positiv till idén eftersom han själv saknar cykel och 
skulle behöva införskaffa en sådan, då han tror sig kommer att gå eller cykla 
efter kontorets flytt. Detta under förutsättningen att det blir så pass dyrt och 
krångligt att parkera vid kontoret som befarat.

Den kvinnliga cyklisten ställer sig tveksam till detta, precis som med SL-kortet 
tror hon att det finns medarbetare som skulle köpa cykeln med subventionen 
utan att för den skull faktiskt använda den för resorna till och från arbetet. Nej 
hon tror att folk kommer att köpa cykeln och ha den på fritiden eller ge bort den 
och fortsätta köra bil till arbetet. Det skulle alltså behöva finnas någon typ av 
kontrollfunktion att cykeln används till det den vara avsedd för. Dessutom är det 
många som inte vågar cykla i Stockholmstrafiken, du utsätter dig trots allt för en 
stor risk att skadas, inte bara av bilister utan även av andra cyklister som susar 
fram för fort och gående som kliver rakt ut i cykelbanan. 

En idé är att man under en månad får provcykla innan man beslutar sig för att 
faktiskt köpa cykeln, då hinner den enskilde medarbetaren hinna få en 
uppfattning om hur det fungerar. Den kvinnliga kollektivtrafikresenären ställer sig 
mycket positiv till detta då hon är medveten om sin så kallade dåliga karaktär 
och dessutom finner Stockholmstrafiken läskig. Hon fick sin senaste cykel stulen 
för ca 15 år sedan och tyckte redan då att trafiksituationen för cyklister i 
Stockholm var obehaglig. I kombination med att hon är lite lat känns det dumt att 
först lägga ut en massa tusenlappar på en cykel som hon sedan kanske inte 
kommer att använda. 

Alternativt att friskvårdbidraget kan användas till att sponsra  
cykel, cykelutrustning, service och reparationer, skulle det  
uppskattas av de som redan cyklar?

En bilist och två cyklister ställer sig mycket positiva till att kunna utnyttja 
friskvårdsbidraget, dels för att man kanske inte utövar sporter man annars kan få 
bidraget för och dels för att cykling faktiskt främjar hälsan. Den kvinnliga 
cyklisten är dock tveksam till huruvida folk kommer att använda cykeln och hur 
man då ska kunna kontrollera att man faktiskt använder sig av cykeln om man 
köpt den med bidrag. Hon tror nämligen att folk skulle köpa cykeln och använda 
den på fritiden, alternativt ge bort den och sen köra bil i alla fall. Syftet med 
friskvårdsbidraget är ju att man ska röra på sig, och då behövs någon typ av 
kontroll.

Flera IP tycker inte att kringutrustning såsom hjälm, cykelkorg mm ska ingå i en 
subvention av det här slaget, utan bara inköp av själva cykeln, för det är den 
stora barriären att komma över. Att skaffa hjälm och andra attiraljer ska vara den 
enskilde individens ansvar. Själv tycker jag det vore positivt om man även 
sponsrade hjälm eftersom det signalerar att man bryr sig om sina medarbetares 
hjärnor, vilka förmodligen också är en stor tillgång i arbetet.
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En ytterligare idé vore att man vid köp av en cykel via arbetet också skulle finnas 
möjlighet att teckna ett serviceavtal hos cykelförsäljaren, för framtida 
reparationer, justeringar och service. Gärna också någon rabatt på 
cykelutrustning såsom hjälmar, lås, vattenflaska, barnstolar mm.

Och tror du att det skulle stimulera fler att cykla?

Några IP tror att tävlingar mellan kollegor kan peppa en del att börja cykla, 
medan kollektivtrafikresenären inte är någon tävlingsmänniska och snarare 
tycker att tävlingar är jobbiga. 

Flera IP tror att det kommer att få fler att cykla om man får finansiellt bidrag till 
inköp av cykel. Det går inte att cykla om man ingen cykel har. Det är även ett 
symbolvärde i att arbetsgivaren sponsrar cyklar för att få medarbetarna att 
föregå med gott exempel, och att Trafikverket som myndighet skapar en positiv 
bild av sig själv, att man tar detta med hållbara transporter på allvar. 

Man måste samtidigt informera om fördelarna med cykel, och folk måste få prova 
att cykla så de får en chans att uppleva vilka tidsvinster man kan göra inom 
Stockholm. Att få sin dagliga motion samtidigt som man reser klimatsmart och 
snabbt till arbetet är ju en win-win situation. Ovanpå det har man ju friheten att 
åka när man vill, man slipper passa tider och man kan gena nästan överallt och 
cykla förbi alla bilköer och trafikstopp i T-banan, det är en underbar frihetskänsla. 
Cykeln kan i Stockholm konkurrera med både bil och kollektivtrafik beroende på 
vilken sträcka som avses. 

Nackdelarna är dock på vissa sträckor, den täta, hetsiga trafikmiljön, det 
nyckfulla vädret, avsaknad av duschmöjligheter på arbetet, risk för stulna cyklar 
och att man blir svettig och ”förstör” frisyren.  Några av dessa ligger utanför 
Trafikverkets kontroll, men saker som säkra cykelparkeringar, dusch- och 
torkmöjligheter på arbetsplatsen kan lindra effekterna av en regnig dag. När det 
gäller trafikmiljön har Trafikverket möjlighet att påverka Stockholms stad när det 
gäller planering och åtgärder av cykelmiljön, fråga cyklisterna vad som behöver 
prioriteras.

Hur skulle du tycka en idealisk cykelparkering borde se ut? 

”Vad man vill som cyklist, är att ha samma förmån som en bil har, alltså en egen  
plats som är torr och så man kan låsa fast cykeln snabbt och smidigt och sen upp  
till rummet. Helst med någon typ av tillsyn för det händer att cyklar blir snodda  
även här i garaget” säger cyklisten som alltid tar upp sin cykel till kontoret. 

• Utomhus? Helst inte.

• Fastlåsning? Ett baskrav enligt två av cyklisterna och kvinnorna utan 
cykel (som fått sina cyklar stulna).

• Väderskydd (tak)? Ett tak är ett måste om enda alternativet är 
cykelparkering utomhus.
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• Inomhus? Ja helst.

• Säkerhet? Mycket viktigt med säkerhet, fastlåsning i bygel, gärna i ett 
låst utrymme.

• Cykelrum?  Ja ett låst, med egen plats (för cykeln) och byglar att låsa fast 
cykeln i.

• Fastlåsning i ram i cykelrum? Ett baskrav enligt de manliga cyklisterna.

• Ta med upp på kontoret? Inte idealiskt men ett måste så länge det inte 
finns säker inomhusparkering i huset, enlig den ene manlige cyklisten.

I Holland är det vanligt att kommuner upplåter allmän mark för privat 
cykelparkering för företag just för att sponsra företagen att få fler av deras 
medarbetare att cykla. Om inte parkering finns inomhus kan man bygga stora 
cykelboxar med både tak, väggar och lås, då får man lite väderskydd och det blir 
svårare att stjäla cykeln. Det måste självklart finnas en bygel att låsa fast 
cykelramen i också. 

Möten

Hur ofta (i genomsnitt) har du möten som kräver att du förflyttar  
dig från byggnaden?  

Kvinnliga bilisten och den ene manliga cyklisten svarar tre, fyra gånger i veckan. 
Ena manliga bilisten svarar två gånger i månaden, den andra bilisten i snitt 1,5 
gånger per månad. Den långväga manliga cyklisten har möten i snitt en till två 
dagar i veckan. Den kvinnliga cyklisten uppger att hon har externa möten 
ungefär en gång varannan månad. 

Kollektivtrafikresenären har möten i snitt en dag per vecka inom regionen, och 
möten utomlands en gång varannan månad. 

Hur ofta har du andra tjänsteärenden som gör att du måste lämna  
byggnaden?  Tex inspektioner.

Kvinnliga bilisten har inga inspektioner. De manliga bilisterna och den kvinnliga 
cyklisten har inspektionsärenden i snitt ca 8 timmar per vecka, d v s ungefär 4 
gånger i månaden. 

Vad använder du då för olika typer av resealternativ?

Se svaren ovan under frågan” Hur ofta använder du kollektivtrafiken 
när du reser i tjänsten inom regionen? Utom regionen?”

Finns tjänstebilar och/eller cyklar för möten inom kort resavstånd?  
Måste de förbokas, hur lång tid i förväg i så fall? 

I huset på Sundbybergsvägen 1 finns 5 st cyklar man kan låna, man går ner i Solna Access 
receptionen och får låna en nyckel och hjälm, och returnerar dessa när man kommer tillbaka. Själva 
cyklarna står inomhus vid sidan av receptionen. Cyklarna tillhör hyresvärden Vasakronan och alla 
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hyresgäster i huset, inklusive Trafikverket kan låna dem. De går ej att förboka utan det är först till 
kvarn som gäller och de ska vara tillbaka senast kl 16:30 samma vardag som den lånades. Man 
ansvarar för cykeln under låneperioden och skulle den stjälas ska man göra polisanmälan.

Den kvinnliga bilisten kände inte alls till att det fanns lånecyklar i huset, och inser 
att hon kunde ha använt dessa för en del av sina kortare tjänsteresor och möten. 

Den ena manliga cyklisten vet att de finns men tycker inte att de utnyttjas för 
annat än på somrarna när medarbetare vill cykla ner till vattnet och äta lunch i 
solen. Själv använder han endast sin egen cykel.

Den andre manliga cyklisten och de två manliga bilisterna hade ingen kännedom 
om att det fanns lånecyklar i huset, ingen av dem har heller har haft ett behov av 
sådana då cyklisten har en egen cykel och bilisterna inte kan använda cykel för 
de inspektionsärenden de utför ute i länet.

Kvinnliga cyklisten har använt lånecyklarna vid tillfällen då hon av någon 
anledning lämnat sin egen hemma. Hon upplever det som ett smidigt alternativ 
vid korta resor till möten. Hon säger dock att man inte kan förvänta sig att alla 
medarbetare utnyttjar lånecyklar på det här viset. ”Antingen är man van att  
cykla eller också är man det inte, och ska man ha med dator och annat … 
förstöra frisyren och bli svettig, det kan räcka för att avskräcka en ovan cyklist.”

 Kollektivtrafikresenären känner till att cyklarna finns men har inte använt dem 
då hon dels är rädd för att cykla i Stockholmstrafiken och dels för att 
cykelsträckan skulle bli för lång till mötena i stan.

Det finns två st poolbilar (inom enheten Trafikmiljö och Aktörsamverkan) som är bokningsbara via 
Outlook. 

Alla IP är medvetna om att poolbilar finns och alla utom kollektivtrafikresenären 
(som inte har körkort) har använt dem åtminstone någon gång.

Flera IP anser att det är på tok för få bilar då man i snitt måste boka minst en 
vecka i förväg. Ibland uppkommer mer eller mindre akuta inspektionsärenden 
och då blir det antingen att vänta tills nästa vecka då en bil finns att boka eller ta 
sin egna privata bil, vilket en IP har gjort vid enstaka tillfällen. Vissa perioder är 
svårare än andra att boka en bil, det verkar som om alla ska ut och åka 
samtidigt.

För de som behöver poolbilarna för att inspektera specifika geografiska platser 
och trafikmiljöer, inom hela länet, är det ett måste att använda en poolbil då det 
handlar om sträckor på upp till 25-30 mil i veckan, vilket gör att varken cykel 
eller kollektivtrafik är realistiska alternativ om man tänker på tidsaspekten. Det 
kan behövas studeras vidare hur dessa poolbilar används och om det vid vissa 
tillfällen skulle kunna finnas andra alternativ, tex om en poolbil används för att 
köra till ett möte i en annan stad, kanske finns det buss eller tåg som alternativ.

Har du använt någon av poolbilarna? Och i så fall hur ofta?

De två manliga bilisterna bokar regelbundet poolbilar för de inspektioner som 
krävs, i snitt en dag per vecka vardera. Båda upplever att det är för få bilar, man 
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måste boka minst en vecka i förväg och ibland fördröjs ärendetiden för att poolbil 
saknas. Den kvinnliga cyklisten bokar poolbil för sina inspektionsärenden i snitt 
en gång per vecka. I de fall dessa medarbetare har ärenden åt samma håll, 
brukar de boka en bil gemensamt och åka tillsammans.

Den kvinnliga bilisten uppger att hon endast använt poolbilar vid tillfällen då flera 
personer ska till samma ställe, exempelvis Linköping, Norrköping, Strängnäs m fl 
och då är det lättare att ta en poolbil än att boka tågbiljetter, speciellt om stället 
de ska till inte ligger centralt utan det krävs en taxitur från tågstationen.

Den ene manliga cyklisten är kritisk till att de två poolbilarna inte har den rätta 
utrustningen med ljusramper, reflexer, striping osv. då han besöker 
väganläggningar som exempelvis Norra Länken där sådant krävs. Enligt 
Trafikverket ska alla väghållningsfordon ha korrekt utmärkning med antingen 
ljuslykta eller ljusramp, företagslogotyp och eventuell fordonsmarkering, gärna 
Battenburgmönster.Då dessa poolbilar saknar allt detta upplever IP att han inte 
kan boka någon av dessa eftersom det inte känns trovärdigt att en 
Trafikverksanställd anländer i en helt omärkt bil till vägarbetsplatser och där 
sedan ska informera entreprenörerna om Trafikverkets krav på att de måste 
uppgradera utmärkningen av deras fordon. Detta i kombination med att det är 
svårt att boka så väljer han att cykla istället. Det finns rätt utmärkta fordon i 
huset som tillhör annan avdelning på Trafikverket t.ex. Investering och Drift, men 
dessa har inte han rätt att låna eller boka. 

Den andre manliga cyklisten har aldrig bokat eller använt en poolbil, vid behov 
har han istället åkt kollektivt och tagit taxi sista biten. Detsamma gäller 
kollektivtrafikresenären då hon saknar körkort.

Hur stor andel av dessa tjänsteärenden skulle kunna bytas ut mot  
resfria möten?

Här är alla IP överens om att de redan har minskat antalet fysiska möten så 
mycket som det går och redan använder Live Meeting och Communicator, ibland 
även utan att ens reflektera över att det är ett möte. De anser allihop att de 
fysiska möten de har i dagsläget inte går att undvika då en del har inspektioner 
ute i trafikmiljön medan andra har avtalsförhandlingar och möten med externa 
parter som inte har samma teknik för distansmöten. Kollektivtrafikresenären bor 
inne i stan och har kortare resväg till exempelvis Stockholms stad och då skulle 
det kännas bakvänt om hon skulle åka till kontoret för att ha ett Live Meeting. 
Dessutom kommer behovet av att träffa personerna på riktigt alltid att finnas, 
det är lättare att veta vad man tycker än att sitta vid en datorskärm, och att ha 
alla möten i Live Meeting skulle man nog tappa på effektiviteten enligt en IP. 

Är du medveten om den tekniska utrustningen som Trafikverket  
investerat i för att kunna hålla resfria möten? Har du använt dem  
och hur ofta? 

Två av de manliga IP svarar först att de inte använder Live Meeting så ofta men 
inser sedan under intervjun att de gör det oftare än de trodde eftersom de inte 
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tänkt på dessa tillfällen som ”möten”. Alla IP svarar att de känner till tekniken, 
flera använder tekniken regelbundet. Två av IP har själv kallat samman till ett 
Live Meeting möte. En IP har aldrig använt Live Meeting. 

Det finns två verktyg som ska användas vid distansmöten -  
Microsoft Office Live Meeting och Microsoft Office Communicator  
(hädanefter refererade till Live Meeting och Communicator).  Hur  
användbara tycker du att dessa verktyg är? 

Live Meeting

• Fått utbildning i hur man använder det? Nej: 5st, Ja: 2 st

• Enkelt/svårt komma igång? D v s första till andra gången? Att delta i ett möte är 
enkelt upplever alla IP. Två IP har erfarenhet av att vara den som kallar till ett 
möte, och de upplever det vara relativt enkelt. En IP har aldrig varit med på ett 
Live Meeting möte.

• Enkelt/svårt att minnas mellan gångerna hur man använder/kallar till möte? Enkelt 
Ja: 3 Nej: 2

• Hur ofta använder du dessa? Tre ggr/vecka: 1 st,Två ggr /veckan: 1 st, En 
gång/veckan: 2 st, en gång/månad 1 st, en gång/varannan månad 1 st, aldrig: 1

• Hur upplever du tillgången till instruktioner för användning? Dålig:  Bra:  Vet ej: 7

• Upplever du att det finns någon att fråga om hur man gör eller kommer igång? 
Nej: 1 Nja: 6

• Upplever du informationen som lättförståelig? Vet ej: 7

• Har det någon gång hänt att tekniken inte fungerat och mötet varit tvungen att  
ställas in? Ja: 1 Nej: 6

• Har du i så fall vetat vart du ska vända dig för support och vände du dig dit? Alla IP 
hade i första hand frågat en kollega och i andra hand ringt IT-service. Ingen 
uppger sig ha behövt använda sig av support personligen men att kollegor behövt 
kontakta IT avdelningen.

• Om du vänt dig till support - fick du den hjälp som behövdes för att kunna 
genomföra mötet? Ingen av IP har behövt vända sig till support.

• Var det svårt/enkelt att kontakta support? Fick du svar snabbt/långsamt? Se svaret 
ovan.

Här hade jag felaktigt fått uppfattningen att Communicatorn skulle vara någon sorts 
videokonferenssamtal med utrustning för detta i specifika rum. Under intervjuerna 
framkom att jag hade fel och sökte vidare information och kom fram till att 
Communicatorn är en chattfunktion som alla har tillgång till via outlook.
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Flytten till Solna Strand (någon gång under maj-sep 2012

Hur kommer flytten av Trafikverkets lokaler till Solna Strand  
påverka dig när det gäller:

• Avstånd till arbetet- kortare/längre både i tid och sträcka? 5 IP får längre 
till jobbet medan 1 får kortare, det gäller både sträcka och restid. 1 IP får 
längre sträcka men kortare restid.

• Ändrade resvanor? Varför i så fall? Bilisten som får kortare sträcka tror han 
kommer att gå eller cykla till nya kontoret, dock måste cykel först 
införskaffas. Detta dels för att det blir en längre omväg med bil som inte 
ger den tidsbesparing han haft tidigare, dels pga att parkeringen vid nya 
kontoret blir både dyrare och med färre platser. Övriga IP har inte för 
avsikt att ändra sina resvanor.

• Kollektiva resealternativ-förbättring eller försämring eller oförändrat? Två 
av bilisterna får marginellt längre resväg och restid, men bekymrar sig inte 
nämnvärt då de ändå tänker köra bil. Den tredje bilisten får en försämring 
då sträckan han kan åka buss på halverats och resterande sträcka måste 
han då gå i vilket fall som helst, därför tror han att han komma att gå hela 
sträckan eller ev. köpa en cykel. De två cyklisterna som alternerar med 
kollektivtrafik tycker också att den närliggande T-banestationen är en 
förbättring, dock får de en längre cykelsträcka. Tredje cyklisten har för 
avsikt att cykla och ev använda kollektivtrafiken på vintern när det är 
oplogat. Kollektivtrafikresenären tycker det blir bättre då T-bane stationen 
ligger närmare kontoret vilket gör att hon kan få upp till 10 minuter kortare 
restid.

• Cykel/gång-kortare/längre,genare/lättare/krångligare/trevligare rutt? 
Bilisten som får kortare sträcka från 3,8 km till 1,4 km, får både genare 
och lättare G/C väg än tidigare samtidigt som bilvägen inte kortas alls lika 
mycket, till 2,2 km. Övriga två bilister får längre sträcka vilket de inte bryr 
sig om eftersom de kommer att fortsätta köra bil. Alla tre cyklisterna får en 
längre cykelväg som kan uppfattas som krångligare och mer kuperad till 
en början. De har i princip tre alternativa vägar där den längs vattnet inte 
är en officiell cykelväg hela sträckan utan vissa sträckor kan vara stigar 
eller bara för gående, den vägen är dock genast, minst kuperad, trevligast 
och troligtvis snabbast. Mitten alternativet är mycket kuperad och lite 
krånglig och kommer troligtvis att väljas bort. Det tredje alternativet är att 
cykla via gamla kontoret men det blir mycket längre än de andra två 
alternativen men kanske lite mindre kuperad. Kollektivtrafikresenären får 
en längre lite krångligare sträcka, dock har hon fortsatt samma sträcka 
genom de läskiga trafiklägen inne i Stockholms stad, varför hon nog väljer 
kollektivtrafiken även i fortsättningen. 

• Parkering av cykel och/eller bil Färre P-platser och dyrare avgifter har 
aviserats, vilket inte kommer att påverka två av bilisterna då de 
fortfarande bor så pass långt bort och fortfarande kommer att ha en hög 
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tidsbesparing på att åka bil. Kostnaderna verkar inte påverka till en början. 
Den tredje bilisten tror att de färre platserna gör att han hellre går för att 
slippa leta en P-plats, som i slutändan kan komma att ligga närmare 
hemmet än kontoret. Cyklisterna är oroliga över att det inte kommer att 
finnas någon väderskyddad, säker cykelparkering då information om detta 
saknas trots förfrågningar från medarbetarna.

• Duschmöjligheter och torkmöjligheter av kläder/handduk på arbetet Ingen 
av IP känner till någon information om detta. Den cyklist som idag utnyttjar 
duschar är orolig för hur detta ska bli, eftersom information saknas. Den 
andre manlige cyklisten kan ev behöva använda duschar vid nya kontoret 
då sträckan blir längre och han undrar också om detta kommer att finnas 
vid nya kontoret.

• Närheten till Solna C försvinner och det uppfattas som en försämring av  
flera IP.

Ni kommer att ha öppet landskap, hur tror du det kommer att  
påverka telefonsamtal samt Live Meeting möten?

Alla IP tror att ett öppet landskap kommer att påverka deras arbete negativt. 
Kollegor som pratar med varandra vid skrivbordet eller talar i telefon kommer att 
störa de som sitter i närheten. Folk som går förbi gör att man reflexmässigt tittar 
upp och därmed avbryts koncentrationen. En IP säger: ”Det är otroligt störande 
med Live Meeting i öppna landskap. Ett telefonsamtal kanske du har i en kvart  
medan Live Meeting kan du ha i två timmar.” 

Lyckligtvis kommer det att iordningsställas små rum för just ändamålet Live 
Meeting och telefonsamtal, vilket alla IP tycker är bra. Dock är de lite 
fundersamma till huruvida rummen kommer att ha datorer eller dockningsstation 
och om antalet kommer att räcka. Dessutom kan man behöva lugn och ro för att 
fokusera på viktiga dokument och vilja stänga in sig i ett rum utan att för den 
skull prata i telefon eller ha ett Live Meeting. Och då är frågan om rummen 
räcker till.

En IP anser att hans jobb kommer att försvåras rejält då han arbetar med 
trafikanordningsplaner och ritningarna inte går att läsa i datorn utan måste 
skrivas ut och klistras på varandra för att han ska kunna få en överblick och göra 
bedömningar. Dessa ritningar kräver utrymme och han säger: ”Nu har jag eget 
rum och ibland har jag ritningar över hela golvet för att få en översiktsbild. Det  
funkar inte när man sitter fyra pers på en kvadratmeter.” 

Några tror att fler kommer att arbeta hemifrån fler dagar i veckan, då vissa redan 
idag anser att man får mer gjort hemma när man får sitta i fred och fokusera. Alla 
är olika och visst kommer vissa medarbetare klara av att arbeta i öppet landskap 
medan andra kommer att ha mycket svårt att koncentrera sig på sina 
arbetsuppgifter. Studier har visat att det tar 7 till 8 minuter att återfå 
koncentrationen efter att ha blivit avbruten och om man då blir avbruten var 
tionde minut blir ekvationen svår att få ihop. Mycket förlorad tid där.
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Parkeringen är idag subventionerad av Trafikverket, men efter  
flytten till Solna Strand upphör subventionen och det kommer  
dessutom inte finnas lika mycket parkeringsplatser tillgängliga.  
Hur tror du detta kommer att påverka dig? Hur stor tror du  
kostnadsskillnaden blir för dig och din parkering?  Har du övervägt  
något annat resealternativ till dina arbetsresor efter flytten?

Färre P-platser och dyrare avgifter har aviserats, vilket inte kommer att påverka 
två av bilisterna då de fortfarande bor så pass långt bort och fortfarande kommer 
att ha en hög tidsbesparing på att åka bil. Kostnaderna verkar inte påverka till en 
början även om de tror att kostnaden kommer att öka tre till fyra gånger från ca 
300 kr per månad till ca 1000 kr per månad. De kan komma att omvärdera detta 
om det visar sig vara extra krångligt och tidskrävande att hitta en P-plats. 

Den tredje bilisten tror att de färre platserna gör att han hellre går för att slippa 
leta en P-plats, som i slutändan kan komma att ligga närmare hemmet än 
kontoret (1,4 km mellan hem och arbete) och han tror dessutom att det kommer 
att ta lika lång tid att gå som att köra bil och leta P-plats.

De IP som idag inte kör bil tror att fler bilister kommer att se över alternativa 
färdsätt efter flytten, främst på grund av bristen på P-platser. Om P-platserna 
trots allt räcker till kommer nog flertalet att under knorr acceptera de höjda 
parkeringskostnaderna och fortsätta köra bil till arbetet.

Vet du hur cykelparkeringen kommer att se ut på nya kontoret?

Ingen av IP har fått någon som helst information om hur eventuell cykelparkering 
kommer att se ut, detta oavsett om de är cyklister eller ej. De har endast fått ett 
luddigt ”ja det finns” men enligt ena cyklisten var så fallet redan vid förra flytten 
(till Sundbybergsvägen 1)och då saknades cykelparkering helt. Detta oroar 
främst de manliga cyklisterna som har dyrare cyklar och är medvetna om 
stöldbegärlighet samt väderpåverkan. Avsaknad av säker och väderskyddad 
cykelparkering uppmuntrar inte medarbetarna till att cykla.

Policys och riktlinjer

Har du läst Trafikverkets Policy för miljö? Personal-arbetsmiljö?  
Resor och möten? Har du gjort det nyligen? Hur tycker du att du  
efterlever dessa policyn? Hur upplever du att uppföljningen är av  
dessa policyn?

Alla IP utom en har läst dessa policyn, dock har det inte skett nyligen. Alla IP har 
dock en uppfattning om hur de själva efterlever dem och hur de efterlevs rent 
generellt av Trafikverkets medarbetare. 

Rent generellt tycker alla IP att rese- och miljöpolicyn efterlevs ganska bra men 
att det finns vissa individer som slarvar mer än andra. Det finns en allmän 
uppfattning att vissa medarbetare använder tjänstebilar och poolbilar i för hög 
utsträckning, trots att det till synes finns andra alternativ. En IP nämner att man 
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vid bokning av en poolbil kan se hur bilarna används för att åka till bla Sundsvall, 
Borlänge och Göteborg över flera dagar, och man kan tycka att till dessa städer 
borde man istället kunna åka tåg. Andra nämner att vissa flyger från Stockholm 
även kortare sträckor som till Linköping istället för att åka tåg. Anledningen kan 
vara att det verkar vara en ganska stor kulturskillnad mellan gamla Vägverket 
och Banverket, där de som arbetade på Banverket åkte tåg i mycket högre 
utsträckning än de som arbetade på Vägverket, vilket i och för sig faller sig 
ganska naturligt att de som arbetar med tåg åker tåg och de som arbetar med 
vägar använder sig av bil. Här finns en stor utmaning för Trafikverket att foga 
samman dessa två skilda resekulturer till en gemensam.

Den kvinnliga bilisten uppger att hon (och många kollegor) skulle kunna bete sig 
bättre, t.ex. ta en taxi till närmsta flygbuss istället för en taxi hela vägen ut till 
Arlanda, men direktiven är luddiga och hon gör som hon är van och som alla 
andra gör. Hon försöker dock tänka till när det gäller tjänsteresor och åker t.ex. 
alltid tåg mellan Stockholm och Malmö, vilket inte alla medarbetare gör.

Alla IP är också rörande överens om att uppföljning av bland annat rese- och 
miljöpolicyn för tjänsteresor är näst intill obefintlig, ingen har någonsin blivit 
tillfrågad eller ifrågasatt huruvida de använt en poolbil, taxi eller flyg istället för 
tåg, buss eller annat mer miljövänligt alternativ osv. Den allmänna uppfattningen 
är att uppföljningen måste bli mycket bättre och att riktlinjerna för vad som är 
tillåtet när det gäller färdmedelsval, måste bli mycket tydligare och framför allt 
gälla ALLA medarbetare inom Trafikverket, även högre chefer. Attityden ”Det är 
en bra regel/policy, den inför vi, MEN den gäller inte mig, jag gör som jag alltid  
har gjort.” fungerar inte i långa loppet om alla tänker så. Flera IP säger att de 
noterat att det finns vissa medarbetare som använder poolbil eller tjänstebil till i 
princip alla sina tjänsteärenden, även då annat alternativ finns, och de tror att de 
gör så av vana och bekvämlighet. Men att ha en uppföljning i form av en 
inspektör som synar varje resa i sömmarna skulle inte kännas bra enligt en IP, 
han föreslår istället att man ska fylla i någon slags mer offentlig (inom sektionen) 
reselogg med vart man åkt, mätarställning i bilarna före och efterresan 
alternativt redovisa tidsåtgång mm om man använt cykel eller kollektivtrafik . En 
annan IP anser att det måste informeras mer om de olika resalternativen i både 
kostnader och utsläpp så att det blir enklare att jämföra, samtidigt som 
arbetsgivaren måste vara tydligare i sina riktlinjer vad som ska prioriteras högst 
av kostnader, miljöutsläpp och tidsåtgång, och rangordna vid vilken typ av resa 
som dessa riktlinjer gäller för. Väljer man exempelvis att ”förbjuda” flygresor 
pga. de höga koldioxidutsläppen, måste man vara medveten om att restiden 
kommer att öka för medarbetarna speciellt när det gäller längre resor, och att 
det är arbetsgivaren som får betala för både restid och eventuella hotell 
övernattningar, vilket kanske kan öka kostnaderna i form av reseersättningar till 
medarbetaren mm.

En IP betonar att det måste vara enkelt att åka tåg i tjänsten, som det är nu tar 
det bara någon minut att boka en poolbil, medan en tågresa kan ta allt mellan 30 
till 60 minuter att boka, särskilt om man inte är van att navigera på SJ:s hemsida. 
Man måste nämligen själv leta rätt på lämplig avgång som passar Trafikverkets 
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kriterier när det gäller kostnader mm. Ska man flyga bokar man via en resebyrå, 
som har avtal med Trafikverket, och som ordnar alla biljetter och även vid behov 
hotell, till bästa möjliga pris, vilket är mycket enklare för medarbetaren. 

Att placera sina kontor i så kallade A-lägen i direkt närhet till ortens resecentrum 
ger fler möjlighet att åka kollektivt då det är dit kollektivtrafiken centreras och 
med färre byten blir restiden kortare. Det blir också enklare, mindre utsläpp och 
billigare att ha möten och konferenser om lokalerna ligger vid Centralen än att 
mötesdeltagare ska behöva åka taxi (betald av arbetsgivaren) från Centralen till 
kontoret. Självklart är lokalkostnaderna mycket högre i centrala lägen och man 
måste ta helheten i beaktning och bestämma vilken del man hellre vill betala för, 
lokalisering eller resor. Naturligtvis finns det fler variabler och faktorer som 
påverkar både resor och lokaliseringen av kontor och andra kostnader, vilket är 
företagsledningens uppgift att reda ut.

En annan önskan är att det ska finnas bokningsbara möteslokaler kring Centralen 
då både Arlanda Express och alla tåg, T-banor och Pendeltåg angör där, det 
skulle minska resandet för många medarbetare (som kanske bor i Nacka eller 
Huddinge) och andra mötesdeltagare (från andra städer) då Centralen är den 
minsta gemensamma nämnaren. Det blir i alla fall mycket enklare att ta tåget då 
om man slipper den krångliga och tidskrävande förflyttningen till 
slutdestinationen för mötesdeltagare som inte är van att åka T-bana.

En IP tror inte att de totala koldioxidutsläppen för Trafikverket kommer att 
minska genom att flytta kontoret till Solna Strand. De stora pågående projekten 
som Norra Länken, Förbifart Stockholm och Hjulsta-Kista får egna projektkontor 
och många som arbetar med dessa är beroende av bil. De som reser gör det för 
att det ingår i deras jobb, och Trafikverket arbetar ju med vägar och järnvägar 
och således måste man ut i trafikmiljön för att kunna göra ett bra jobb. Det vore 
intressant att göra en uppföljning ett år efter flytten för att se hur 
koldioxidutsläppen har påverkats.

Incitament

Om nu Trafikverket vill försöka påverka sina anställda att resa  
mer klimatsmart även på sina arbetsresor till och från jobbet, med  
vilka medel tror du att de skulle kunna påverka sina anställda att  
välja mer miljövänliga resealternativ?

Alla IP är överens att när det gäller arbetsresorna till/från arbetet kan inte 
arbetsgivaren kräva någonting av medarbetaren då det handlar om deras egen 
fritid. Det är varje individs ansvar att ta sig till jobbet och då också varje individs 
val hur man väljer att göra det. Om arbetsgivaren börjar betala för restiden kan 
man dock ställa krav på färdmedel och resesätt.

Däremot kan arbetsgivaren med olika medel uppmuntra och underlätta för sina 
medarbetare att åka kollektivt genom att antingen subventionera SL-kort eller 
erbjuda prova på kort under en månad tillsammans med information om både 
kostnader och koldioxidutsläpp för olika resealternativ. Man kan också se till att 
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det för cyklisterna finns säkra, torra, rena cykelparkeringar samt fräscha 
duschmöjligheter med torkskåp och förvaringsskåp tillgängligt. 

Flera IP tror också att ett införande av ”personal-cykel” där ett inköp av cykel 
subventioneras på samma sätt som personal-PC, skulle kunna få en del 
medarbetare att börja cykla. Om man sedan kan kombinera cyklandet med 
friskvård eller friskvårdsbidraget så vore det en bonus. Kanske att restiden på 
cykel får inkluderas i arbetstiden inom friskvården. Företagshälsovården kan göra 
hälsokontroller och ordinera exempelvis cykling.  Att fler medarbetare cyklar till 
arbetet är positivt i flera bemärkelser:

• Främjar hälsan hos medarbetarna genom att minska övervikt, hjärt- och 
kärlsjukdomar, stress, blodtryck, diabetes mm. Och det stärker 
konditionen, lungkapaciteten, den logiska tankeförmågan, 
endorfinutsöndring som ger välbefinnande och inre lugn hos 
medarbetarna. Alla dessa saker bidrar till effektivare medarbetare.

• Trafikverket föregår med gott exempel som myndighet i Sverige. Hur ska 
man annars få medborgarna att ställa bilen hemma om till och med de 
som arbetar på Trafikverket kör bil hela tiden?

• Mindre avgasutsläpp och bättre luftmiljö i staden för alla invånare och 
förhoppningsvis mindre bilköer på gatorna.

• Avstånd upp till 10 km kan gå fortare med cykel än med både bil och 
kollektivtrafik, beroende på bilköer och antal buss-/tågbyten. Man är 
dessutom inte alls lika känslig för störningar i trafiksystemet.

Genom att sluta subventionera och tillhandahålla ”egna” P-platser för 
medarbetarna, gör man det mer besvärligt och kostsamt för dem att välja bilen. 
Kanske till och med en del av tidsvinsten går förlorad i jakten på en P-plats, dock 
kanske med bekostnad av höjda stressnivåer och sämre humör hos 
medarbetarna. Dock tror en IP att bilisterna hittar alternativa vägar eller P-platser 
och fortsätter ta bilen av ren bekvämlighet.

Informationskampanjer om alternativa färdmedel i kombination med tex prova-
på-kort i SL-trafiken kan få fler att testa kollektivtrafiken. En IP tror att bara 
bilisterna får prova och få egna erfarenheter att relatera till, så kanske de 
upptäcker att fördelarna överväger nackdelarna. En annan IP föreslår att man ska 
rikta dessa kampanjer till de som har möjlighet att välja bort bilen, exempelvis de 
som inte har små barn och en massa tider att passa i samband med hämtning 
och lämning.

Arbetsgivaren har här också ett stort ansvar när det gäller lokaliseringen av 
kontor, man kan inte bestämma sig för att ha kontoret ute i skogen (billig hyra) 
dit kollektivtrafiken är undermålig och sedan förvänta sig att medarbetarna ska 
åka kollektivt istället för att köra bil. Flytten av kontoret till Solna Strand kommer 
underlätta för resenärer som kommer från innerstan med T-banan medan de som 
bor i exempelvis Sollentuna eller Täby fortfarande kommer att köra bil som idag 
då smidig tvärförbindelse saknas. Detsamma gäller för de som cyklar, det måste 
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dels finnas säkra cykelvägar till kontoret och dels säkra cykelparkeringar och 
duschmöjligheter, annars slutar även de mest inbitna cyklisterna att cykla. 

En annan idé vore att arbetsgivaren tillsammans med miljöbilstillverkare skulle 
kunna subventionera anställda att införskaffa sig miljöbilar, då minskar i alla fall 
utsläppen lite grann. Frågan är om de anställda har en sådan god ekonomi att de 
har råd att investera i en miljöbil även om de får en subvention som lite hjälp 
eller om det helt enkelt är alldeles för dyrt för arbetsgivaren att genomföra en 
sådan subvention.  Men det skulle onekligen ge en hel del Goodwill till 
Trafikverket. I den bästa av världar skulle alla köpa sig en miljöbil, men ekonomin 
sätter ju gränser.

Sedan påverkar naturligtvis pålitligheten och punktligheten hos kollektivtrafiken 
väldigt mycket, bor man en bit utanför stan och inte kan lita på att tågen går 
eller ens kommer fram tex vintertid, då tar många bilen för att vara säkra på att 
överhuvudtaget komma in till jobbet. De flesta har inte råd eller tid att bli 
försenade med flera timmar i veckan, och frustrationen över att aldrig veta när 
man kommer fram är tärande för både individen och arbetsgivaren. (Nu ger jag 
Upp, IP) Här har Trafikverket ett stort påverkans ansvar både när det gäller 
planering, byggande, drift och underhåll av både vägar och järnvägar, samt 
informera och stötta kommuner i deras planering. 

Tror du att belöningar(morötter) till de som reser  
klimatsmart(cykel, går, kollektivt) är mer effektivt än att  
”bestraffa” (piskan) bilåkarna med höjda biltullar,  
parkeringsavgifter och dylikt? Tex betalt SL-kort eller en extra  
semesterdag per år? Kanske någon annan typ av bonus?

Arbetsresor

Flera IP nämner att belöningar och bonus från Trafikverket till de som cyklar eller 
åker kollektivt är svårt att införa, då alla medarbetare ska ha samma förmåner 
oavsett var de bor. De som bor granne med kontoret har ju lättare att cykla t.ex., 
än de som bor mer än 2 mil från kontoret. De som bor så till att cykel och/eller 
kollektivtrafiken inte passar kan då istället känna sig bestraffade för att de råkar 
bo där de bor. I Stockholmsområdet råder dessutom bostadsbrist så det är inte så 
enkelt att flytta närmare arbetet hux flux, och om man har barn känner sig 
många bundna till barnens sociala nätverk som oftast befinner sig i närområdet 
av bostaden.

Den ene manlige bilisten tror att belöningar eller bonus skulle kunna fungera bra 
då han konstaterar att bilanvändningen bara ökar trots ökade merkostnader på 
bensin-, trängsel- och bilskatter mm. Han säger ”Jag tror man tar åt sig mer en 
belöning än när man tänker att ja man måste betala-ja då betalar man ändå 
liksom”

Den andre manliga bilisten tror inte alls på bestraffningar eller styrmedel 
överhuvudtaget utan att man måste informera ordentligt om utsläpp, kostnader 
mm för varje resealternativ och sedan lita på att varje individ tar dessa beslut på 
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ett ansvarsfullt sätt. Man måste arbeta långsiktigt och ständigt informera om alla 
effekter av varje beslut och sedan lita på att människor så småningom kommer 
att välja det bästa för både sig själva och för samhället. Morötter som 
subventionerade SL-kort eller sponsrade personalcyklar kan påverka en del att 
byta från bil, men han tror att det stora flertalet kommer att fortsätta köra bil 
eftersom det handlar om andra värden än utsläpp och kostnader när man väljer 
att ta bilen.

De flesta IP tror mer på morötter än piskan, dock inte den kvinnliga bilisten. Hon 
tror inte att morötter är tillräckligt effektivt för att få bilister att sluta använda 
bilen utan hon tror mer på höjda trängselskatter och parkeringsavgifter, och 
avstängning för biltrafik i de centrala delarna av staden och en kraftig minskning 
av antalet tillgängliga P-platser där man vill minska biltrafiken. ”Om vi ska få ner 
det rena koldioxidutsläppet, om vi verkligen ska få ner trängseln, ja då får det  
baske mig kosta för att jag ska ställa bilen och åka buss.” Det ska göra ”ont” i 
plånboken att välja bilen samtidigt som det ska vara riktigt besvärligt att komma 
fram och hitta parkering, för tid är också pengar.

Ena manlige cyklisten betonar man ska fokusera på att göra restiden kortare 
”Det dyrbaraste som man har i Sverige, det är tid. Så även om det är gratis att  
åka tåg men det fortfarande går snabbare med bil, då fortsätter man ta bilen. Sin  
egen fritid är ovärderlig och går inte att sätta något pris på. Det är tidsvinster  
man ska visa.” Han cyklar själv för att det är det snabbaste sättet att ta sig fram 
och han tror att fler skulle börja cykla om de blev medvetna om att det i många 
fall går fortare med cykel både jämfört med bil och kollektivtrafiken, speciellt i 
det trafikkaos som nu råder på Stockholms gator. Han tror också att barnfamiljer 
som har en massa tider att passa oftast inte har någon annan lösning än att ta 
bilen, just pga tidsbristen, och menar att det är bara att acceptera att de 
fortsätter köra bil.

Kollektivtrafikresenären menar att det finns en problematik att välja mellan 
morötter och piska. Å ena sidan är det oftast mest effektivt med piskor, som 
biltullar och färre P-platser, vilket å andra sidan ger sura och missnöjda 
människor.  Och det kanske inte är det sätt man vill jobba med att ändra 
resebeteenden. Med morötter måste man dock vara medveten om att 
förändringar kommer att ta längre tid innan det ger önskat resultat i form av 
minskade utsläpp och trängsel. Man måste nog hitta en balans mellan 
styrmedlen och belöningarna som i slutändan ger de resultat man vill ha, en 
kombination mellan morötter och piska.

En bonus i form av en extra semesterdag till de som reser klimatsmart kommer 
enligt flera IP inte att fungera, dels pga. orättvisan om bostadsorten som togs 
upp tidigare, och dels för att en extra semesterdag är alldeles för lite 
kompensation för att dubblera sin restid från t.ex. 45 minuter till 90 minuter. Då 
skulle det krävas minst en vecka extra semester för att det ska fungera tror IP, 
och det skulle bli alldeles för dyrt för arbetsgivaren.
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Tjänsteresor

Alla IP är överens om att arbetsgivaren ska diktera villkoren för hur tjänsteresor 
ska utföras, men de efterlyser en mycket bättre uppföljning. Nu upplevs att 
riktlinjerna är lite luddiga och att det framförallt saknas uppföljning vilket 
resulterar i att man därmed kan göra lite som man vill när det gäller val av 
färdmedel för resor, oavsett om de är korta eller långa. Det finns mycket av 
mentaliteten ”reglerna gäller inte mig” och ”så här har vi gjort i alla år och det 
har fungerat bra” i alla fall tycker de flesta av IP att dessa attityder finns hos 
många andra än dem själva. 

Inom de olika enheterna eller avdelningarna kan man ha någon form av tävling 
eller ansamling av poäng till en pott för val av klimatsmarta tjänsteresor där 
”vinnarna” kan få någon liten vinst i form av tex en studieresa med tåg, 
lunchkryssning eller liknande. Hur utformningen av dessa tävlingar och vinster 
ska se ut är något för Trafikverket att studera vidare.

Trafikverket kan också se till att utbilda och informera sina medarbetare om de 
klimatvänligare alternativen genom att genomföra studiebesök eller studieresor, 
exempelvis åka tåg till Eskilstuna för att besöka kontoret där. Människor måste få 
prova på hur det känns i verkliga livet att åka kollektivt med buss och tåg för att 
kunna ändra sina attityder och värderingar, annars fortsätter man i sina vanliga 
hjulspår. Lägg konferenser dit alla deltagare måste åka tåg och kollektivtrafik, 
istället för på konferensanläggningar ute i skogen dit man måste åka bil eller ev. 
hyrd buss.

En IP betonar att det måste vara enkelt att åka tåg i tjänsten, som det är nu tar 
det bara någon minut att boka en poolbil, medan en tågresa kan ta allt mellan 30 
till 60 minuter att boka, särskilt om man inte är van att navigera på SJ:s hemsida. 
Man måste nämligen själv leta rätt på lämplig avgång som passar Trafikverkets 
kriterier när det gäller kostnader mm. Ska man flyga bokar man via en resebyrå, 
som har avtal med Trafikverket, och som ordnar alla biljetter och även vid behov 
hotell, till bästa möjliga pris, vilket är mycket enklare för medarbetaren.

 Samtidigt är det svårt att inte förespråka medarbetare att köra bil eftersom det 
är vägar som Trafikverket arbetar med också. Det ingår helt enkelt i arbetet att 
åka ut i olika trafikmiljöer och inspektera, observera, planera för nya vägar, 
korsningar, tunnlar, broar mm.

En IP konstaterar ”Det är ju Trafikverket liksom, det är ju det! Vi borde vara  
Sverigebäst på hållbart resande! Och föregå med gott exempel.” 
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Bilaga 2

Trivectors Resandeanalys inom Trafikverket 
Konsultbolaget Trivector Traffic har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra en resvaneundersökning för 
hela Trafikverket, inklusive datainsamling av kostnader, användningsfrekvens, och utsläpp för alla 
trafikslag, kostnader för logi och annat reserelaterat för tjänsteresor, samt användningsfrekvens av 
mötesfri IT-teknik. En webbenkät skickades också till samtliga medarbetare med frågor om både deras 
tjänsteresor och arbetsresor till/från arbetet.

Webbenkäten besvarades mellan den 10 oktober och den 11 november 2011. Trafikverket har 6468 
anställda varav 6347 mottog enkäten. 4100 svar gav en svarsfrekvens på 65 %.

Analyserna har sedan brutits ned på 6 verksamhetsområden, 8 regioner och 26 huvudsakliga arbetsorter. 
För fullständig analys hänvisas till den stora rapporten. Här redovisas ett urval av resultaten i den stora 
rapporten. 

Övergripande
Tjänsteresorna inom hela Trafikverket uppgår till 6,1 miljoner mil/år medan medarbetarnas arbetsresor till 
och från arbetet uppgår till 4,2 miljoner mil/år. 

Bild 1: Antalet resta mil i Trafikverket fördelade på färdmedel

Som visas i bild 1 ovan är tjänsteresorna fördelade med ca 40 % på flyg, 35 % på tåg och resterande 25 % 
på olika typer av bil. Ungefär 52 % av arbetsresorna sker med bil.

Dessa resor genererar utsläpp med ca 2,1 ton CO2 per anställd och år för tjänsteresorna och ca 0,8 ton 
CO2 per anställd och år för arbetsresorna. Se bild  2 nedan.
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Bild 2: Antalet ton koldioxidutsläpp i Trafikverket fördelade på färdmedel

När det gäller tjänsteresorna står flyget för merparten av utsläppen, hela 11 000 ton CO2 av de 13 000 ton 
CO2 per år. Bara ca 2000 ton CO2 per år står bilanvändningen för. För arbetsresorna står bilanvändningen 
för nästan 94 % av utsläppen på 5200 ton CO2 per år.

Detta placerar Trafikverket i ledande ställning jämfört med andra företag och myndigheter när det gäller 
utsläppen för tjänsteresor. Arbetsresornas utsläpp ligger lite mer i fas när det gäller andra företag och 
myndigheter. Se bild 3 nedan.

Bild 3: Benchmarking Trafikverket i jämförelse med andra företag

I bild 4 framgår andelen som har tillgång till olika förutsättningar för resande inom Trafikverket totalt. 
Närmare 60 % uppger att de har tillgång till bil på arbetsplatsen att nyttja vid tjänsteärenden. Omkring 
hälften har tillgång till fri parkering vid sin arbetsplats medan något färre har avgiftsbelagd parkering. Ca 
3 av 10 anställda säger sig ha tillgång till tjänstecykel. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bil på din arbetsplats som du kan använda
för tjänsteärenden

Avgiftsfri parkering

Avgiftsbelagd parkering

Tjänstecykel

Förmånsbeskattad parkering

Kollektivtrafikkort/rabattkupong att använda
vid tjänsteärenden

Bil som du via Traifkverket disponerar dygnet
runt för resor i tjänsten och privat

Bild 4: Andel av alla anställda som har tillgång till olika förutsättningar för resande. N=4 100.

Arbetsresor
Sammanlagt reser de anställda inom Trafikverket närmare 4,2 miljoner mil årligen för att ta sig till och 
från arbetet. Närmare 60 % av den resta sträckan utgörs av bilresor. Kollektivtrafik står för knappa 40 % 
meden gång och cykel endast utgör ett fåtal procent vilket är naturligt eftersom dessa resor i allmänhet är 
relativt korta, se Tabell 1. 

Tabell 1: Resta mil per färdmedel och år för Trafikverket totalt.

Persontrafikarbete Andel av persontrafikarbetet

Bil som förare 2 243 200 54%

Bil som pass 126 000 3%

Buss 421 000 10%

Tåg/pendel 1 029 800 25%

T-bana 83 400 2%

Spårvagn 21 000 1%

Mc/Mp 17 600 0%

Båt 26 000 1%

Cykel 144 600 3%

Gång 43 900 1%

Annat 8 000 0%

Totalt 4 164 300 100.00%

Avstånd
I rapporten framgår att 15 % av alla anställda inom Trafikverket i hela Sverige, bor mindre än tre km från 
sin arbetsplats och lite drygt en fjärdedel har kortare än fem km. Dock bor så många som 40 % längre än 
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20 km från sin arbetsplats, vilket gör att det genomsnittliga avståndet blir omkring 23,4 km. Se bild 5 
nedan.

Bild 5: Avstånd mellan bostad och arbetsplats

I Stockholm skiljer sig fördelningen något när det gäller de kortaste avstånden, det är alltså inte lika stor 
andel av medarbetarna i Stockholm som bor närmare än 5 km till arbetet, endast 13 % jämfört med 27 % 
totalt i landet. Däremot motsvarar andelen som bor längre bort än 20 km andelen för totalt i Trafikverket. 
Se Tabell 2 nedan.

Tabell 2: Jämförelse mellan medarbetares avstånd till arbete i Stockholm och Trafikverket som helhet.

< 3 km 3-4,9 km 5-9,9 km 10-19,9 km 20-49,9 
km

50 km 
och 
längre

Antalet 
anställda

Antal 
svar

Stockholm 6 % 7 % 19 % 26 % 30 % 12 % 821 572

Totalt 
Trafikverket

15 % 12 % 17 % 15 % 27 % 14 % 6468 4063

Färdmedelsfördelning
Den samlade bilden av färdmedelsfördelningen av alla anställda inom Trafikverket visas i bild 6 nedan. 
Ungefär 52 % åker bil, 24 % kollektivt och nästan 22 % går eller cyklar.

Bild 6: Färdmedelsfördelning av arbetsresor inom Trafikverket
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Val av färdmedel beror bland annat på vilket avstånd det är mellan hem och arbete. Det är exempelvis 
ovanligt att cyklister har ett avstånd längre än 20 km. Fördelningen syns i bild 7 nedan för hela 
Trafikverket.

Bild 7: Färdmedelsfördelning beroende av avstånd till arbete inom hela Trafikverket

I Stockholm skiljer sig färdmedelsfördelningen från resten av landet vilket mycket beror på den väl 
utbyggda kollektivtrafiken. 26 % kör bil, 18 % går eller cyklar och hela 56 % åker kollektivt vilket 
framgår av bild 8 nedan. 

Bild 8: Färdmedelfördelning beroende av avstånd till arbete på Trafikverket i Stockholm

I Trivectors rapport har färdmedelsfördelningen delats upp på region och huvudsaklig arbetsort. Borlänge 
sticker ut med högst andel bilresor på 62 %. Även Region Öst har en hög bilandel, 60 % av arbetsresorna. 
Lägst bilandel har man i Region Stockholm med 27 % vilket kan förklaras av den högsta andelen 
kollektivtrafik, 56 %. Lägst andel kollektivtrafik har Region Mitt med 4 % men även Borlänge och Region 
Öst har mycket låga andelar, båda 5 %. Tittar man på enskilda orter har Vänersborg och Visby högst andel 
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bil med 86 % respektive 84 %. Lägst andel bilresande har Stockholm med 26 % följt av Malmö med 31 
%.

Önskade åtgärder
I bild 9 nedan ses fördelningen av de önskade åtgärderna. Bilister listar de tre viktigaste åtgärderna för att 
de ska börja resa kollektivt till arbetet, åtminstone en dag i veckan, till:

• Bättre och snabbare kollektivtrafik

• Ökad pålitlighet och punktlighet i kollektivtrafiken

• Prova – på – period där man provar på att åka kollektivtrafik gratis.

Bild 9: Fördelning av önskade åtgärder för att byta från bil till kollektivtrafik

Bättre och snabbare kollektivtrafik värderas högt i alla orter men högst i Stockholm där hela 54 % av 
bilisterna skulle börja åka kollektivt minst en dag i veckan. Ökad pålitlighet och punktlighet värderas 
också väldigt högt och i Stockholm säger 38 % av bilisterna att de skulle börja åka kollektivt minst en dag 
i veckan.

Åtgärder för att förbättra för cyklister verkar inte ha lika stor effekt på de anställdas vilja att börja cykla 
istället. Detta beror till stor del att 67 % av de anställda bor längre bort än 10 km från arbetet och därmed 
anser att det är en för lång sträcka att cykla. Bilister som kan tänka sig att cykla listar de tre viktigaste 
åtgärderna till:

• Prova – på – period då de skulle få viss utrustning, hälsokontroller etc.

• Bättre/säkrare/tryggare gång- och cykelvägar.

• Bättre dusch- och omklädningsmöjligheter på arbetsplatsen

I bild 10 ses fördelningen av de önskade åtgärderna.
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Bild 10: Fördelning av åtgärder för att börja cykla

I Stockholm anser 16 % av bilisterna att bättre/säkrare/tryggare cykelvägar är viktigast, medan fler och 
bättre cykelparkeringar, bättre duschmöjligheter och en Prova – på – period ligger på delad andra plats 
med 13 % vardera. Dessa åtgärder skulle göra att de skulle börja cykla minst en dag i veckan.

Tjänsteresor
Trafikverkets anställda reste 6,1 miljoner mil i tjänsten mellan juli 2010 och juni 2011 och sträckan 
fördelades enligt bild 11 nedan.

Bild 11: Tjänsteresors sträckor uppdelade på färdmedel

Tåg- och flygresor stod för ca en tredjedel var av den resta sträckan, drygt 2 miljoner mil vardera. Längst 
genomsnittlig sträcka har rests med flyg och tåg. Förmånsbilen har körts kortast sträcka av bilalternativen.
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Kostnaderna uppgick till över 200 miljoner kronor på reserelaterade utgifter, exklusive hotell och 
konferens. Varje anställd reste i genomsnitt 947 mil till en kostnad av 31 000 kr. Fördelningen över 
kostnaderna visas i bild 12 nedan.

Bild 12: Tjänsteresors kostnader fördelade på färdmedel

Även räknat per anställd är det flyg och tåg som ligger högst vad gäller rest sträcka och kostnad. Däremot 
har de två färdsätten lägst milkostnad. Högst milkostnad har, förutom taxi som står i en klass för sig, 
förmånsbil med 45 kr, följt av hyrbil, privatbil och leasad bil med 30 kr. Se Tabell 3 nedan.

Tabell 3: Kostnad och rest sträcka per färdmedel.

Färdmedel Sträcka (mil) Kostnad (kr) Sträcka/anställd Kostnad/anställd Milkostnad

Tåg SJ* 2 022 536 41 588 987 313 6 430 21

Flyg 2 375 113 48 876 554 367 7 557 21

Taxi 11 497 2 701 870 1,8 418 235

Leasad bil 346 989 10 005 543 54 1 547 29

Hyrbil 694 591 20 768 620 107 3 211 30

Privat bil 583 599 17 216 183 90 2 662 30

Förmånsbil 89 654 4 072 689 14 630 45

Totalt 6 123 979 145 230 446 947 22 454 24

* Motsvarar 89 % av de totala kostnaderna.
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De vanligaste reserelationerna för tjänsteresor med tåg och flyg var Stockholm-Borlänge, Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Luleå. Mellan Stockholm och Göteborg skedde 30% av resorna med flyg. Se 
fördelningen i bild 13 nedan.

Bild 13: Reserelationer mellan tåg och flyg inom Trafikverket

Alla resor mellan Stockholm och Luleå gick med flyg, samtidigt som alla resor mellan Stockholm och 
Borlänge gick med tåg. Upp till 89 % av tågresorna bokades genom SJ och 99 % var inrikesresor. 93 % av 
flygresorna bokades genom resebyrån HRG och 84 % var inrikesresor.

Tjänsteresor med tåg
Totalt reste Trafikverket över 20 miljoner personkilometer med tåg med en genomsnittlig ressträcka på 
278 km. En snittresa kostade 572 kr. Spridningen mellan orter var stor, med över 1 600 olika 
reserelationer med tåg för den studerade perioden. De tre vanligaste relationerna var mellan Stockholm 
och Borlänge, Göteborg och Gävle som stod för 32 % av det totala antalet resor. Fördelningen syns i bild 
14.

 -  2 000  4 000  6 000  8 000  10 000  12 000  14 000  16 000

Stockholm-Borlänge

Stockholm-Göteborg

Stockholm-Gävle

Borlänge-Arlanda

Stockholm-Falun

Stockholm-Eskilstuna

Stockholm-Västerås

Stockholm-Norrköping

Gävle-Arlanda

Sundsvall-Gävle

Stockholm-Örebro

Stockholm-Uppsala

Stockholm-Linköping

Stockholm-Malmö

Gävle-Härnösand

Bild 14: Top-15 reserelationer med tåg.
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Stockholm var den absolut vanligaste start- eller målpunkten för en resa, över 30 % av resorna avgick eller 
ankom till Stockholm. Tillsammans med Borlänge och Göteborg som start- eller målpunkt, var det 53 %.

Tjänsteresor med flyg
84 % av alla resor gjordes inom Sverige. Den överlägset vanligaste reserelationen (mellan två punkter) var 
Luleå-Stockholm, följt av Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm. Dessa tre start- och målpunkter 
stod för 42 % av alla resorna. Den vanligaste utrikesresan var Stockholm-Bryssel. Fördelningen syns i bild 
15.

 -  1 000  2 000  3 000  4 000  5 000  6 000  7 000  8 000

Luleå-Stockholm

Malmö-Stockholm

Göteborg-Stockholm

Göteborg-Borlänge

Sundsvall-Stockholm

Helsingborg-Stockholm

Malmö-Borlänge

Umeå-Stockholm

Kristianstad-Stockholm

Östersund-Stockholm

Stockholm-Bryssel

Göteborg-Luleå

Visby-Stockholm

Jönköping-Stockholm

Stockholm-Köpenhamn

Bild 15: Top-15 reserelationer med flyg.

Den genomsnittliga inrikesresan var 541 km med en milkostnad på 25 kr, vilket visas i tabell 4.

Tabell 4: Nyckeltal flygresor.

Inrikes Norden Europa Internationell Totalt

Total kostnad (kr) 37 933 315 1 999 454 6 565 225 2 378 560 48 876 554

Antal resor 27 929 1 450 3 290 464 33 134

Sträcka (km) 15 114 653 756 767 4 400 664 3 479 048 23 751 132

Kostnad/resa (kr) 1 358 1 379 1 995 5 129 1 475

Genomsnittlig 
sträcka (km)

541 522 1 337 7 502 717

Milkostnad (kr/mil) 25 26 15 7 21
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Tjänsteresor med bil
Av tjänsteresor med olika fordon är det hyrbil och privat bil som utnyttjas mest, både rest sträcka och 
kostnadsmässigt. Mest ekonomiskt är leasad bil följt av hyrbil och privat bil. Däremot finns det inga 
uppgifter om vilken typ av fordon som används vid privat bilkörning, varken vad gäller säkerhet eller 
miljösynpunkt. Fördelning av kostnader och sträckor över olika biltyper ses i tabell 5.

Tabell 5: Trafikverkets bilanvändning I siffror

Förmånsbil Privat bil Leasade bilar Hyrbil Taxi

Total kostnad (kr) 4 072 986 17 216 183 10 005 543 20 768 620 2 701 870

Sträcka (km) 896 536 5 835 994 3 469 890 6 945 909 11 497

Antal bilar 109 - 99 - -

Milkostnad (kr/mil) 45 30 29 30 235

Sträcka/anställd (km) 14 90 54 195 18

Kostnad/anställd (kr) 630 2 662 1 547 584 418

109 förmånsbilar finns registrerade på personer i Trafikverket, hälften bensindrivna och hälften 
dieseldrivna. Varje fordon kördes i genomsnitt 8 000 km, totalt nästan 90 000 mil. Drivmedelskostnaden 
uppgick till ca 1,16 miljoner kronor av den totala kostnaden av 4,07 miljoner kr.

Ersättningar för tjänstresande med privat bil uppgick totalt till drygt 17 miljoner kr vilket motsvarar 
knappt 600 000 mil. Från 1 april 2010 är resersättningen18,50 kr/mil skattefritt och 11,00 kr/mil 
skattepliktigt enligt avtal TRV 2010/38527.

99 leasade bilar (så kallade poolbilar, bokbara i Outlook) är fördelade på 19 orter, varav 6 finns i 
Stockholm. En dryg tredjedel av dessa är etanoldrivna medan resterande är bensin- eller dieseldrivna. Den 
genomsnittliga körsträckan per bil var 2 715 mil, dock var variationerna mellan orterna höga, exempelvis 
180 mil/bil i Vänersborg (3 bilar) jämfört med Kristianstads (10 bilar) 4 003 mil/bil. I Stockholm låg 
sträckan på 2 406 mil/bil och total sträckan låg på 144 331 km med en total bränslekostnad på 144 396 kr.

71 % av hyrbilarna bokades genom Hertz varav miljöbilar i 53 % av fallen. Genomsnittshyran för en 
miljöbil var 3 dagar och för övriga fordon 8 dagar. Nästan 10 000 bokningar gjordes och totalt 700 000 
mil kördes, med en medelsträcka per dag på 132 km.

Resor med taxi gjordes för 2,7 miljoner kr, vilket motsvarar drygt 11 000 mil eller 2 mil per anställd.

Egen bil i tjänsten
Sammanlagt har 17 % använt egen bil i tjänsten. I tabell 6 framgår användningen av egen bil i tjänsten 
beroende på avståndet mellan bostad och arbetsplats.
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Tabell 6: Antal anställda som använder egen bil i tjänsten i relation till avstånd mellan bostad och arbetsplats.

Reslängd till arbetet Andel som använt 
bilen i tjänsten

Antal anställda

 mindre än 3 km 15% 88

 3 - 4,9 km 15% 104

 5 - 9,9 km 15% 163

 10 -19,9 km 16% 187

 20 -49,9 km 15% 308

 50 km och längre 25% 228

Totalt 17% 1 078

Distansarbete och resfria möten
I enkäten har 42 % av alla anställda svarat att de aldrig arbetar på distans, d v s hemifrån. Ytterligare 30 % 
arbetar hemifrån bara några dagar om året enligt bilden nedan. Det är således bara 17 % som arbetar 
hemifrån på stadigvarande basis, varav endast 2 % flera dagar i veckan, se bild 16.

Bild 16: Antal arbetade dagar hemifrån

Andelen resfria möten av totala antalet möten uppgår till 42 % och motsvarar 1,07 resfria möten per 
anställd och typvecka och 48,2 resfria möten per anställd och år. Det finns Riktlinjer för resor och möten 
inom Trafikverket och ungefär 16 % av de anställda uppgav att de inte kände till dessa. Riktlinjerna finns 
för att ge stöd inför möten och resor och i bild 17 nedan redovisas de anställdas upplevelse av dess stöd.
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Bild 17: De anställdas upplevda stöd av riktlinjer för möte och resor

I bild 18  illustreras fördelning av hur ofta olika typer av möten och tjänsteresor genomförs. I figuren 
inkluderas bara de som har genomfört respektive möte/resa. Sammanlagt är det omkring 6 av 10 anställda 
som uppger att de har möten på den egna arbetsplatsen minst en dag per vecka varav ca hälften har möten 
minst 2-3 gånger per vecka. Längre tjänsteresor (över 10 mil) är mer förekommande än medellånga och 
korta tjänsteresor. Sammanlagt gör hälften av alla anställda en längre tjänsteresa minst 1 gång per vecka. 
Av de resfria mötena är telefonmöten och webbmöten relativt vanliga medan videokonferenser är mindre 
vanligt förekommande. 1 av 3 anställda har minst ett telefonmöte per vecka och hela 6 av 10 anställda har 
minst ett webbmöte per vecka. Endast 5 % uppger att de har videkonferens minst en gång per vecka. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Möten på egen arbetsplats

Kortare tjänsteresor

Medellånga tjänsteresor

Längre tjänsteresor

Telefonmöten

Webbmöten

VideokonferenseR

1 2-3 4-6 7-10 11-25

Bild 18: Fördelning mellan hur många resor/möten man gör per vecka. Andel av alla svarande. N=4 045-4 096.

I enkäten fanns även några öppna frågor där medarbetare har kunnat skriva sina synpunkter och 
förbättringsförslag inom alla behandlade områden i undersökningen. Några av dessa synpunkter finns som 
citat i examensarbetet och i bilaga 4.
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Bilaga 3

Kopior av policys och riktlinjer om möten, resor, bilar mm på Trafikverket

POLICYDOKUMENT 1 (1)

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

Catharina Ericsson, Personal [TDOK 2010:219] [Ärendenummer]
Fastställt av Dokumentdatum Version

GD [2010-06-22] 1.0
Dokumenttitel

 Policy för möten och resor 

Denna policy och tillhörande riktlinjer gäller för alla möten och resor som görs i tjänsten och betalas av 
Trafikverket.

Principiellt gäller att alltid först överväga om mötet är nödvändigt utifrån behov, syfte och vilken information 
som skall förmedlas.

Tjänsteresor bör ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med hänsyn taget till miljö, säkerhet, ekonomi 
och arbetsmiljö för våra medarbetare.

ANSVAR

Chefer 
Varje chef har ansvar för att policyn efterlevs av hans eller hennes medarbetare genom att säkerställa att alla 
medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande riktlinjer. Godkännande av tjänsteresa samt 
uppföljning ska alltid ske.  

Ett medvetet val av mötesform ska göras. Mötesansvarig/Sammankallande har ett ansvar för att överväga om 
mötet skall genomföras virtuellt eller fysiskt. Val av mötesform skall ske med hänsyn taget till vad som skall 
avhandlas samt deltagarnas geografiska placering och sociala situation. Möten ska också förläggas till en plats 
och tid som genererar minsta möjliga reskostnader och miljöpåverkan. Det bör alltid vara möjligt att delta på 
distans när det är lämpligt.  Vidare ska ett ställningstagande göras av hur många som behöver delta från 
myndigheten totalt sett.

Medarbetare
Varje medarbetare ansvarar för att hans eller hennes resor i tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och 
miljöanpassat sätt i enlighet med policyn. Alla medarbetare ska förstå vikten av säkra och miljöanpassade 
transporter.  Medarbetarna ska var och en genom sitt handlande, såväl i tjänsten som privat, bidra till att 
samhällets trafiksäkerhetsmål och miljömål uppnås.

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn

1.0

TDOK 2010:23_Mall Policydokument  v. 1.0



RIKTLINJER 1 (3)

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

Dahlbäck Anett, Vl TDOK 2011:277 [Ärendenummer]
Fastställt av Dokumentdatum Version

Chef Verksamhetsstöd 2011-06-16 1.0
Dokumenttitel

Riktlinjer för möten i Trafikverket

Inledning
Detta dokument innehåller riktlinjer för möteshantering i Trafikverket.  Att mötas är en viktig grund för 
utveckling. Men möten tar också resurser i anspråk. Därför ska vi underlätta den muntliga dialogen och 
mötesverksamheten genom den nya tekniken. Ett effektivt och hållbart möte har rätt deltagare på rätt ställe – 
med kunskap om hur vi agerar i nya möteslösningar. Väl fungerande möten på distans ger positiva effekter på 
organisationens lönsamhet och på personalens trivsel och är därför intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv. Innan 
vi väljer mötesform ska vi värdera konsekvenserna i form av effektivitet, kostnad, miljöbelastning och 
arbetsmiljö. Vår grundhållning ska alltid vara att undvika resor när det är möjligt.

Detaljerad information om mötesformer, bokningssystem, resesystem med mera finns på intranätet under Möten 
och resor.

Syfte
Riktlinjerna ska vara ett ramverk för en hållbar möteskultur i Trafikverket. De ska också ge förutsättningar för 
ett ökat användande av resfria möten – med resfria möten menar vi webb-, telefon- och videomöten. Genom att 
vi använder oss av resfria mötesformer i stället för att resa kan vi uppnå bättre effektivitet samt göra stora 
besparingar i tid, pengar och miljö. En annan positiv effekt är mer fritid eftersom mindre tid behöver användas 
för resor.

Omfattning
Alla typer av möten för Trafikverkets medarbetare.

Tillämpning

Ansvar
Det finns två roller vid ett möte; mötesansvarig och mötesdeltagare.

Som mötesansvarig/sammankallande ansvarar du för att:

• sätta syfte och mål för hela mötet 

• utse deltagare för mötet

• sätta dagordning och tidsram

• skicka ut material till mötesdeltagarna i god tid

• välja mötesform

• mötet hålls på en tid och plats som gör det möjligt att vid behov resa enligt riktlinjerna för tjänsteresor

• definiera förväntningarna på deltagarna

• utse protokollförare



• bestämma möblering för mötet

• bestämma plats för mötet

• se till att tekniken fungerar innan mötet startar

• gå igenom vilka spelregler som gäller för mötet (mobiltelefoner – ja/nej, gå ifrån – ja/nej, datorer på – 
ja/nej)

• sammanfatta mötet, ange hur vi går vidare och hur uppföljning ska ske.

Som mötesdeltagare ansvarar du för att: 

• besvara inbjudan

• våga ifrågasätta varför du har blivit inbjuden

• föreslå en mötesform som är effektivare för detta tillfälle

• förbereda dig inför mötet

• sätta av tid för mötet

• komma i tid så att mötet kan starta på utsatt tid

• följa de spelregler som gäller för mötet

• uppfylla det ansvar och de förväntningar som du har fått tilldelade inför mötet

• bekräfta att protokollet stämmer.

Val av mötesform
När du planerar möten ska du alltid överväga om mötet kan ske på distans. Faktorer att ta med i övervägandet är 
åtgång av arbetstid, mötets karaktär, intrång i fritid, lokal- och reskostnader samt miljöpåverkan.

Resfria möten
Följande typer av möten är lämpliga att hålla som resfria möten om mötesdeltagarna kommer från olika delar av 
landet:

• informationsmöten

• uppföljningsmöten

• rapporteringsmöten

• korta möten.

Det resfria mötet kan till exempel vara ett webb-, telefon- eller videomöte.

Fysiska möten
Följande typer av möten kräver normalt att deltagarna träffas:

• startmöten, till exempel projektstartmöten där deltagarna inte känner varandra

• förankringsmöten

• möten med fördjupad dialog, till exempel chefsdagar, utvecklingssamtal eller andra möten av personlig 
karaktär

• längre möten.

Fysiska möten ska förläggas till en plats som genererar lägsta möjliga reskostnader när så är möjligt. I första 
hand ska möten hållas i Trafikverkets egna lokaler eller i lokaler med ramavtal. När du ska planera tjänsteresor i 



samband med fysiska möten gäller Trafikverkets riktlinjer för tjänsteresor. 

Du bör tillmötesgå önskemål från en enskild deltagare om att få delta via telefon eller video om det inte medför 
påtagliga nackdelar för övriga mötesdeltagare. 

Att tänka på vid fysiska möten

Visa hänsyn till den personal som har sin arbetsplats invid en möteslokal. Det är extra viktigt att tänka på i öppna 
kontorslandskap. Försök att störa så lite som möjligt på väg till och från kaffeautomaten eller om du till exempel 
måste lämna rummet för att ta ett telefonsamtal under mötet.

Resultat och dokumentation

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn

1.0 Dokumentet 
godkändes

Anett Dahlbäck

TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 1.0



RIKTLINJE 1 (2)

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

Ericsson, Catharina, Personal TDOK 2010:303 [Ärendenummer]
Fastställt av Dokumentdatum Version

Chef Personal 2010-04-16 1.0
Dokumenttitel

Riktlinjer för användande av tjänstebilar, hyrbilar och långtidsleasing 

Syfte
Säkerställande av att lagar och regler följs vid användandet. 

Omfattning
Riktlinjerna gäller för alla anställda vid Trafikverket. Gäller för tjänstebilar, långtidsleasing, hyrbilar och 
tjänstebilar som ägs av Trafikverket. 

Ansvarig
Den som är förare av fordonet är ansvarig för fordonet enligt Vägtrafikförordningen. Eventuella böter (t ex 
parkeringsbot) betalas av den som framför fordonet.

Privat bruk
Tjänstebil ska inte användas för privat bruk. Avvikelser från tjänsteresan är att betrakta som privat körning. Inga 
hemresor får göras med Trafikverkets bilar.

Resa till och från bostaden, beredskap mm 

Resor mellan bostad och arbetsplats betraktas som privata resor och ska normalt förmånsbeskattas. 
Undantag från förmånsbeskattning kan ske i vissa fall och då måste villkoren enligt nedan vara uppfyllda:

Resor mellan bostad och arbetsplats betraktas som privata resor och ska normalt förmånsbeskattas. 
Undantag från förmånsbeskattning kan ske i vissa fall och då måste villkoren enligt nedan vara uppfyllda:

o Tjänstebil/hyrbil i anslutning till tjänsteresa då leverans/återlämning av bil inte kan göras på resdagen:  
- på grund av leverantörens öppettider

- resväg mellan bostad och arbetsplats alt annan leveransplats är orimligt lång eller har dåligt  fungerande 
allmänna kommunikationer 

För hyrbil ska hyran gälla från då bilen tas i bruk för att försäkringen ska gälla fullt ut. En förbindelse ska 
skrivas mellan medarbetare och chef att tjänstebil/hyrbil inte används för privata resor.

o Vid beredskap om beslutande chef anser det nödvändigt av verksamhetsskäl. Avser användningen mer än 
ringa omfattning kan den anställde blir förmånsbeskattad.

o Utgår resan dagligen från hemmet till förrättningsorten utan att den ordinarie arbetsplatsen passeras är 
det möjligt att ha tjänstebilen vid hemmet.

o Passeras bostadsorten under hemresa är det möjligt att ställa Trafikverkets tjänstebil vid hemmet för att 
återlämna bilen vid arbetsplatsen efterkommande morgon.

Körjournal
Körjournal ska finnas i varje tjänstebil och ska föras av den som använder fordonet. Körjournalen ska innehålla 



uppgifter om:

o Datum för användning

o Namn på den som använt fordonet

o Mätarställning vid tjänsteresans början och slut

o Körsträcka (antal km eller mil)

o Ändamålet för resan

o Företag eller person som besökts

o Var resan påbörjats och avslutats

Resultat och dokumentation
Bilaga - Förbindelse som ska skrivas mellan medarbetare och chef att tjänstebil/hyrbil inte används för privata 
resor.

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn

1.0

TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 1.0
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Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

Catharina Ericsson, Pepb [TDOK 2010:222] [Ärendenummer]
Fastställt av Dokumentdatum Version

Chef Personal 2011-02-09 2.0
Dokumenttitel

Riktlinjer för tjänsteresor

Inledning 
Detta dokument innehåller riktlinjer som gäller för anställda vid tjänsteresor i Trafikverket.

Varje verksamhetsområde/central funktion kommer att följas upp kontinuerligt mot ett antal övergripande mål 
som ska redovisas i direktionen. 

Varje verksamhetsområde/centralfunktion samt underliggande organisatoriska enheter är ansvarig för att bryta 
ned de övergripande målen i delmål och följa upp på avvikelser mellan mål och utfall. 

Central funktion Personal ansvarar för policy och riktlinjer inom området och ska tillhandahålla vissa 
gemensamma system för bokning och uppföljning, ansvara för uppföljning på nationell nivå samt teckna 
rikstäckande avtal med reseleverantörer.

Som ett hjälpmedel för chefer att få en överblick och uppföljning på kostnader och resor så finns möjlighet att 
använda reseorder i resesystemet Tur och Retur. Detta ger chef möjlighet att godkänna resan innan den påbörjas.

Resor till korta möten, förlsagsvis under 4 timmar, bör undvikas och om möjligt hanteras via alternativa 
mötesformer. Motivering för undantag görs i samråd med närmaste chef.

Tjänsteresor ska ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt med hänsyn taget till miljö, säkerhet, ekonomi 
och arbetsmiljö för våra medarbetare.

Tåg ska användas före flyg och bil där det är möjligt med tanke på avstånd, tidsåtgång och kostnad.

Detaljerad information om bokningskanaler, resesystem, avtalsleverantörer, policies och riktlinjer m.m. finns på 
intranätet under Möten och resor

Tillämpning

Reseplanering och ersättning

Alternativa mötesformer

Alternativa mötesformer ska alltid värderas innan beslut om resa tas. Trafikverket tillhandahåller teknisk 
utrustning för Live Meeting, Communicator, video och telefonmöten samt utbildning för detta. På intranätet 
under Samarbetsportalen/Handledningar finns information och instruktioner för att komma igång. På 
Trafikverket.se kan man läsa mer om Resfria Möten – praktiska tips m.m. om vilka typer av möten som är 
lämpliga för att ha på distans.

Bokning i god tid

Resor ska planeras och bokas i god tid för att hålla kostnaderna nere. Bättre priser och tillgång till avtalspriser 
ökar avsevärt. Generellt bör flygresor och hotell bokas minst 3 veckor innan avresa.

Beslut om resa
Enligt Trafikverkets arbetsordning ska beslut om resor inom landet fattas av personalansvarig chef eller den som 
personalansvarig chef delegerat till (krävs att den som får delegation har budgetansvar eller på annat sätt 
dokumenterat uppdrag). 

http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Moten-och-resor/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resfria-moten/


Beslut om resor inom Europa fattas av personalansvarig chef.

Beslut om resor utanför Europa fattas av chef direkt underställd GD - i samråd med Chefen Strategisk 
Utveckling (får ej vidaredelegeras). Godkännande av resa enligt arbetsordningen får tills vidare hanteras utanför 
resesystemet (gäller resor utanför Europa).  

Ersättning vid tjänsteresor

Tjänsteresor i Trafikverket regleras av inkomstskattelagen och Trafikverkets affärsverksavtal 3§. För 
utlandsresor gäller utlandsreseavtalet.

Reseräkningar

Reseräkningar ska registreras i resesystemet Tur och Retur, normalt inom en månad efter resans slut . Underlag 
ska granskas och godkännas av attestbehörig chef. 

Ersättning betalas dock inte om reseräkningen lämnas senare än 12 månader efter resans slut. För att få betalt för 
utlägg med betalkort innan fakturan för betalkortet ska vara betald, är det viktigt att registrera reseräkningen så 
snart som möjligt efter avslutad resa.

leverantörer och avtal

Reseleverantörer och avtal

Trafikverket och/eller statlig inköpssamordning tecknar ramavtal med olika reseleverantörer. Dessa avtal ska 
nyttjas i första hand.  

Avtalen gäller endast för anställda i Trafikverket. 

Avtalen får inte nyttjas för privata resor.  

Bokningsförfarande och rutiner vid olika färdsätt

Vid komplexa resor som innefattar flera färdsätt rekommenderas bokning via resebyrån.

Resebyrån ska alltid anlitas för utrikesresor samt för alla flygresor, inrikes och utrikes. Detta är av stor vikt för 
medarbetarens säkerhet då resebyrån snabbt kan lokalisera var medarbetaren befinner sig om en krissituation 
skulle uppstå. En annan viktig aspekt när det gäller bokning är att resebyrån levererar statistik för uppföljning av 
vårt resande.

Bokningar, ändringar eller avbokningar ska ske så långt före resa som möjligt. Medarbetaren har på sitt ansvar 
att kontrollera resebekräftelsen från reseleverantören för att säkerställa att bokningen stämmer. 

Tåg inrikes

Medarbetare bör vara anslutna till SJ Prio för att kunna nyttja poäng som man får för tjänsteresor. Vid tågresor 
inrikes med SJ bör resenären i första hand boka på SJ´s hemsida. Bokning kan också ske via resebyrån eller SJ 
säljställen. Sker bokning direkt hos SJ måste kundnummer för Verksamhetsområde/CF uppges – kundnummer 
finns på intranätet - SJ kundnummer. 

För tågresor som inte kan bokas via SJ ska bokning ske via resebyrån. Extra tillval vad gäller mat får inte bokas 
på tågbiljetten. Vid resa med nattåg har medarbetarna rätt till egen kupé.

Flyg

Resor ska bokas så tidigt som möjligt och alltid via resebyrån, generellt 3 veckor innan avresa. Flyg ska bokas 
till lägsta tillgängliga pris vid bokningstillfället, ombokningsbar biljett kan väljas om det bedöms vara 
kostnadseffektivt. Flygresor kommer att följas upp centralt för att säkerställa att bokning mm sker i god tid.

Bil

I första hand ska tjänstebil/personalbil eller hyrbil användas vid bilresor. För korta resor om högst 7 mil kan egen 

http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Moten-och-resor/Boka-resa/Tag/


bil användas. Egen bil ska i övrigt användas endast i undantagsfall och då efter överenskommelse med närmaste 
chef – se vidare Riktlinje för användning av tjänstebil hyrbil långtidsleasing samt Beslut om personalbil. För 
egen bil som används i tjänsten gäller fordonskrav enligt bilaga till policyn för möten och resor, samt att den ska 
vara minst halvförsäkrad.

Resa med hyrbil är oftast ett mer kostnadseffektivt, trafiksäkert och miljövänligt alternativ än egen bil. Hyrbil 
bör om möjligt återlämnas fulltankad eftersom leverantören lägger på avgift för att tanka.  Hyrbilar bokas i första 
hand direkt hos leverantören, centralbokning eller via resebyrå. 

Sparsam körning med minskad miljöpåverkan

Körsättet har stor betydelse för bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Uppföljningar visar att man kan spara 
minst 10 procent bränsle på detta sätt. Medarbetare som kör mycket i tjänsten kan erbjudas utbildning i sparsam 
körning. På Trafikverkets webb finns information samt kontaktperson för Sparsam körning. 

Taxi, buss och kollektiva färdmedel

Buss och annan kollektivtrafik ska användas. Taxi bokas endast i undantagsfall. Flygtaxi kan bokas via 
resebyrån. Tågtaxi kan bokas via SJ eller resebyrån. Trafikverket har f.n. inga ramavtal på taxi eller 
busstransporter. För upphandling av busstransport kontaktas Strategiskt inköp och upphandling.

Båt

Resor med båt ska bokas via resebyrån. 

Rutiner logi och konferens

Hotell 
Vid övernattning på hotell bokas enkelrum. Lägsta tillgängliga pris ska väljas. Ramavtal ska i förekommande fall 
nyttjas. Bokning görs i Hotelzon. Bokning kan även göras via resebyrån eller direkt med hotellet. 
Hotell betalas med betalkort och utlägg tas upp på reseräkning. Eventuella frinätter från hotellkedjor tillfaller 
Trafikverket och ska användas i tjänsten.

Konferens

Egna lokaler på aktuell ort ska alltid nyttjas i första hand. Vid bokning av konferens ska statliga ramavtal 
användas. På intranätet finns information om vilka statliga ramavtal som finns.

Betalningsrutiner

Betalkort 

Medarbetare ska använda betalkort för utlägg i samband med tjänsteresor där kostnaderna inte faktureras via 
resekonto. Rutiner för undantag finns – se vidare Beslut och bilagor till beslut om betalkort.

Fakturering via resekonto 

Kostnader för flyg- och tågbiljetter, hyrbilar, flyg- och tågtaxi faktureras via resekonto Diners TAC och fakturan 
konteras i CDI.

Fakturor och vouchers

Betalning av reserelaterade tjänster via faktura och voucher ska inte användas då de genererar höga 
administrativa kostnader och sämre betalningsvillkor. Trafikverket erbjuder företagsuppphandlat betalkort med 
privat betalningsansvar som alternativ till faktura.

Årskort och personliga buntbiljetter 

Årskort

http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Moten-och-resor/Policy-och-regelverk/
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Moten-och-resor/Boka-moteslokal/
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Upphandling-och-inkop/
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-skillnad/Sparsam-korning/
http://intranat.trafikverket.local/Min-anstallning/Lon-och-formaner/Formaner/
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Moten-och-resor/Policy-och-regelverk/


Chefer direkt underställda GD får besluta om årskort/personliga buntbiljetter (dock inte för egen räkning). 
Innehavaren av kortet/buntbiljetter måste skriva på en förbindelse om att enbart använda kortet/buntbiljetterna i 
tjänsten samt bifoga en kostnadskalkyl. För att medarbetaren ska kunna nyttja kortet/buntbiljetterna för privata 
resor krävs ett särskilt beslut om detta. Förmånen kommer då att förmånsbeskattas och kontakt med lokala 
skatteverket kommer att tas. Se vidare - Rutin för tillämpning regler om årskort/buntbiljetter.

Bonuspoäng och förmåner

Bonus och förmåner

All bonus och alla förmåner, till exempel flygpoäng, tågpoäng, frinätter från hotellkedjor och motsvarande, som 
en reseleverantör erbjuder tillfaller Trafikverket och ska användas i tjänsten. 

Reseförsäkringar

Försäkring vid tjänsteresor

Trafikverket har tecknat reseförsäkringar som gäller för resor i tjänsten. Ett EU-kort från försäkringskassan 
behövs vid resor inom EU för att få rätt till sjukvård i EU. 

Vid resa utanför EU ska man ha med ett försäkringskort från Kammarkollegiet, kontakt tas med Personalcenter 
som ställer ut kortet.

Resor till och från arbetet

Resor till och från arbetet

Resor till och från arbetet omfattas inte av riktlinjen, s.k. arbetsresor. 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn

1.0

2.0 2011-02-25 Reviderade riktlinjer CE

TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 2.0
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POLICYDOKUMENT 1 (1)
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Lindström, Kajsa, Ssmb TDOK 2010:50 TRV 2010/93115
Fastställt av Dokumentdatum Version
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Dokumenttitel

 Miljöpolicy 

Trafikverket ska leda en utveckling där transportsystemets negativa påverkan på miljö och hälsa minskar, 
samtidigt som förutsättningarna för resor och transporter förbättras.

Alla på Trafikverket har ansvar för att i samverkan med samarbetspartner och kunder leda utvecklingen av ett 
miljömässigt hållbart transportsystem genom att 

• planera, bygga och förvalta transportsystemet på ett miljöanpassat sätt 

• integrera miljöhänsyn i vårt dagliga arbete

• utveckla transportsystemet i enlighet med alla steg i fyrstegsprincipen1

• kommunicera hur våra beslut påverkar miljön och de överväganden som gjorts

• uppmärksamma och följa författningar och andra krav 

• lära av våra erfarenheter för ständig förbättring

Vi verkar för att samhällets miljömål inom områdena klimat, hälsa och landskap nås genom att vidta åtgärder 
för  

• ett energieffektivt transportsystem med begränsad klimatpåverkan

• minskade luftföroreningar, buller och minskad användning av farliga ämnen

• att bibehålla och stärka natur- och kulturvärden.

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn

1.0 2010-09-23 Ny version

2.0 2010-11-10 Fotnot:  Vägnät 
ändrat till 
transportsystem.

1 Fyrstegsprincipen är ett angreppsätt som innebär att när ett behov har identifierats väljs i ett första steg åtgärder 
som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. I ett andra steg väljs åtgärder som ger effektivare 
utnyttjande av befintligt transportsystem och fordon. Först om behovet inte går att tillgodose med åtgärder enligt 
steg ett och steg två görs i tredje hand begränsade ombyggnadsåtgärder eller i sista hand nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder.
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Upphovsman Dokumentnummer Beteckning

Marie Augustsson VMNLED 2007:0027
Dokumentansvarig Dokumentdatum Version

cSMN 2010-02-12 2.0

Bilaga 1 Riktlinjer för bokare och resebokare för resor inom 
SMN

Hotell

Bokas i Hotelzon

• Boka alltid avtalshotell i första hand, finns inte det får andra hotell bokas.

• Boka alltid ekonomi- och standardrum på hotell.

• Ej avtalshotell ska bokas via HRG resebyrå, så vi får deras avtalspriser.

• Lågprisboende som privatrum, vandrarhem mm får alltid användas oavsett ovanstående riktlinjer.

Tåg

Tåg bokas i SJ Prio-företag

• Samtliga anställda på SMN ska ha ett SJ-Prio kort (kostar inget att skaffa) som innebär ett biljettlöst 
resande. Kortet är personligt och betraktas som en värdehandling. Poängen som samlas på korten 
tillfaller arbetsgivaren. Kortet kan ej användas för privat bruk. Kontakta din resebokare om du vill ha 
hjälp med ansökan. Meddela din resebokare när du har fått kortet. (SJ Prio kort går även att ha som 
privatperson och får då ansökas på annat sätt.)

• SMN ska alltid åka andra klass inom regionen samt till Stockholm.

• Längre resor med tåg bokas i första klass. 

• Jämför kostnaderna för t ex första klass och just nu biljett i första klass.

Buss/Taxi/Tåg-flygtaxi

• För att ta dig till och från tåg eller flyg ska i första hand buss eller taxi från taxibolag användas i sista 
hand tågtaxi eller flygtaxi (då detta är mycket dyrare).

Flyg

• Tjänsteresor med flyg bokas genom HRG resebyrå. 

• Resor med inrikesflyg och flyg inom Europa ska i första hand ske i ekonomiklass och bokas i god tid. 

• Boka ”ej ombokningsbar biljett” om det inte finns skäl att tro att biljetten kan behöva bokas om.

• Kostnadsjämförelse ska alltid göras med andra ressätt då det gäller flyg t ex med tåg.

Båt

Resor med båt ska i första hand bokas genom HRG resebyrå

Bilar

o SMN:s långtidsleasade bilar från Vägverket Produktion är (2 st) Volvo V50 och (2st) Saab 9-3 miljöbilar 
utrustade med alkolås och ISA-system ska alltid bokas i första hand. (Om bilen ska utgå från SMN:s 
kontor i Eskilstuna.) Bilarna bokas i Outlook. Se rutin för bokning och debitering av långtidshyrda bilar 



(SMN).

o SMN:s enhet Trafikant har en specialutrustad leasingbil, en Toyota Prius hybrid automat utrustad med 
alkolås, ISA-system, digitrip, ljusramp samt bratenburgmönster. Den ska bokas före vanlig hyrbil. Enhet 
Trafikant har rätt till förhandsbokning på bilen. För övriga enheter är bilen bokningsbar inom en vecka 
före användningstillfället. Bilen bokas i Outlook. Se rutin för bokning och debitering av långtidshyrda 
bilar (SMN).

o Tänk på att ett hyrbilsdygn börjar från den tid du hyr bilen t ex kl 16.30 till 16.30 dagen efter.

o För resor med personbil ska i första hand hyrbil användas vid resor över 12 mil tur och retur.(12 mil är 
beräknat på endagshyra, hämtning och lämning vid kontoret inga extra kostnader). Vid kortare resor kan 
privat bil användas om den uppfyller Vägverkets krav.

o Hyrbilar bokas av din resebokare, tänk på att boka i god tid (senast 24 timmar innan)

o I de fall det är mer rationellt att ta hem hyrbil/långtidshyrd bil till bostad för att börja tjänsteresa därifrån 
ska riktlinjer tillämpas som finns på Infarten-Stöd-Resor-Reseavtal-Bil. För långtidshyra av bilar för mer 
än 6 månader ska kontakt tas med anna.liljeberg@hertz.se. I sådana fall ska det finnas ett avtal med 
giltighetstid för kalenderår mellan chef och medarbetare att hyrbil/tjänstebil inte används för privat bruk. 
Avtalet ska förvaras hos enhetsassistenten på respektive enhet.

o Från och med den 1 juli 2009 har det blivit skärpta krav på egna bilen. Medarbetare som kommer att 
använda egen bil ska på en blankett försäkra arbetsgivaren att den egna bilen uppfyller alla krav som 
ställs. Se VV resepolicy Minimikrav på bilar som används i tjänsten.

Uppföljning

Vägverkets resepolicy och SMN:s riktlinjer för resande inom regionen ska leda till ett bättre planerat resande. 
Detta gäller såväl det totala resandet som resandet med egen bil.

Den totala kostnaden för olika färdmedel samt körda kilometer med egen bil ska följas upp tertialvis av enhetens 
resesamordnare.

Avvikelser

Vid behov av att avvika från riktlinjen av något skäl skall detta godkännas av närmaste chef.

Avvikelser från SMN:s riktlinjer för resande inom regionen kommer att följas upp. Till exempel:

• Egen bil kontra hyrbil

• Flyg kontra tåg

• Bil kontra tåg

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namnteckning

1.0 2007-06-14 Fastställd första version Christer Agerback

2.0 2010-02-12 Fastställd andra version

Netbook har bytts till Hotelzon. Justeringar 
av organisationsbenämningar. Alla 
medarbetare som bokar tågbiljetter ska ha SJ 
Prio kort.

Einar Schuch

Mall Riktlinjer VV LED 2007:003 v.2.0

mailto:anna.liljeberg@hertz.se

