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Abstract 

The world we live in becomes more globalized as a result of new communication media. 

Communication occurs over greater distances which leads to increased travel. In the report AR5, by 

IPCC, it is showed that the human impact of climate change is clear and that something has to be 

done. Therefore its very important to change the human impact. A part of it is to change the way we 

travel within the service which leads to the purpose of the thesis. The purpose is to eximine how 

commune´s, in Gävleborgs län, choice of transport and with a change against virtual meetings affects 

greenhouse gas emissions and costs.  An additional purpose is to gather information about currently 

known differences between natural and virtual meetings and explain these with a focus on 

interaction and communication. This is to give information about what it is that makes people feel 

that virtual meetings lack of communication . This has been done by studying the empirical results of 

the CERO-model and the NTM-database of greenhouse gas emissions and conduct a literature review 

relating to projects in the area of virtual meetings and then try to explain their results by learning and 

communication theories. 

The results clearly shows that train as vehicle is preferred both environmentally as financially and if 

the trip must be carried while driving or flying it is only justifiable when trains and public transport is 

disadvantaged. Virtual meetings are rather cheaper and more environmentally friendly than all 

vehicles but has some limitations. That is because the conversation becomes formal, and 

gesticulation and phonological patterns is missing. The restriction of virtual meetings can be 

explained with that contextual differences arise when individuals meet at great distances while 

communication requires a stricter meeting posture. 

Keywords 
Carbon dioxid, Greenhouse gas emissions, Virtual meetings, Video conferencing, Travel policy  
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Sammanfattning  

Världen vi lever i bler allt mer globaliserad till följd av nya kommunikationsmedier. Det öppnar upp 

för kommunikation på större avstånd vilket i sin tur bidrar till ett ökat resande. I IPCCs rapport, AR5, 

visar de på att människans påverkan av klimatet är tydlig och att det kan ge stora bekymmer om inte 

trenden bryts. Därav är det av stor vikt att förändra människans påverkan. En del i det är att förändra 

hur vi reser inom tjänsten vilket leder till syftet med examensarbetet som är att undersöka hur en 

kommuns val av färdmedel vid tjänsteresor samt vid ett skifte mot resfria möten påverkar samhället 

med avseende på växhusgasutsläpp och kostnad. Vidare är syftet att samla information om idag 

kända skillnader mellan fysiska och resfria möten och förklara dessa med fokus på interaktion och 

kommunikation. Detta för att ge information om vad det är som gör att en del känner att resfria 

möten brister i kommunikationen. Detta har gjorts genom att studera empiriska resultat av CERO-

modellen och NTMs databas för växthusgasutsläpp samt genomföra en litteraturstudie av projekt 

inom området resfria möten, för att förklara deras resultat utifrån lärande- och 

kommunikationsteorier. 

Resultatet visar tydligt på att tåget som färdmedel både är att fördedra miljömässigt såsom 

ekonomiskt  om resan måste genomföras medan bil och flyg endast är försvarbart då utbredningen 

av tåg och kollektivtrafik är missgynnad. Resfria möten är istället billigare och miljövänligare än alla 

färdmedel men har vissa begränsningar då samtalet blir formellt och saknar gestikulering samt 

fonologiska mönster. Att resfria möten har begränsningar kan förklaras i att kontextuella skillnader 

uppstår när individer möts på stora avstånd samtidigt som kommunikationen kräver en striktare 

möteshållning.  

Nyckelord  

Koldioxid, Växthusgaser, Resfria möten, Videokonferenser, Resepolicy 
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Förord  

Denna rapport är en del av projektet ”Göra verklighet av kommunernas resepolicys” vid länsstyrelsen 

Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle. I projektet ingår förutom länsstyrelsen Gävleborg 

även Landstinget Gävleborg samt kommunerna Gävle, Hudiksvalls, Bollnäs, Söderhamns, Ljusdals, 

Ovanåkers, Nordanstigs samt Ockelbo kommun.  

Vidare är rapporten en presentation av examensarbete skrivet för masterexamen vid sektionen 

Civilingenjör & Lärare (300HP) vid Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Kursen 

omfattar 30 HP varav 15 HP riktar sig mot verksamhetsförlagd utbildning. Detta innebär att arbetet 

ska ha en väsentlig koppling till utbildningsvetenskapligt arbete.  

Då huvudfokus i arbetet ligger mot teknik och lärande används kurskoden SA210X. Detta betyder att 

huvudhandledning sker från KTH och en biträdande handledning sker från SU. Utöver det sker även 

handledning från Högskolan i Gävle på grund av samarbetet mellan Länsstyrelsen Gävleborg och 

Högskolan i Gävle. 

I och med att detta arbete färdigställs färdigställer jag också min utbildning vilket är efterlängtat. 

Därav vill jag tack Karl Hillman för våra diskussioner om transportsätt och resfria möten via just 

resfria möten. Vidare vill jag även tack Markus Robért som har varit till stor motivation i slutskedet av 

rapporten och har hjälpt mig att få ut det lilla extra. Efter det vill jag även tacka Tanja Pelz-Wall som 

med sin grupp för examensarbetare hjälpte mig att förstå att det inte bara var jag som stötte på 

motgångar för att sedan tillsammans med gruppen hjälpa oss att ta oss vidare. Även Walter Bonneff 

har varit till stor hjälp under hela projektet då han är projektledare i det större projektet. 

Slutligen vill jag även tack Olle Jonsson som bidragit med intressanta synpunkter sett ur en 

reseekonoms  ögon, Energistrategerna i Gävleborgs län som trots mina otaliga mail svarade med 

intressanta siffror och tankar och till sist vill jag även tacka Rickard Franzén på industriell ekologi vid 

KTH som i ett tidigt skede hjälpte mig att hitta rätt bland handledare och examinatorer. 

Ett stort tack till er alla! 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 
I den senaste klimat-rapporten, AR5, skriven av Intergovernmental Panel of Cliate Change, IPCC, 
skrivs det att människans påverkan på klimatet är tydlig (IPCC, 2013). FNs klimatpanel tvekar inte 
längre på att människan har en negativ effekt på klimatet utan kunskapen finns nu att vårt 
levnadssätt inte är hållbart sett ur ett längre perspektiv.  

I början av 1900-talet reste en genomsnittssvensk ungefär en halv kilometer om dagen. Idag ser 
siffran annorlunda ut och en genomsnittssvensk reser idag upp emot 40 km per dag (Arnfalk, 2001). 
Det tyder på att det under senaste seklet har skett en enorm ökning av persontransporter inom 
Sverige. I dagsläget innebär att resa oftast en belastning för klimatet. För att råda bukt på den 
växande klimatbelastningen har riksdagen fastställt ett miljökvalitetsmål som ska nås till 2050 
(Vägverket, 2007). Nedan följer ett utdrag från detta.  

 

 

 

 

 

Till följd av rådande klimatförändringar har Europeiska Unionen, EU, satt ett krav att minska 

växthusgasutsläpp inom EU-området med 20% till år 2020 jämfört med mätningar gjorda år 1990 (P. 

Lindblad, 2013). Sveriges riksdag har valt att sätta upp ett något högre mål. Sverige ska minska sina 

utsläpp med 40 % jämfört med 1990 års utsläppsredovisning (Energimyndigheten, 2013). På grund av 

dessa mål finns det ett krav att myndigheter i Svergie ska redovisa sina växhusgasutsläp till 

Naturvårdsverket i enlighet med förordningen 2009:907 (Sveriges Regering, 2009). 

Som en del av miljökvalitetsmålet har ett långsiktigt mål satts för att minimera höjningen av Jordens 

globala medeltemperatur. IPCC menar med viss sannorlikhet att riskerna för samhället ökar drastiskt 

vid temperaturökningar över 2 grader Celsius jämfört med förindustriell tid (IPCC,2013). Därav har 

målets satts till att medeltemperatursökningen inte ska överstiga 2 grader Celsius (Naturvårdsverket, 

2013). Enligt IPCCs rapport finns det inte mycket utrymme kvar för utsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser. För att stabilisera den globala uppvärmningen till 2 grader Celsius krävs det att  

utsläppsnivån i världen minskar för att vara helt neutral1 år 2035 (Rummukainen, 2013). Trots de 

styrmedel och teknologiska innovationer som idag finns så beräknar Naturvårdsverket att målet om 

att inte höja den globala medeltemperatur med mer än 2 grader Celsius ej kommer att nås 

(Naturvårdsverket, 2013).  

För att närma sig målen har staten startat projektet ”IT för en grönare förvaltning” som har tagit fram 

ett förslag om hur IT ska användas för att minska statlig miljöbelastning. En av slutsatserna i 

rapporten är att resfria möten bör öka. Detta ska göras genom att organisationerna ska öka 

tillgängligheten för resfria möten samt utarbeta mötes- och resepolicys som gör att det blir lättare 

                                                           
1
 Med neutral menas att de utsläpp som släpps ut från fossila källor binds upp i samma mängd  i kolets 

kretslopp vilket då gör så att människans påverkan blir neutral. 

” Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att 

den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 

hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 

att det globala målet kan uppnås.” (Carlgren, 2010, s.82) 
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för individen att välja rätt typ av möte för rätt möteskategori. Slutligen ska även uppföljning av detta 

ske för att kunna mäta resultat. (Näringsdepartementet,  2010) 

Utöver tidigare nämnt projekt har det skapats flera direktiv och styrmedel för att leda utvecklingen i 

en hållbar riktning. Där kan Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EG) och Förnyelsebartdirektivet 

(2009/28/EG) nämnas som är två av de direktiv som bland annat riktar in sig på hållbart resande. 

Energieffektiviseringsdirektivet ställer krav på att den energi som nyttjas ska användas med teknologi 

som kräver mindre energi för att åstadkomma samma funktion. Det kan handla om att; 

 Använda motorer med högre verkningsgrad så att mindre mängd drivmedel krävs för att 

färdas samma sträcka eller att använda kontorsutrustning med en mindre energiförbrukning. 

 Resa mer miljövänligt det vill säga sluta resa med bil och flyg för ett skifte mot fler resor med 

tåg, kollektivtrafik samt cykel. Här tillkommer även ett införande och ett större användande 

av resfria alternativ in.  

Förnyelsebartdirektivet har som mål att år 2020 ska 10% av det drivmedel som förbrukas i Sverige 

vara av förnyelsebara resurser(Energimyndigheten, 2013).  Samtidigt vill regeringen att hela 

fordonsflottan bör vara fossilfri vid år 2030 (Sveriges Regering, 2012).  

Genom att fokusera på att sänka utsläpp har flera kommuner som tillämpat CERO-modellen visat att 

det är fullt möjligt samtidigt som det spar in pengar. CERO står för Climate and Economic research in 

organisations och är en metodik för att analysera optimala vägar för en organisation att uppnå 

klimatmål för sina resor och samtidigt spara pengar (Robért, 2009). Flertalet av kommunerna har 

potential till att halvera sina utsläpp med besparingar av miljonbelopp som följd men för att motviera 

arbetet med att nå utsatta klimatmål måste även besparingar kunna ske relativt snabbt (Robért et al., 

2013).  

Historiskt sett så har samhället redan genomgått fler förädningar inom kommunikation där 

införandet av nya kommunikationsverktyg har lett till revolutionerande förändringar. Några av dessa 

verktyg är skriften, tryckkonsten, telefonen, datorn och nu videomöten. Det som alla dessa verktyg 

har haft gemensamt är att de förändrar relationen mellan tid och rum (McQuail, 2005). Dock 

påverkar denna förskjutning hur kommunikationen sker vilket kan leda till ett förändrat 

kommunikationsmönster. Vid projektet IT för en grönare förvaltning ansåg en fjärdedel vid en 

enkätundersökning att 25% av dagens möten bör kunna ersättas av resfria alternativ vilket visar att 

det finns en stor potential för att sänka utsläpp och kostnader för myndigheter i Sverige 

(Näringsdepartementet, 2012). 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur kommunernas val av färdmedel vid tjänsteresor samt vid ett skifte mot 

resfria möten påverkar samhället med avseende på växhusgasutsläpp och kostnad. De ingående 

kommunerna är samma kommuner som vid projektet ”Göra verklighet av kommunernas 

resepolicys”. 

För att genomföra detta ska en jämförelse mellan olika färdmedel göras med avseende på kostnader 

och utsläpp av växthusgaser för samtliga färdmedel som idag är aktuella vid tjänsteresor i Gävleborgs 

län. Detta ska även göras för resfria möten och då med avseende på elförbrukning. Sedan ska siffror 
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för utsläpp och kostnader appliceras på exempelresor för kommunerna  Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, 

Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal, Nordanstig samt Ockelbo.  

Vidare är syftet att samla information om idag kända skillnader mellan fysiska och resfria möten och 

förklara dessa med fokus på interaktion och kommunikation. Detta för att ge information om vad det 

är som gör att en del känner att resfria möten brister i kommunikationen.  

1.4 Mål 
Genom att skapa ett underlag för vilka alternativ som idag finns vid tjänsteresor i Gävleborgs län är 

ambitionen att individen får hjälp att välja rätt färdmedel för att göra tjänsteresandet mer 

miljömässigt till en lägre kostnad. Dessutom fås en förståelse för hur kommunernas val och 

tillämpning av resepolicies påverkar samhället.  

Vidare kan information om vilka för- och nackdelar som finns vid resfria möten hjälpa individen att 

minimera de negativa effekterna och maximera de positiva effekterna av mötesformen.   

1.5 Frågeställningar 
F1. Hur stor är kostnaden vid användandet av olika färdmedel och teknik för resfria möten? 

F2. Hur mycket växthusgaser släpps det ut vid användandet av olika färdmedel och teknik för resfria  

      möten? 

F3. Vid vilka typer av möten är en övergång till resfria möten möjlig? 

F4. Vad kan resfria möten med videokonferenser innebära för skillnader för interaktion och  

      kommunikation mellan mötesdeltagarna i jämförelse med fysiska möten?  

F5. Vilka konsekvenser får resultatet för utformningen av resepolicys? 

1.6 Avgränsningar  
Ingen jämförelse mellan olika vertyg för resfria möten har gjorts då det skulle ta upp en för stor del i 

den tid som fanns till förfogande. Inte heller har det tagits hänsyn till ett livscykelperspektiv på de 

färdmedel som är med i studien även om ett resonemang kring detta finns med i rapporten.  

Dock har ett livcykelperspektiv applicerats på drivmedlet. Då beräkningar görs på koldioxidutsläpp till 

följd av elproduktion användas el producerad av vattenkraft till 100%. Detta för att SJ själva använder 

100% vattenkraft när de gör sina beräkningar och för att få en jämförbar siffra mellan färdmedel som 

drivs av el så krävs det att samma beräkningsmetod används. 

Vid beräkningar för gång och cykel kommer ökad kaloriförbrukning att beröras men då västvärlden 

har ökad problematik med fetma kommer det ej att tas med i beräkningarna då det ur 

hälsoperspektiv ger en positiv effekt av att gå och cykla. Det vill säga att gång och cykel genererar 0 g 

CO2/pkm i min rapport om det bortses från ett livscykelanalys-perspektiv på cykeln. 

Slutligen är denna rapport begränsad till information som går att finna i databaser vid KTH och SU 

samt till fria databaser på internet likt Google Scholar. För att skapa en trovärdighet i arbetet har 

först och främst vetenskapliga artiklar, kurslitteratur samt myndighetsrapporter använts som 

informationskälla.  
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2 Klimatet 

2.1 Växthuseffekten 
För att enkelt förklara vad växthuseffekten innebär så kan den beskrivas som den funktion som 

värmer upp jordens yta. Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen på jorden vara runt -18 

grader Celsius, vilket visar att växthuseffekten har en avgörande roll för liv på jorden (Gröndahl & 

Svanström, 2010).  

Enkelt förklarat så strålar kortvågig ultraviolett  strålning till jordytan varav en tredjedel reflekteras 

bort. Resten av strålningen absorberas till stor del av jordytan och värmer upp den. Sedan lämnar 

värmestrålning jordens yta och skickas ut från jordens atmosfär. Det som i folkmunn kallas 

växthuseffekten innebär att en del av strålningen som sänds ut från Jordens yta absorberas i vissa 

gaser i atmosfären. Detta gör att gaserna värms upp och temperaturen ökar globalt. Vid en högre 

andel av dessa gaser absorberas en högre andel värme vilket ökar temperaturen. Det finns flera 

orsaker till att medeltemperaturen förändras på jorden, dock har dagens forskning visat att ingen av 

de naturliga orsakerna kan förklara de senaste decenniernas ökning av medeltemperaturen. 

(Gröndahl & Svanström, 2010) 

2.2 Dagens klimatrisker 
Klimatfrågan rankas som den största miljöfrågan över hela världen (Tjernström, 2013). 

Nedanstående citat är taget från president Barack Obama, och tillsammans med IPCC tydliggörs att 

klimatfrågan är global och att dagens förändringar av klimatet uppfattas som ett problem av en stor 

del av världen.  

 

 

 

IPCC är en samling forskare som på uppdrag av FN ska ta fram sammanställningar som beskriver 

klimatförändringarna och den mänskliga påverkan på det globala klimatet. Materialet som 

författades för den senaste rapporten, AR5, skrevs av 209 huvudförfattare, 600 bidragande författare 

och fick kommentarer av tusentals personer. För att ha rätt underlag till rapporten granskades över 

9200 publikationer samt 2 miljoner gigabyte klimatmodelldata. (Rummukainen, 2013)  

I AR5 (2013) skriver IPCCs forskarteam att det är tydligt att klimatförändringarna sker på grund av 

mänsklig påverkan och genom att studera de fem klimatrapporter som IPCC har släpp genom åren 

visar det att förståelsen för den mänskliga faktorn har gått från möjlig, till trolig, till sannolik, till 

mycket sannolik och till nu senast tydlig (Svensson, 2013). Det visar på att FNs klimatpanel nu är 

eniga om att människans sätt att leva har en påverkan på jordens klimat. 

De vanligaste växthusgaserna har alla ökat sedan 1750. Jämfört med mätningar gjorda i glaciärisarna 

är koncentrationen växthusgaser i atmosfären idag den högst uppmätta  på 800 000 år (IPCC, 2013).  

“The question is not whether we need to act. […] the question now is whether we will have 

the courage to act before it´s too late.” – Barack Obama (NBC News, 2013) 
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Den globala medeltemperaturen har höjts med 0,85 grader Celsius mellan 1880 och 2012 till följd av 

antropogena2 processer. Mätningar som gjorts visar på ett linjärt samband mellan utsläppet av kol 

och temperaturökningen. Ur figur 1 kan en följa fyra olika simuleringar som påvisar vilken 

temperaturhöjning som kan förväntas vid olika klimatscenarier. Alla scenarier är under en och 

samma tidsperiod men med olika mängd utsläppt koldioxid. På x-axeln ses utsläppt mängd kol och på 

y-axeln ser vi förhöjd medeltemperatur globalt på Jorden. All data utgår från förindustriell tid det vill 

säga år 1870. För att nå en temperaturökning på 2 grader Celsius krävs det att vi följer scenario 

RCP2.6 men om utsläppen fortsätter som vanligt kommer vi att följa RCP8.5. Det kan leda till en så 

stor temperaturökning som upp emot 4,8 grader Celsius i slutet av det kommande seklet. (IPCC, 

2013)  

 

Figur 1. Temperaturökningen beror på hur många gigaton kol som släpps ut från antropogena processer.  

En ökning av den globala medeltemperaturen med 4,8 grader Celsius är för den oerfarne möjligen 

inget häpnadsväckande resultat men enligt IPCC kan det få stora konsekvenser. Nedan följer ett urval 

av vad som kan förväntas om utsläppen fortgår som idag istället för att minskas. 

  

                                                           
2
 Med antropogena processer menas processer som kan härledas till mänskliga aktiviteter (NE, 2013) 
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Varmare dagar 
Historiskt sett så har idag antalet kalla dagar och nätter minskat globalt medan antalet varma dagar 

och nätter har ökat. Detta kan förklara den högre medeltemperaturen som uppmätts. Vidare har 

antalet regioner med kraftig nederbörd ökat medan antalet regioner med minskad nederbörd inte 

har ökat (IPCC, 2013). Forskare tror att det framöver kommer att ske en ökning i varma 

temperaturextremer medan det högst troligt kommer ske en minskning av kalla temperaturextremer 

(IPCC, 2013). 

På grund av detta kommer extremare väder att kunna förväntas i framtiden med fler 

naturkatastrofer än tidigare då vädret i helhet blir mer extremt. Detta då temperaturen påverkar hur 

moln rör sig vilket i sin tur påverkar vindar. 

Förändring av  havsmiljöer 
En stor del av den energi som samlas i klimatsystemet tas upp av haven. På grund av den ökade 

absorberingen av värme kommer områden med hög salthalt att bli saltare eftersom ökad 

avdunstning kommer att ske. I områden med låg salthalt kommer vattnets salthalt istället att minska 

på grund av en ökad nederbörd. En ökad energiupptagning i haven medför också en ökad global 

temperatur. Haven blir också surare till följd av människans klimatpåverkan då utsläpp av 

växthusgaser leder till ett ökat pH-värde i vattnet (IPCC, 2013). Det medför en stor risk för till 

exempel Östersjön som redan nu är mycket känsligt för förändringar. Känsliga djur- och växtarter får 

svårt att anpassa sig till den nya miljö som skapas vilket kan få förödande konsekvenser på 

ekosystemet i haven (Bohm, 2006).  

Havshöjningar 
På världens glaciärer kan en idag se enorma förminskningar (IPCC, 2013). Framöver visar simuleringar 

att upp emot 85% av glaciärernas volym globalt, exkluderat Antarktis, kan försvinna om inte 

någonting görs. Det finns en möjlighet att denna minskning är ireversibel, det vill säga att även om 

ett mer hållbart sätt att leva anammas så kan inte isen växa och komma tillbaka. (IPCC, 2013) 

Som en konsekvens av en ökad temperatur i haven samtidigt som isarna smälter kan det ske en 

havshöjning på upp emot en meter det kommande seklet (IPCC, 2013).  

2.3 Transportsektorns roll 
Om man endast ser till inrikestransporter så står transportsektorn för 33% av de växthusgaser som 

släpps ut i Sverige (Trafikverket, 2014). Om sedan flyg och utrikes sjöfart läggs på går siffran upp till 

47% av Sveriges utsläpp. Det visar på att Sverige som land har en stor potential i att minska sina 

utsläpp om målet med en fossilbränslefri transportsektor uppfylls till år 2030. Det visar också på att 

de största utsläppen som sker i Sverige är något som alla bidrar till i form av persontransporter, 

tjänsteresor, utlandssemestrar och godstransporter. Det betyder också att alla har en möjlighet att 

faktiskt påverka situationen. 
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3 Tjänsteresor 
I denna rapport studeras tjänsteresor då det är en del av vad kommunerna i Gävleborgs län själva kan 

påverka i form av resepolicies och att få ut de värderingar som finns i länet. För att få en förståelse 

för vad mer än bara drivmedlet som påverkar utsläppen krävs det att man tar hänsyn till hela 

livscykeln av det färdmedel en väljer att resa med.  

3.1 Livscykelanalys 
Det finns inte plats för att genomgående gå igenom livscykelanalyser för varje färdmedelstyp i rapporten men 

nedan visas ett exempel som beskriver det helhetsperspektiv som är viktigt att ha i den här typen av frågor. 

Den 24 Januari 2013 publicerade Ny teknik en artikel gällande en studie som gjorts vid Volkswagen 

(Alpman, 2013). Volkswagen tittade på hur utsläppen per kilometer förändrades på en likvärdig bil då 

drivmedel och drivning byttes ut. I siffrorna ingår utsläpp vid tillverkning och förbrukning av 

drivmedel samt vid tillverkning av bilen. I tabell 1 presenteras siffror för olika drivning av 

exempelbilen. I tabellen kan ses att en elbil körd i Kina släpper ut mer koldioxid än en bensindriven 

bil på samma ort när hänsyn även tas till tillverkning av bilen och produktion av drivmedlet. Om 

biltyperna endast jämförs beroende på tillverkning ses i tabell 1 att elbilen släpper ut 35 g CO2/km 

mer än vad den bensindrivna bilen gör. Jämförs istället körning med en elbil driven av förnyelsebar el 

mot bensinbilen ses att bensinbilen släpper ut 133g mer CO2/km än vad elbilen gör. Utsläppsnivån 

beror alltså till stor del både på hur drivmedlet har producerats, vilka utsläpp produktionen av bilen 

har samt val av drivmedel i sig.  

Typ av bil Bränsle g CO2/km (varav tillverkning) 

Elbil Förnyelsebar el 75   (74) 
Elbil Energimix Europa 162 (74) 
Elbil Energimix USA 194 (74) 
Elbil Energimix Kina 258 (74) 
Pluginhybrid Bensin + Förnyelsebar el 106 (67) 
Pluginhybrid Bensin + Energimix Europa 156 (67) 
Naturgas Naturgas (CNG) 172 (42) 
Motorgas Motorgas (LPG) 178 (41) 
Hybrid - 189 (46) 
Bensin Bensin 208 (39) 
Diesel Diesel 152 (40) 
Bränslecell Vätgas elektrolys/Förnyelsebar el 119 (116) 
Bränslecell Vätgas av naturgas 220 (116) 
Bränslecell Vätgas elektrolys/energimix Europa 347 (116) 
Tabell 1. Totala utsläppen under hela bilens livslängd av modell  Volkswagen Golf. Siffran inom prantes visar de utsläpp som 
sker vid tillverkning av fordonet omräknat per kilometer. Bilen antas köra totalt 15 000 mil under sin livslängd. Källa: 
(Alpman, 2013). 

Även resfria möten har en inverkan vid produktionen av den teknik som krävs för att mötas resfritt. 

Ericsson har estimerat att videosänd datatrafik kommer att mångdubblas inom de fem närmaste 

åren vilket tyder på att tekniken kommer användas mer och mer (Ericsson, 2013). Vid en ökad 

användning av resfria möten leder det till att mer utrustning måste införskaffas för ändamålet. Det 

leder i sin tur till ökade utsläpp. Därför är det av stor vikt att införskaffa energisnåla och miljövänlig 

utrustning för resfria möten där utsläppsnivån minimerats under hela produktionskedjan.  
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3.2 CEROs databas för enkätsvar 
Enkätsvaren är hämtade från databasen med enkätsvar som samlats in från CERO-analyserna som 

genomförts vid kommuner i Sverige (Robért, 2009). I databasen finns enkätsvar från drygt 20 olika 

kommuner i Sverige och då arbetet i sig vänder sig till kommunerna i Gävleborgs län antas att ett 

snitt bland svaren ger en relativt bra bild av hur personer i Gävleborgs län skulle svara.  

CEROs databas för enkätsvar visar tydligt på att den privata bilen används kraftigt i tjänsten. Så 

mycket som 70% av de anställda menar på att de aldrig använder de bilpoolsbilar som finns 

tillgängliga. Detta kan ställas i relation till att 72% av de tillfrågade har tillgång till en gratis 

parkeringsplats vid sin arbetsplats. En möjlighet finns att personal måste betala parkering vid sin 

bostad men slipper göra det vid sin arbetsplats. Detta medför att det blir billigare att ta bilen till 

jobbet än att låta den stå hemma vilket i sin tur kan leda till ökad använding av privat bil i tjänsten. 

Vidare känner knappt 10% av de tillfrågade till vilka riktlinjer som finns för hur privat bil ska användas 

i tjänsten. Det visar på en bristande kommunikation organisationernas resepolicies.  

Ungefär 35% tror att deras resor i tjänsten kan effektiviseras vilket visar på en god potential till ett 

förändrat beteende. Vidare visar 36% att de är tveksamma om deras tjänsteresande går att 

effektivisera, vilket ändå visar på att en möjlighet finns.  

Dock är det svårt att dra några slutsatser gällande kön och ålder med avseende på hur resfria möten 

används i arbetet. Däremot visar unga under 30 år en tendens till att vara mer öppna för att förändra 

sitt beteende och resa på alternativa sätt. 

3.3 Vikten av att ha en resepolicy 
När en resa görs i tjänsten är detta troligen för att besöka en kund, en leverantör eller en 

arbetskollega. Resan går ut på att skapa ett värde för företaget vilket brukar innebära ett utbyte av 

information, kunskap eller tjänster. Den vanligaste tjänsteresan i Sverige genomförs för att delta vid 

ett möte av någon form (Arnfalk, 2001).  

Det är mycket svårt att ändra på anställdas beteende och för att lyckas med det krävs det mer än 

endast ekonomiska incitament (Naturvårdsverket, 2008). Därav är det viktigt att tydligt visa på vilken 

värdegrund som finns inom organisationen för att styra de anställdas beteende i en önskad riktning. 

Detta kan göras via ett policydokument där organisationens värdegrund formuleras i ord för att 

sedan överföras till den anställde. 

Att i resepolicyn ställa krav på att inte använda den privata bilen i tjänsten kan leda till att utsläpp 

minskas då det går att styra vilken typ av bil som används. Detta för att kommunens bilpool oftast 

har bilmodeller av nyrare årgång och dessutom oftare är miljöklassade. Av samma anledning får 

personalen en tryggare arbetsmiljö då säkerheten är bättre i nyare bilar. Utöver det minskas också 

det behov av parkeringsplatser för privata bilar eftersom personal får en frihet i att välja 

transportsätt till och från arbetet. Vidare minskas användandet av privata bilar som används i 

tjänsten utan att registreras. Det blir då lättare att följa upp de exakta ustläppen om privat bil ej 

används i tjänsten. Genom att centralisera en bilpool för hela kommunen kan det leda till att bilar 

utnyttjas mer vilket på lång sikt kan leda till bättre ekonomi då antalet bilar skulle kunna minskas. Det 

har visat sig att antalet mil vid tjänstersor gjorda med bil efter en centralisering har ökat medan 

utsläppen har minskat totalt sett i och med att behov av egen bil till och från arbetet har minskat då 
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bil tillhandahålls vid arbetsplatsen för tjänsteresor (Robért et al., 2013). Det  är även ett sätt att styra 

vilken bilmodell som används vilket visat sig ge resultat .  

Utöver policy gällande val av färdmedel skulle en vägledning gällamde körmönster kunna leda till 

minskade utsläpp. Om Sveriges bilister skulle hålla hastighetsbegränsningarna på vägarna skulle det 

sänka koldioxidutsläppen med 700 000 ton per år (Region Gävleborg, 2012). Det är ungefär lika 

mycket som 100 000 personer i Sverige förbrukar på ett år. Det visar på att ett styrdokument där den 

anställda hänvisas till att framföra bilen enligt konceptet eco-drivning skulle kunna ge stora resultat. 

Hur restiden används vid vald resa spelar självklart också roll. Att köra bil tar ungefär lika lång tid som 

att färdas samma sträcka med tåg, dock blir restiden mycket mer påfrestande vid valet av bil och 

föraren kommer fram utmattad och trött (Nelldal, 2007). 

Detta är relativt enkla saker som kan få ett stort genomslag för både ekonomin och miljön. Tyvärr så 

finns ofta ingen större kunskap om organisationens resepolicy hos de anställda vilket tyder på att 

implementering och hänvisning till organisationers policy ej är tillräcklig. Som exempel så är det 

endast ca 10% av medarbetarna inom de organistationer som genomfört CERO-analyser som tycker 

sig ha god kunskap gällande resepolicyn (Robért et al., 2013).  

3.4 Att se alla kostnader 
När en kostnadskalkyl för en tjänsteresa görs är det av stor vikt av att se alla kostnader för att få rätt 

bild av situationen. Ofta är det svårt att få en uppfattning av vad värdeminskning på inköpta fordon, 

försäkringar och administrativt arbete faktiskt kostar organisationen. För tjänsteresor där färdmedlet 

ägs av en annan part kan istället de kostnaderna antas ingå i biljettpriset eller hyran för färdmedlet 

och det blir då lättare att se den faktiska kostnaden. Några av dessa färdmedel är privat cykel, privat 

bil, kommunbil, taxi, tåg och flyg.  

Teknikensvärld beräknade värdeminskningen för 112 olika bilar baserat på att bilen köps in ny och 

sedan säljs efter 3 år med en körd sträcka på 6 000 mil. Som exempel kan tas en VW Golf som köps in 

för 160 600 kr och sedan körs 6 000 mil under 3 års tid kommer då ha en värdeminskning på 46% 

eller 74 601 kr (Teknikens värld, 2009). Om det räknas om i kostnad per kilometer tillkommer en 

kostnad av 1,24 kr per kilometer till driftskostnaden.  Denna kostnad är ofta inte medräknad i 

drivskostnaden för bilen utan märks först när bilen ska säljas.  

Om pengarna istället skulle investeras i elcyklar skulle samma summa pengar räcka till 17 st elcyklar. 

Då dessa kan antas hålla i 6 år och används 12 km per arbetsdag tillkommer en kostnad på 0,50 kr 

per km om värdet på cykeln betraktas som noll efter 6 år. 

För resfria mötesformer finns det också en inköpskostnad som måste tas hänsyn till. Dessa blir dock 

relativt små. För videomöten som sker från den bärbara datorn krävs oftast inte någon ny hårdvara 

utan det ända som krävs är en programvara och en licens för denna. I denna rapport tas ingen 

hänsyn till olika typer av programvara och vilka kostnader det medför. 

För större anläggningar som beskrivits vidare i denna rapporten finns en kostnad för hårdvara. Denna 

uppgår till drygt 22 000 kr för material som valts till denna rapport. Till det tillkommer kostnader för 

monteringsanordning, en projektorduk samt monteringskostnader vilket kan göra så att kostnaden 

stiger något. Dessutom tillkommer en kostnad om en vill investera i en helhetslösning från ett 

företag, det är dock inget som har tittats på då det finns många aktörer på marknaden. Det som är 
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gemensamt för alla dessa kostnader är att de snabbt tjänas in till följd av minskat resande(Arnfalk, 

2001). Om anläggningen skulle användas endast 2 timmar om dagen under en treårsperiod skulle 

kostnaden bli drygt 14 kr per använd timme. Den siffran är endast beräknad på inköp av hårdvara 

vilket medför att den egentliga inköpskostnaden från planering till montering är högre än så. Det kan 

dock inte tas hänsyn till i denna rapport av tidigare nämnda orsaker. 
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4 Effekter vid ett skifte mot fler resfria möten 
Vid en ökad användning av resfria möten så kan det antas ske vissa förändringar. Hur påverkas 

individen av att kommunicera via ett virtuellt rum istället för att träffas fysiskt? Vad är det egentligen 

som blir annorlunda? Som McQuail (2005) skrev så förändrar införandet av ett nytt 

kommunikationsverktyg förhållandet mellan tid och rum. Att mötas resfritt skapar en förändring i 

utnyttjande av tiden samtidigt som deltagarna inte blir lika beroende av platsen de möts på. Det 

skapar en striktare möteskultur som ses som mer effektiv samtidigt som kommunikationsmönster 

hämmas av dagens teknik. Det kan hindra interaktioner som sker vid fysiska möten vilket påverkar 

hur vi kommunicerar. Vidare kan individen känna sig mer eller mindre stressad beroende på hur väl 

tekniken fungerar. I en intervjuundersökning som gjordes av Lindblad (2012) vid Lunds universitet 

höll de flesta intervjuade med om att resfria möten aldrig helt kan ersätta fysiska möten. 

En viktig sak att komma ihåg vid införandet av resfria möten är att det inte endast är att köpa in 

utrustningen. En stor del av arbetet måste läggas vid att implementera resfria möten och sedan 

underhålla systemen (Gov.se, 2013). Ofta upplever anställda att tekniken är svår att använda vilket 

tyder på att en allmän kunskapsförbättring krävs vid införandet av resfria möten (Robért et al., 2013). 

Med rätt information kan dock resfria möten göras till ett enklare kommunikationsverktyg 

4.1 Tidsvinst 
Att spara tid är oftast grundmotivet till att införa resfria istället för fysiska möten. Då resantiden kan 

elimineras och endast mötestiden finns kvar försvinner en stor del av den planerade tiden för det 

fysiska mötet. 

Vid fysiska möten kan ett möte kräva en hel dags resande på grund av stora avstånd mellan 

mötesdeltagare. Detta i sin tur leder till att möten inte kan planeras in så ofta. Kan däremot restiden 

elimineras som vid resfria möten finns en möjlighet att planera in flera möten under en och samma 

dag. Om inte tidseffektiviseringen leder till en ökad effektivisering kan det istället leda till ett 

överskott på arbetskraft. Dock finns det en risk att eventuell tidsvinst äts upp av fler möten då det är 

lättare att delta vid ett möte vid den resfria mötesformen (Arnfalk, 2012). Om tiden som sparas in 

används väl kan det ge möjlighet för en ökad prestationsförmåga vilket kan ha en positiv utveckling 

på karriären.  

4.2 En effektivare mötesform 
När resfria möten implementeras menar Arnfalk (2013) att möteskulturen förändras mot fler och 

kortare möten som dessutom blir mer intensiva. Att komma för sent är inte hållbart vilket gör att 

mötestider respekteras och mötet kan börja vid utsatt tid (Krantzén et al, 2008). Genom en högre 

intensitet under mötet och en högre kontinuitet på antalet möten får individen tillgång till 

information snabbare. 

Då intensiteten under mötet förhöjs leder det till att en striktare möteshållning krävs. Vidare 

påverkar den striktare möteshållningen att det informella småpratet minskar vilket Arnfalk (2012) 

menar kan göra att mötesformen känns stel för en ovan användare. Det kan även vara en risk med 

den resfria mötesformen att den just blir för formell. Informell information som ibland delas innan, 

under och efter mötet tenderar att försvinna då endast information som har planerats att levereras 

delas (Arnfalk et al., 2010). 
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En ny möteshållning krävs vid resfria möten vilket kan ses som ansträngande för individer som är 

skolade i fysiska möten. Då det krävs ny kunskap för att leda ett resfritt möte krävs utbildning inom 

detta. Det kan leda till ett skifte i maktstrukturer där det inte längre är de som är ”gamla i gemet” 

som har mest kunskap utan de som väljer att utbilda sig inom den nya tekniken blir ledande. Det kan 

skapa ett motstånd mot resfria möten av de som saknar kunskap om den nya mötestekniken. Det är 

därför mycket viktigt att alltid ha med sig ledningen av organisationen vid en sådan omstrukturering 

(Arnfalk, 2001).  

Då det är relativt enkelt att bjuda in kollegor till resfria möten då mötet i sig är platsoberoende finns 

det en risk att det leder till överinbjudan till mötet. Det kan öka antalet deltagare som inte bidrar till 

mötet vilket leder till att effektiviteten minskar under mötet (Arnfalk, 2012).  Vid fysiska möten är det 

lätt att se när en person svävar iväg. Om individen är där fysiskt men mentalt befinner sig någon 

annanstans märks det tydligt. Vid resfria möten är det svårare att ha samma uppsikt när inte alla 

deltar aktivt i kommunikationen (Lindeblad, 2013).  

4.3 Mötas resfritt för jämlikheten 
Männen är överrepresenterade när det gäller fysiska tjänsteresor idag (Arnfalk, 2012). Det kan 

förklaras med att kvinnor fortfarande tar en större roll i ansvaret för hushållet och med barn 

(Lindeblad, 2012). Det kan ses som problematiskt då tjänsteresandet kan har en stor betydelse för 

karriären. Att implementera resfria möten vid positioner där resor annars har stor prioritet skulle 

kunna öppna upp positionen för fler personer som tar ansvar för hushållet och har barn (Voytenko et 

al., 2013). Att implementera resfria möten skulle även kunna hjälpa en rörelsehindrad person in på 

arbetsmarknaden. Att resa kan vara ansträngande för någon som är rullstolsbunden men att ta sig till 

ett videokonferensrum kan då ses som en alternativ lösning som öppnar upp arbetslivet för den 

rörelsehindrade (Arnfalk, 2012). Utöver det tenderar individer att se lika stora ut på bild vid resfria 

möten och dessutom har utseende och dofter inte alls samma betydelse som de har vid ett fysiskt 

möte (Arnfalk, 2012). 

Något som kan få stor betydelse är när några personer kopplas upp resfritt medan en större del av 

mötesdeltagarna finns fysiskt på plats kan det medföra att den grupp som befinner sig på annan ort 

kan känna sig obekväma. Detta för att de inte har möjlighet till samma kommunikation som de 

fysiska mötesdeltagarna (Arnfalk et al., 2010). En annan situation som kan ses som obekväm är då 

diskussioner sker via text i ett gruppforum. Vissa personer tenderar då att få prestationsångest då 

texterna som publiceras ofta är väl genomarbetade (Hrastinski, 2009). Detta kan leda till att dessa 

personer hemmas och inte delfer sina tankar och åsikter. 

Slutligen är det, som redan nämnts tidigare, svårt att se något tydligt samband mellan ålder hos 

deltagarna relativt förtroende för resfria möten. Det som kan ses är att det finns ett lågt användande 

hos personer över 50 år (Voytenko et al., 2013). Däremot kan det antas, att när generation Y3 

etableras på arbetsmarknaden, ske en förändring då dessa individer har levt hela sitt liv med 

informations –och kommunikationsteknologier, IKT (Lindeblad, 2013).  

  

                                                           
3
 En person som är född efter mitten av 1980-talet brukar beskrivas att tillhöra generation Y. Vidare kallas 

personer som är födda efter sent 1990-tal kallas generation Z. 
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4.4 Individen blir platsoberoende 
Att delta vid ett möte resfritt gör individen mer tillgänglig vilket på många sätt kan vara bra. 

Deltagarna får en ökad flexibilitet i sin arbetssituation vilket gör det lättare att kombinera arbete och 

fritid (Voytenko et al., 2013). Då resfria möten inte är beroende av rummet på samma sätt som 

fysiska möten öppnar det upp för att ha möten med personer från olika delar av världen (Lindeblad, 

2012). Att starta upp projektgrupper som befinner sig utspridd geografiskt blir möjligt då de istället 

för att endast ha ekonomin för att ses fåtalet gånger per år nu kan mötas oftare för att stämma av 

hur de ligger till (Arnfalk, 2001). 

Att nå en kollega blir betydligt lättare vilket gör det enklare att få svar på en fråga eller att ta del av 

information. Det blir på så vis lättare att få tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle vilket förkortar 

kommunikationsprocessen och information byter ägare snabbare och oftare (Lindeblad, 2012). 

Något som blir problematiskt när mötet sker på olika orter är att det begränsar möjligheter till social 

aktiviteter runt mötet i form av middagar och andra evenemang (Arnfalk, 2012). Även informella 

samtal som ökar den sociala interaktionen minskar mellan mötena vilket får konsekvenser på 

gemenskapen i gruppen.  

4.5 Val av fysiskt eller resfritt möte 
Det finns inget enkelt svar på när den ena mötesformen är bättre än den andra. Resfria möten kan 

vara mer eller mindre effektiva för olika typer av ändamål och att försöka generalisera detta kan ses 

som problematiskt. (Arnfalk, 2001)  

Om din kollega är på resande fot och du är intresserad av att veta vart kontorets gem har blivit 

placerade så skulle du självklart inte resa till samma ort för att fråga din kollega var gemen finns. Du 

skulle troligen istället skicka iväg ett ebrev eller ringa ett samtal där frågan ställs. Lika självklart är 

valet att mötas fysiskt med en kund där ett mycket viktigt avtal ska diskuteras fram och sedan skrivas 

under. Att se skillnad mellan extremerna mellan fysiska och resfria möten är enkelt men alla möten 

däremellan blir en gråzon där val av mötesform beror på vilken situation och vilka kontextuella 

skilnader som förekommer, se figur 3. (Arnfalk, 2001) 

 

 

 

 

  

Resfria Möten  Fysiska Möten 

Situation 

Kontextuella skillnader 

 Figur 2. Beroende på vilken situation och vilka kontextuella skilnader som förekommer så finns det en gråskala när 
fysiska- eller resfria möten bör användas. (Arnfalk, 2001) 
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I en enkätundersökning som gjorts av Peter Arnfalk vid Telia Nära för sin doktorsavhandling gällande 

resfria möten svarade enkätdeltagarna likt följande: 

 

Figur 3. Beskriver vilka möten som svarande vid en enkätundersökning finner lämpliga för olika typer av 
mötesformer.Enkätundersökningen gjordes i samband med Peter Arnfalks doktorsavhandling. (Arnfalk, 2001) 

Som framgår ur figur 4 så finns vissa möten som är självklara för fysiska respektive resfria möten. För 

resfria möten så lämpar sig framförallt korta möten där deltagarna har en god relation till varandra. 

Återkommande möten av rapporteringsform funkar också bra. Däremot finns det vissa möten där 

det fysiska mötet föredras och det är framförallt möten där den sociala kontakten är viktig, till 

exempel vid externa möten eller vid början och slut av ett projekt (Votenko et al, 2013). (Arnfalk, 

2001; Krantzén et al., 2008) 

Två kategorier står på bägge sidor i figur 4. Det beror på att informations-, och arbetsmöten beror 

mycket på vad det är för information eller arbete som ska tas itu med (Arnfalk, 2001). Krantzén et al. 

(2008) menar att det beror på hur rik information som ska delges vid mötet.  

Någonting som är fördelaktigt med resfria möten är att de går relativt snabbt att planera till skillnad 

från fysiska möten som kan kräva längre förberedelser i form av bokning av resor samt att finna 

gemensamma tider. Då det inte krävs så lång förberedelse för resfria möten lämpar de sig för ad hoc 

möten och då framförallt för möten med geografiskt skillda arbetsgrupper. (Arnfalk, 2001) 

4.6 Större kontaktnät byggs upp 
Tidigare har det tagits upp att det finns en risk med överinbjudan vid resfria möten. Det går snabbt 

och lätt att bjuda in fler deltagare samtidigt som de anställda får mer tid över i sina kalendrar på 

grund av färre resor. Dock behöver det inte alltid leda till att en överinbjudan sker även om fler 

personer kan ta del av mötet. Det öppnar upp för att fler personer kan närvara vilket öppnar upp 

kommunikationer till en större skara människor. (Arnfalk, 2012) 

Resfria Möten 

• Uppföljningsmöten 

• Korta möten 

• Återkommande-, månads- eller 
veckomöten 

• Beslutsfattande möten 

• Möten där deltagarna känner varann 

• Informationsmöten 

• Arbetsmöten 

Fysiska Möten 

• Kick-off, Kick-out 

• Diskussioner 

• Långa möten 

• Externa möten 

• Viktiga möten, problem 

• Brainstorming 

• Möten med många deltagare 

• Informationsmöten 

• Arbetsmöten 
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Dock kan det leda till att endast ytliga kontakter binds då fler personer kommunicerar samtidigt och 

dessutom sker kommunikationen via resfria mötesformer. Det kan göra så att inte samma förtroende 

skapas mellan individer vilket kan påverka framtida karriärmöjligheter (Arnfalk, 2012). Då inte chefer 

får samma sociala kontakt till anställda på annan ort finns det en risk att cheferna inte ser den 

arbetskraften på samma sätt som den som befinner sig på samma ort. Det visar på att fysiska möten 

är överlägset resfria möten då en vill skapa en gemenskap i gruppen. Dock menar Arnfalk att de 

flersta studier tittar på att ersätta fysiska möten med resfria alternativ snarare än att komplementera 

dessa där det går och behövs. 

Arnfalk beskriver vidare att det idag fortfarande är problematiskt att koppla upp sig för video- och 

webbmöten mot externa kontakter (Arnfalk, 2013). Detta beror på att det inte finns någon 

gemensam plattform för mötesformen. I nuläget är det en självklarhet att denna plattform finns för 

telefonmöten men för video- och webbmöten är det fortfarande ett stort problem att inte kunna 

möta externa kontakter resfritt. 

4.7 Mindre eller mer stress? 
Resfria möten kan minska stressen för individen då denna slipper det tidskrävande tjänsteresandet i 

samma utsträckning. Dock öppnar det även upp kalendern vilket skapar förutsättningar för ökad 

arbetsbelastning vilket kan ha en negativ påverkan på stressnivån. (Voytenko et al., 2013) 

Vidare kan personer som upplever det problematiskt att använda resfria möten få en ökad stressnivå 

i samband med hantering av tekniken, men när kunskap om hur tekniken som används fungerar 

innerhas minskar stressnivån till att helt försvinna. (Voytenko et al., 2013) 

Som har nämts tidigare i rapporten är den resfria mötesformen mycket  formell vilket kan göra det 

svår att i ett tidigt skede se tecken på att en kollega är utbränd eller har andra personliga problem. 

Det kan antas vara lättare vid ett fysiskt möte då infomella samtal inleder och avslutar mötet med 

kollegan. (Voytenko et al., 2013) 
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5 Lärande- och kommunikationsteorier 
När två individer bokar in ett möte handlar det till stor del om att utbyta kunskap eller information. 

Vad som utbyts och hur det kan gå till ska försöka beskrivas nedan med några teorier om 

kommunikation och lärande. Hänsyn bör dock tas till att en teori ej ska ses som en lagbok med rätt 

och fel utan, som McQuail (2005) beskriver den, som tankar och ideér som kan beskriva händelser 

både i förväg och i efterhand. 

5.1 Lärandeteorier 

5.1.1 Behaviouristiskt perspektiv 

Vid ett behaviouristiskt perspektiv tros det att en viktig del av hur ett beteende skapas sker genom 

olika typer av betingelser. Skinner menar att en betingelse är en konsekvens som sker till följad av ett 

beteende (Skinner, 2008). För att exemplifiera betydelsen av en betingning kan en person som äter 

någonting gott studeras. Smaken av den goda maten ger en direkt betingning vilket gör att nästa 

gång när samma mat intas finns en förväntning att uppleva samma smak. Skinner (2008) utvecklade 

ett begrepp som kallas för operant betingning vilket innebär att olika beteende förstärks eller släcks 

ut med hjälp av betingelse. 

Med operant betingning menas att en med hjälp av ett stimuli i samband med en viss önskvärd 

respons förstärker händelsen med en positiv betingelse (Skinner, 2008). När en hund ska läras att 

sitta sägs först ordet sitt. Sedan när hunden sätter sig ner förstärks beteendet med en godis. På så vis 

blir ordet stimuli för beteendet, responsen blir att hunden sätter sig ned och betingningen blir att 

hunden får en godis. Det går även att släcka ut ett beteende genom negativ betingning (Skinner, 

2008). När hunden får höra ett argt nej i samband med att denne skäller slutar hunden tillslut och lär 

sig att inte skälla i samband med ordet nej. För att arrangera ett beteende är det viktigt att 

betingningen kommer i direkt anslutning till önskvärt beteende, men även fördröjda förstärkningar 

kan ha en god effekt (Skinner, 2008).  

Vid en positiv förstärkning betingas det önskavärda beteendet. Det förklarar för individen att det 

beteende som visas nu är ett önskvärt beteende. Vid en negativ förstärkning sker motsatsen. Endast 

den delen som ej är önskvärt i ett beteende får nu en betingning. Detta leder i sin tur till att individen 

endast lär sig vad som är fel utan en beskrivning på hur denna ska bete sig istället (Skinner, 2008). 

Då en individ utsätts för negativ betingelse under en period kommer det att göra så att individen 

undviker beteendet som skapade den negativa betingelsen. Att nå ett önskvärt beteende genom 

negativ bestraffning kallar Skinner (2008) för aversiv styrning. En person som sträcker sig efter en 

ljuslåga för första gången och bränner sig kommer inte att sträcka sig efter ljuslågan igen. Inte nog 

med det så kommer stimuli som kunde urskiljas i samband med att personen brände sig påminna om 

känslan och alla tankar om flykt kommer att förstärkas positivt i samband med stimulit. Skinner  

(2008) menar att en individ som, där många olika beteenden, bestraffas negativt kan det leda till att 

denna blir tveksam, skygg eller oemottaglig. 

5.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet finns det en uppfattning om att kunskap förmedlas genom 

sociala interaktioner. Kunskap finns inte i objekt och händelser utan skapas i människans uppfattning 

av den. Enligt Vygotskij så är det människans förmåga att kommunicera som gör det möjligt för 

människan att lära av varandra. Han beskriver den mänskliga utvecklingen genom att införa 
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bergreppet proximal utvecklingszon. Proximal utvecklingszon definieras som skillnaden mellan vad 

en person kan lära sig på egen hand och vad denne lär sig under handledning av en mer erfaren 

person. (Säljö, 2000) 

När kunskap överförs från en person till en annan sker appropiering. Appropiering  innebär att en lär 

sig att hantera ett intellektuellt eller fysiskt redskap så att dessa kan användas i ett visst syfte eller vid 

en viss situation. Appropieringen ses inte som något som händer och sedan avslutas utan det kan ses 

som en levande process där förståelsen och kunskapen gradvis ökar med ökad erfarenhet. (Säljö, 

2000) 

5.1.3 Konstruktivistiskt perspektiv 

Inom konstruktivismen tar ej individen passivt emot information från omvärlden utan denne är med 

själv och konsturerar kunskap genom sin egen aktivitet. På så vis får individen en förståelse för 

omvärlden och hur den fungerar. (Säljö, 2000) 

Piaget som är ett stort namn inom konstruktivismen ansåg att förståelsen för omvärlden sker i två 

steg; Assimilation och Ackomodation (Säljö, 2000). Vid assimilation tas information in om hur 

omvärlden är organiserad och fungerarar. Då finns inga överraskningar utan världen fungerar som vi 

förutser. Ibland fungerar dock inte omvärlden som individen förväntar sig vilket då kan leda till en 

obalans mellan den föreställda bilden av verkligeheten och hur verkligheten faktiskt fungerar. För att 

återfå balans krävs det att strukturen för hur kunskapen är lagrad förändras. Detta sker vid vad 

Piaget kom att kalla ackomodation, och kan ses som att den lagrade kunskapen utveckas till ett nytt 

mönster för tänkandet. (Säljö, 2000) 

Det kan enkelt förklaras som att ackomodation är de kategorier som förklarar hur verkligheten 

fungerar medan assimilation är den kunskap som lagras under varje kategori. Dessa två processer är 

en del av hur människan intellekt anpassar sig till omgivningen, vilket kallas adaption. (Säljö, 2000) 

Ett exempel på en adaption kan vara en person som har växt upp på en mjölkgård där det finns kor 

men det saknas andra fyrbenta djur. När personen sedan ser en häst så skiljer sig hästen från kon 

vilket skapar en obalans då hästen inte direkt kan assimileras. Detta kräver då en ackomodation för 

att skapa en ny kategori som förklarar verkligeheten. Efter att det har gjorts kommer personen att 

kunna skilja på hästar och kor i framtiden då det direkt kan assimileras.  

5.2 Kommunikationsteorier 
Förutom vanlig kommunikation som sker mellan två individer så finns det andra mönster som 

används vid kommunikation. Det kan vara icke verbalt beteende vilket kan vara gester, minspel och 

andra kroppsrörelser eller fonologiska mönster vilket är ljud som används när man talar (Allwood, 

1982). 

Då nya kommunikationsätt skapas i vår värld öppnas en ny värld upp där avstånd i tid och rum 

minimeras och man säger att världen globaliseras. Med detta menas att deltagaren i ett socialt 

nätverk inte längre behöver befinna sig på samma plats eller i samma tid som personen som 

deltagaren kommunicerar med och avstånd som tidigare sågs som stora blir mindre och i vissa fall 

obefintliga. (Thompson, 1995) 
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Då personer kommunicerar med varann över stora avstånd finns oftast skillnader i hur deltagarna 

uppfattar världen i form av kulturella, värderingar och upplevda skillnader. Dessa skillnader kan kallas 

för symbolisk distansiering. (Thompson, 1995) 

5.2.1 Kontexten har stor betydelse 

Thompson (1995) menar att symbolisk distansiering beror på den uppfattning av tiden och rummet 

som individen befinner sig i. Det kan med ett annat ord kallas för individens kontext. Det kan sägas 

att två individer befinner sig i samma kontext vilket då brukar menas att de befinner sig på samma 

plats vid samma tidpunkt. Befinner man sig i samma kontext så delas upplevelser och intryck som ges 

av omgivningen.  

Det är dock av stor vikt att inse att när någon talar är det alltid en tolkning av en situation som är svår 

att beskriva med ord. För att kunna kommunicera tar vi till oss olika förenklingar för att kunna 

tillhandahålla vår tolkning av situationen. Ong beskriver det som att det aldrig helt går att överföra 

en individs tolkning till en annan. Orden sägs vara betydelselösa utan sin tillhörande kontext (Ong, 

1982). Ong (1982) menar att det även finns en inre kontext som endast den egna individen har 

tillgång till.  

När en uppgift ges att rita en lampa på ett papper så blir tolkning av lampan högst individuell. 

Möjligen att det ritas en glödlampa på pappret då det är en symbol för en lampa som lever med oss 

människor. Kanske ritas istället den nyinköpta lampan till vardagsrummet eller möjligen lampan i 

köket som alltid går sönder av okänd anledning. Med detta poängteras att alla har en egen 

uppfattning av ord. Även om orden fortfarande beskriver ett föremål som oftast har samma funktion 

ser uppfattningen av föremålet annorlunda ut för varje individ. När sedan detta tankesätt appliceras 

på varje ord som kommuniceras i ett samtal, har en förståelse för hur kontexten kan skilja mellan 

individer och hur det kan skapa olika uppfattning av situationer, samtal och händelser.  

5.2.2 Tre typer av kommunikationssätt 

Människans interaktioner kan delas in i tre olika kommunikationssätt. Det vanligaste sättet att 

kommunicera historiskt sätt är vad som kan kallas ”ansikte mot ansikte interaktion”. Som kan höras 

på det beskrivande namnet så är det de tillfällen då individer kommunicerar med varann ansikte mot 

ansikte och då också har en gemensam tid och plats. Kommunikationen sker i en dialog mellan 

individerna och de sägs befinna sig i samma kontext. Det andra sättet är vad som kallas ”medierad 

interaktion”. Inom medierad interaktion räknas all kommunikation som sker med hjälp av ett 

kommunikationsverktyg. Detta kan vara allt från ett brev som skrivs med en penna, ett telefonsamtal 

eller en kommunikation som sker via internet. (Thompson, 1995) 

Till skillnad från ansikte mot ansikte interaktionen sker medierad interaktion ej på en gemensam 

plats och den behöver inte heller ske i realtid. Detta leder till att tid och rum förskjuts och kontexten 

som delades vid ansikte mot ansikte interaktionen blir nu separerad och svårare att tyda för 

individerna eftersom de har olika rums- och tidsuppfattning. För att underlätta sådan kommunikation 

kan det vara av värde att beskriva den kontext som avsändaren hade för att skapa en förståelse hos 

mottagaren. Detta kan göras genom att beskriva vilken sinnesstämning en befinner sig i, eller så 

enkelt som att skriva vilket datum budskapet är skickat vid. 

Det sista kommunikationssättet kallas för ”Medierad kvasiinteraktion”. Kvasi betyder bland annat 

skenbart eller oäkta (NE.se, Sökord: Kvasi). Medierad kvasiinteraktion sker då ett 
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kommunikationsverktyg används för enkelspårig kommunikation. Detta kan exemplifieras med en 

nyhetssändning via telivisionen. (Thompson, 1995) 

I den sistnämnda interaktionen blir kontexten än mer svår att förstå sig på vilket skapar en stor 

variation i kontext mellan sändare och mottagare. 

5.2.3 Formell och informell kommunikation 

Med formell information menas det som sker på ett strukturerat vis med bestämda tider ofta med 

ett mål i fokus medan informella möten snarare sker spontant utan direkt planering. Här kommer de 

sociala bitarna som sker på fikarasten in som exempel. Genom att studera för- och nackdelar med 

informell och formell kommunikation visas att formella möten är mycket bra för att att ta beslut 

medan informella möten är bättre då man eftersöker nya idéer. (Hrastinski, 2009) 

Om det formella samtalet misstros och ej känns meningsfullt finns det en risk att det informella 

samtalet leder till ryktesskapning (Svärd et al., 2012). 

Nedan följer en tabell över olika indikatorer som avslöjar vilken kommunikation som försegår. Den 

kan användas för att medvetet skapa en situation som är mer eller mindre formell. 

Formell kommunikation  Informell kommunikation 

Schemalagd  Spontan 
Obligatorisk  Frivillig 
Organisation  Kollegor 
Förutbestämd agenda  Framväxande agenda 
Informationsfokus  Erfarenhetsfokus 
Överföring  Interaktivitet 
Formellt språk  Informellt språk 
Hög tröskel  Låg tröskel 
Tabell 2. Beskriver olika indikatorer som visar på om det är formell eller informell kommunikation som sker. Källa: 
(Hrastinski, 2009). 

5.2.4 Främre och bakre regioner  

En individs agerande kan beskrivas utifrån Thompsons teorier kring främre och bakre regioner. Han 

menar på att en person som endast visar sin främre region följer de normer som finns inom företaget 

och anpassar sig själv för att passa in i företagskulturen. I den bakre regionen kan individen istället 

vara sig själv vilket inte alltid samtycker med de normer som finns vilket kan skapa en kollision. 

(Thompson, 1995) 

5.2.5 Synkron och asynkron kommunikation 

Då det finns flera olika sätt att kommunicera på ska jag nedan försöka införa några begrepp som gör 

det lättare att samtala om.  

Kommunikation sker antingen implicit eller explicit. Implicit betyder ”inte utsagd” medan explicit 

betyder ”direkt utsagd” (NE, 2014). Då kommunikationen sker implicit sker kommunikationen genom 

att utbyta kunskaps- eller infromationskällor medan explicit kommunikation sker direkt med 

motparten. (Hrastinski, 2009) 

Sedan kan kommunikationen även ske synkront eller asynkront. Synkron betyder ”samtidig” och 

asynkront betyder då ”icke samtidig” (NE, 2014).  Då man använder sig av synkron kommunikation 

ger det deltagarna svar snabbt vilket ökar motivationen medan det ger mindre tid för reflektion. Vid 
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asynkron kommunikation ses istället motsatsen. Det ges mer tid för reflektion, medan tiden till ett 

svar tar längre tid. (Hrastinski, 2009) 

 Asynkron kommunikation Synkron kommunikation 

Implicit Utbyte av informationskällor på 
valfri tid och plats. 
 
Ex. Lägga upp dokument i en 
kollaborativ miljö 

Utbyta av informationskällor på 
valfri plats men vid en bestämd 
tidpunkt 
 
Ex. Då utbytet av dokument 
sker i realtid. 

Explicit Kommunikation mellan 
individer oberoende av tid och 
rum 
 
Ex. Vid en mailkonversation 

Kommunikation mellan 
individer oberoende av plats 
men i realtid. 
 
Ex. Vid en videokonferens 

Tabell 3. Beskriver hur kommunikation kan ske vid ett resfritt möte. (Hrastinski, 2009) 

För att lysna på ren faktakunskap så behöver inte tiden för reflektion vara lång men om det istället 

handlar om att fundera över vilka värderingar man har så ökar reflektionsbehovet avsevärt. Då olika 

kunskaper kräver olika typer av reflektionstid så kan det vara bra att anpassa valt kommunikationsätt 

efter budskap (Hrastinski, 2009).  

 

Tabell 4. Beskriver hur reflektionstiden ökar beroende på medierad information. Källa: (Hrastinski, 2009) 

  

 

 

 Värdering 

 

Syntes 

 

Analys 

 

Tillämpning 

 

Förståelse 

 

Faktakunskap 
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6  Metod 
Nedan följer metodavsnittet. Den huvudsakliga metod som har använts är litteraturstudie med ett stort bidrag 

från NTMs databas för växthusgasemissioner och CEROs databas med empiriska resultat för resor gjorda inom 

olika kommuner och organisationer. 

I examensarbetet har litteraturstudie med tillhörande beräkningar valts som metod. I Figur 5 visas 

tillvägagångsätt vid genomförandet av examensarbetet. Litteraturstudien presenteras i avsnitt 3 till 5 

som ett teoriavsnitt. 

 

Figur 4.Tillvägagångsätt vid examensarbetet. 

6.1 Metodval 
Inom forskningsmetodik finns två riktningar vilka är kvalitativa och kvantitativa studier. Bryman 

(2012) menar att kvantitativa studer har en forskares åsikter i fokus medan den kvalitativa studien 

har deltageren som undersöks i fokus. Då examensarbetet är uppdelat i två delar där den ena delen 

är en analys av kvantitaitv datainsamling medan den andra är en kvalitativ litteraturstudie grundas 

examensarbetet på bägge riktningar. Dock kan det diskuteras om det kvantitativa i datainsamlingen 

rör examensarbetet då det är gjort av en annan instans. Utöver var fokus befinner sig beskriver 

Bryman (2012) vidare att inom den kvantitativa studien finns ofta teorierna som ska testas innan 

studien startat medan inom den kvalitativa studien växer teorierna fram under studiens gång. Då 

idén bakom examensarbetet är att jämföra olika typer av teorier med varann för att förklara olika 

händelser visar det på att en kvalitativ inriktning också är att föredra. Slutligen menar Bryman (2012) 

att då kvantitativa studier ofta grundar sig i att mäta en förändring i till exempel ett samhälle ger det 

tillförlitliga resultat grundade på hård data. Detta i relation till kvalitativa studier som snarare 

försöker förstå bakomliggande orsaker till förändringen (Bryman, 2012). Den forskning som finns idag 

gällande resfria möten grundar sig till stor del på kvantitativa enkätundersökningar som skapats 

utifrån teorier. En del av frågeställningen i examensarbetet grundar sig i att förklara vad det är som 

gör att en del känner att resfria möten brister i kommunikationen snarare än att visa på att de känner 

som de gör. Därav har det valts en kvalitativ inriktning på examensarbetet men med kvantitativa 

inslag av insamlad data för beräkningar. 

Utöver vilken riktning som valts kan sedan studien vara induktiv eller deduktiv. Vid en deduktiv 

studie menar Bryman att kunskapsbasen skapas innan frågeställningen för att sedan testas med en 

datainsamling av något slag medan vid en induktiv studie så skapas kunskapsbasen allt eftersom 

arbetet fortlöper (Bryman, 2012). Då området för examensarbetet var delvis nytt för skribenten 

krävdes en kunskapsbas att stå på till en början. Sedan under arbetets gång fortlöpte kunskapsbasen 

att växa i den rikning som krävdes. Detta visar både på en deduktiv och en induktiv studie vilket 

kallas abduktiv (Bryman, 2012).  
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6.2 Litteraturstuide av liknande projekt  
För att skapa en förståelse för området lästes till en början flertalet projektrapporter om liknanade 

projekt genomförda både inom och utanför Gävleborgs län. Projekt som REMM - resfria möten i 

myndigheter, IT för en grönare förvalting, X-mats – Miljöanpassat transportsystem i Gävleborg, 

Resfritt Gävleborg och Slutrapport hållbart resande är en del av projektrapporterna. Vidare söktes 

information brett gällande transporter, möten och kommunikation. Detta gav en bra grund att utgå 

ifrån för vidare litteratursökning.  

Efter det skapades nyckelord för vidare sökning av litteratur. Följande är nyckelord som initialt 

användes; Koldioxid, växthusgas, policy, resepolicy, mötespolicy, tjänsteresor, resfria möten, virtuella 

möten, videokonferens och kommunikation. Dessa kombinerades på olika sätt för att nå en bred 

sökning för att sedan leda till mer specikt sökande på olika teorier och begrepp.  

De sökmotorer som använts är Primo, som är en databas vid KTH, samt Google Scholar. För att skapa 

en trovärdighet i examensarbetet har framförallt vetenskapliga artiklar, examensarbeten och 

vetenskapliga rapporter använts men även kurslitteratur från tidigare studier vid KTH och SU samt 

text publicerad av myndigheter har använts. Utöver det har även handledare till examensarbetet 

bidragit med relevant litteratur. De texter som har använts är både teknisk forskning och 

pedagogiska teorier. 

6.3 Beräkningar 
För att göra exakta beräkningar för resor krävs bland annat information om körmönster för 

färdmedlen som analyseras, vilka modeller på färdmedel som använts vid kommunerna samt vilka 

drivmedel som används. Då dessa uppgifter saknas i dagsläget och skulle bli ett för stort arbete att ta 

hänsyn till, valdes istället att ta fram ett snittvärde för utsläpp och kostnader för olika färdmedel. För 

att kunna genomföra examensarbetet har hjälp tagits från NTM, Nätverket för trasporter och miljön, 

gällande utsläppssiffror medan grundkostnader till stor del kommer från CERO-modellen. 

6.3.1 Beräkning av växthusgaser 

Med hjälp av NTMs utsläppsdatabas har ett snittvärde för varje färdmedel kunnat tas fram. NTM har 

beräknat utsläppen för olika typer av bränsledrivna färdmedel med fokus på bränsleförbrukning och 

miljöstandarder istället för färdmedlets märke och modell. På så vis kan de beräkna fram snittvärden 

som kan användas för att beräkna växthusgasutsläpp. Det som är intressant med NTMs databas är 

att de även har tagit hänsyn till drivmedlets utsläpp vid produktion och inte endast direkt utsläpp vid 

förbränning. NTMs syfte med sitt ideella arbete är att skapa en gemensam värdegrund för hur 

miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. 

I verkligheten krävs det mer drivmedel i början när motorn är kall och sedan under gång drar en 

motor olika mycket drivmedel vid olika hastigheter. Men av hänsyn till avsaknad av körmönster 

används siffror från NTMs databas för beräkning av utsläpp per personkilometer, pkm4. Dessa siffror 

kommer sedan att extrapoleras ut för att få ett linjärt samband mellan utsläpp och sträckorna 5 km, 

20 km, 50 km, 100 km samt 500 km. Se tabell 2, Bilaga B, för siffror hämtade från NTMs databas.  

                                                           
4
 En pkm är ett värde för när en person har färdats en kilometer. 10 pkm kan således vara en person som har 

färdats 10 km alternativt två personer som har färdats 5 km vardera. 
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För att få en verklig bild av hur den totala mängden växthusgaser påverkar samhället räknas sedan 

utsläppen om till koldioxidekvivalenter. Detta görs genom att multiplicera utsläppsvolymen för en 

specifik växthusgas med dess GWP100 (IPCC, 2013). GWP100 står för ”Global Warming Potential 100” 

och betyder att beräkningarna görs med avseende på hur växthusgasen påverkar klimatet under en 

100 års period i förhållande till koldioxid. Svaret ges i koldioxidekvivalenter och adderas sedan 

växthusgasernas olika koldioxidekvivalenter med varandra ges en total påverkan av utsläppen i 

enheten koldioxidekvivalenter. Detta gör det möjligt att jämföra färdmedlen på ett tydligare sätt. 

För resfria möten har siffror för växthusgasutsläpps tagits fram med hjälp av att välja en 

standardprodukt för att sedan beräkna vilken effekt produkten har, se bilaga A, rubrik 7 Resfria 

alternativ. Detta för att sedan kunna omvandla energiförbrukning till utsläpp med hjälp av 

utsläppsnivåer för vattankraftproducerad el som hittas i bilaga A, tabell 2. 

6.3.2 Beräkning av kostnader 

För beräkning av kostnader har emipirsika resultat använts från de drygt 20 CERO-analyser som 

genomförts i kommuner runt om i landet. CERO är en processmodell utvecklad genom en 

doktorsavhandling på KTH (www.cero.nu) med syfte att effektivisera kostnader och utsläpp mot 

uppsatta klimatmål inom en organtistion med avseende på resande. Genom att bli medveten skapas 

förutsättningar för organisationen att agera. Den geografiska täckningen av  kommuner som 

genomfört CERO-analyser gör den empiriska datan aktuell även för denna rapport. (CERO, 2014) 

Utifrån data ur CERO-databasen har ett schablonvärde för kostnader för olika färdmedel beräknats. 

Schablonvärdet är ett medelvärde som beräknats genom att sammanställa kostnader och registrerad 

sträcka för samtliga deltagande kommuner som genomgått en CERO-analys. Då kommunerna inte 

har någon fullständig sammanställning mellan förbrukad mängd drivmedel och kostnader för dessa 

så antas kostnaden för olika typer av drivmedel vara lika. Det gäller dock inte för el där ett värde 

beräknas med hjälp av förbrukning jämtemot kostnad per kWh. Utöver det saknas uppgifter om 

körmönster vilket gör att kostnaden för drivmedel och administration anses vara linjärt proportionell 

mot sträckan. 

Utöver kostnaden beräknad utifrån CERO-databasen har värden för personalkostnad uppskattats för 

att få ut en tydligare bild om vad resan faktiskt kostar. Detta har gjorts genom att ett viktat 

medelvärde har beräknats för vad en person kostar inom kommun och landsting med avseende på 

lön och arbetsgivaravgifter, se bilaga A. För att genomföra detta har statistik från Statistiska 

centralbyrån, SCB, använts. 

För att sedan kunna applicera personalkostnaden på resan var det av stor vikt att få till ett enhetligt 

sätt att uppskatta tid för resandet. Detta har gjorts framförallt med SJs, SAS, och Xtrafiks 

reseplanerare. För sträckor färdade med bil, taxi, cykel eller gång har tiderna uppskattas med hjälp av 

Google maps vägbeskrivningsverktyg. Detta för att verktyget har tillgång till lokala 

hastighetsbestämmelser och tar hänsyn till dessa i sin tidsuppskattning vilket ger ett enhetligt 

tillvägagångsätt vid tidsuppskattning. För utförligare beskrvining av antaganden och beräkningar se 

bilaga C. 

Även för kostnadsberäkningar har samma standardprodukter antagits som i bilaga A. Genom att 

dividera förväntad effekt med 1000 räknas effekten om till kW för att sedan enkelt kunna omvandlas 

till kWh. Då 1 kWh kostar 0,7956 kr hos Vattenfall (Vattenfall, 2014) samtidigt som kostnaden för 
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elcertifikat, nätavgift och elskatt uppskattas till 34% (Villaägarnas Riksförbund, 2011) multipliceras 

elkostnaden med 1,34 för att ge en faktiskt kostnad. 

6.3.3 Beräkning av exempelresor och möten 

För att applicera utförda beräkningar av schablonvärden på kommunerna beräknas sedan en 

exempelresa för att påvisa vad det innebär att färdas med olika färdmedel samt resfritt via resfria 

mötesformer. Resan valdes mellan Länsstyrelsen i Gävleborg och kommunhuset i varje kommun. 

Detta för att påvisa vilka utsläpp och kostnader det rörde sig om, om presentationen av den här 

rapporten skulle ske på plats i kommunen istället för på videolänk från Länsstyrelsen i Gävleborg. För 

beräkningar se bilaga D. 

6.4 Tillförlitlighet 
Bryman (2012) ger som alternativ förslag på begreppet tillförlitlighet som kan användas som ett 

substitut till validitet och reliabilitet. Anledningen till att ett substitut av de annars stadardiserade 

begreppen görs beror på att det vid en kvalitativ pedagogisk studie inte alltid går att påvisa en 

absolut sanning utan det som påvisas snarare är alternativa tolkningar av verkligheten. 

För att beskriva tillförlitligheten i studien redogör Bryman (2012) att begreppet kan brytas ned vidare 

i fyra nya begrepp; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelseförmåga. 

Trovärdighet i arbetet ska enligt Bryman påvisa att arbetet är genomfört med god praxis. Då en tydlig 

beskrivning av utförandet finns bifogat i bilagor bidrar det till en öppenhet vilket skapar en förståelse 

för hur arbetet har fortskridit. På så vis visas en trovärdighet i arbetet upp i examensarbetet. 

Bryman (2012) berättar vidare att överförbarhet visas genom att ha en god beskrivning genom 

arbetet för att lätt kunna förstå vilken kontext examensarbetet har befunnit sig i. Detta blir extra 

viktigt då en undersökning görs inom olika grupper. Examensarbetet i sig är till stor del generaliserat 

vilket minskar behovet av en beskrivande kontext vilket på så vis också minskar överförbarheten i 

arbetet. Dock visar behandligen av olika exempelresor hur materialet kan användas vidare. 

Pålitligheten i arbetet, som kan jämföras mot relibiliteten, kan visas genom att påvisa ett granskande 

tillvägagångsätt menar Bryman. Detta visas genom att genomföra arbetet med en induktiv ansats 

vilket öppnar för nya tolkning och granskningar istället för att grunda examensarbetet på tidigt 

bestämda fördomar och tolkningar.  

Slutligen beskriver Bryman att hög tillförlitlighet i arbetet påvisas genom att ha en 

bekräftelseförmåga i arbetet. Detta ska förhindra att personliga åsikter och teoretiska riktningar 

vinklar resultatet i en subjektiv riktning. Då det är svårt att vara helt objektiv i en granskning då 

examensarbetet influeras av egna åsikter och den kunskapsbas som tillhandahållits. Genom att 

använda kända teorier för att granska forskning och resultat förminskas de personliga åsikterna. 

Vidare finns ingen vinst i att vinkla resultatet i examensarbetet vilket också ökar 

bekräftelseförmågan.   

Då dessa begrepp genomgående har tänkts på under arbetets gång skapas en hög tillförlitlighet 

genom hela arbetsprocessen och således också arbetet. 
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7  Resultat och analys 
I resultatdelen visas de emperiska resultat från analyser av CEROs samt NTMs databas. Utöver detta finns även 

en stor del beräkningar bifogade i bilagorna A-C. För att korta ner rapporten diskuteras och analyseras 

exempelresorna  i anslutning till de grafer som presenteras. Senare i rapporten analyseras resultatet utifrån den 

litteraturstudie som presenterats i början av arbetet. 

7.1 Kostnader 
Kostnaderna baseras på en grundkostnad hämtat från CERO-modellens databas där ett schablonvärde har 

bestämts utifrån registrerad sträcka relativt kostnad. Utöver det har en personalkostnad uppskattats för att 

exemplifiera vad tiden har för inverkan. För utförliga beräkningar se Bilaga C – Beräkningar av kostnader. 

7.1.1 Tidsåtgång 

I figur 6 nedan visas en sammanställning av restid relativt rest sträcka från uppskattade restider i 

bilaga C – Beräkningar av kostnader. Detta för att visa på hur val av färdmedel påverkar resans längd i 

tid. 

 

Figur 5. Jämförelse för restid relativ sträcka mellan bil, tåg och inrikseflyg. 

I figur 6 förkommer  det skärningspunkter mellan de olika färdmedlens linjer. Då tåget skär linjen för 

bil vi ca 90 km tyder det på att resor med bil tar mindre tid vid kortare sträckor medan tåget går 

snabbare vid sträckor längre än 90 km. Om skärningspunkten mellan tåg och flyg istället studeras ses 

att först vid 120 km blir det fördelaktigt rent tidsmässigt att flyga relativt att åka tåg samma sträcka.  

 

Figur 7. Jämförelse för restidtid relativ sträcka mellan bil, kollektivtrafik, cykel, gång samt elcykel. 
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I figur 7 kan urskiljas att dessa skärningspunkter även finns för färdmedel när de används vid kortare 

sträckor. Bilen blir här det snabbaste färdmedlet då hänsyn endast tas till restiden. Detta då bilen ej 

skär någon annan linje i grafen. Bortsett från bilen ses att elcykeln är snabbast för sträckor kortare än 

10 km men för längre sträckor blir kollektivtrafiken ett fördelaktigt färdmedel. Även vanlig cykel visas 

vara snabbare än kollektivtrafiken på korta sträckor runt 5 km eller mindre. Gång är dock inte 

snabbast på några sträckor, förutom reltivt kollektivtrafik på mycket korta sträckor. 

Nedan i figur 8 visas hur en tjänsteresa skulle kunna se ut under en dag vid olika typer av färdmedel. 

Här ses att en resa med tåg, bil eller flyg ger samma längd på effektiv mötestid medan 

kollektivtrafiken tar något längre tid vilket bidrar till att en reducerad mötestid krävs. Flygresan ger 

en kortare total restid medan övriga restider är ungefär lika långa. 

 

Figur 6. Visar på en jämförelse av olika färdmedel där en uppskatning av restider runt omkring själva resan har gjorts. 

7.1.1 Kostnad för beräknade standardresor 
Nedan presenteras beräknade resultat för standardresor för olika avstånd i figur 9-14. Resan är beräknad på 

enkelresa vilket betyder att vid en kommande jämförelse med resfria möten måste hänsyn tas till att resan går 

tur och retur. Det betyder att kostnaden blir dubbelt så stor i detta fall. Den ljusa stapeln redovisar kostnaden 

för resan inklusive personalkostnaden medan den mörkare stapeln endast redovisar kostnaden för resan. Vidare 

kommer resultatet analyseras i avsnitt 8. 

Något som bör tas i beaktan när nedanstående figurer studeras är att inköpskostnaden ej är med 

räknad för en del av färdmedlen. För privat bil, kommunbil, taxi, kollektivtrafik, tåg samt flyg kan 

inköpskostnaden antas ingå i biljettpriser och avgifter medan andra färdmedel inköpta av kommunen 

tillkommer en kostnad för inköp. Denna kostnad har ej tagits hänsyn till då det skulle innebär för 

mycket uppskattningar. Därav finns ingen inköpskostnad medräknad i figurerna nedan för cykel och 

elcykel.  

Om figur 9 studeras nedan ses att det billigaste sättet att ta sig fram på sett till till både 

personalkostnad samt transportkostnad är elcykeln strax följd av elbilen, vanlig bil och vanlig cykel. 

Om hänsyn endast tas till drivmedelskostnaden är gång och cykel kostnadsfria medan elcykeln även 

här har en konkurenskraftig kostnad. Här blir det extra viktigt att förstå att hänsyn endast har tagits 
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till faktiska restider. Står bilen parkerad på ett sätt som gör den svåråtkomlig ökar konkurrenskraften 

för gång och cykel då dessa oftast är mer tillgänliga vilket då spar in på tid.   

 

Figur 7. Beskriver skillnaden i kostnad mellan olika färdmedel för exempelresa 1 km. Här har flyg och tåg ej tagits hänsyn till 
då det antas vara en för kort resa för att resa med de färdmedlen. 

Vid 5 km kan elbilen ses som det billigaste alternativet om hänsyn även här tas till 

personalkostnaden. Här är även vanlig bil billigare än elcykeln, men sett endast till 

drivmedelskostnaden är elcykeln betydligt billigare i drift. Kollektivtrafiken kommer först efter vanlig 

cykel och det beror framförallt på den höga dygnskostnaden som har räknats med. Dock blir 

driftskostnaden för kollektivtrafiken oberoende av hur lång resa som genomförs vilket betyder att 

om fler korta resor görs under ett dygn blir också kostnaden för kollektivtrafiken mindre.

 

Figur 8. Beskriver skillnaden i kostnad mellan olika färdmedel för exempelresa 5 km. Här har flyg och tåg ej tagits hänsyn till 
då det antas vara en för kort resa för den typen av färdmedel. 
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I figur 11 kan siffror för en resa på 20 km studeras. Här ses att vid 20 km så närmar sig 

kollektivtrafiken bilen i kostnader medan elbilen visar att den är relativt mycket billigare än andra 

färdmedel framförallt beroende på dess låga driftskostnad. Elcykeln och även cykeln blir något dyrare 

än övriga färdmedel framförallt på grund av den höga tidsåtgång vid cykling. Då resorna för taxi samt 

bil har beräknats med en beläggningsgrad på en person så kan det ses att om en resa görs med 4-5 

resnärer i bilen börjar även taxin att närma sig kostnaden för kollektivtrafiken. 

 

Figur 9. Beskriver skillnaden i kostnad mellan olika färdmedel för exempelresa 20 km. Här har flyg och tåg ej tagits hänsyn 
till då resan anses vara för kort för den typen av färdmedel medan  gång ej tagits hänsyn till då sträckan antas vara för lång. 

För resor på 50 km är elbilen fortfarande betydligt billigare i drift än övriga konkurrenter. Strax efter 

visar sig tåg och kollektivtrafik som prismässigt billiga alternativ. Även här bör anmärkas att vid ett 

skifte mot en högre beläggningsgrad i bilen så kan den konkurrera med tåg och kollektivtrafik. 

 

Figur 10. Beskriver skillnaden i kostnad mellan olika färdmedel för exempelresa 50 km. Här har flyg ej tagits hänsyn till då 
resan anses vara för kort medan gång, cykel samt elcykel ej tagits hänsyn till då sträckan antas vara för lång. 
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Elbilen fortsätter sedan att vara en stark konkurrent även vid sträckor på 100 km. Här bör dock tas i 

beaktan att räckvidden på elbilen inte är tillräcklig för resa tur/retur vilket betyder att bilen måste 

laddas på destination. Att resa med taxi blir inte längre ett alternativ då kostnaden blir allt för stor. 

Dock kan taxibolagen i dessa fall ha speciella erbjudanden som kan göra det tänkvärt ändå men dessa 

har ej tagits hänsyn till i denna rapporen. Tåg och kollektivtrafik är även här mycket billiga alternativ i 

relation till bil och kommunbil. Än en gång ska det uppmärksammas även här att beläggningsgraden 

på bilen kan ändras till dess fördel. Till exempel så skulle en fullsatt bil som körs 100 km kosta lika 

mycket per person som att resa kollektivt. Det skulle i sin tur vara något billigare per person än att 

åka tåg.  

 

Figur 11. Beskriver skillnaden i kostnad mellan olika färdmedel för exempelresa 100 km. Här har flyg ej tagits hänsyn till då 
resan anses vara för kort medan gång, cykel, elcykel samt taxi ej tagits hänsyn till då resan antas vara för lång. 

När reslängden börjar närma sig 500 km så blir kostnaden för bilen mycket dyrare än övriga aktörer 

samtidigt som en flyget kommer in i prisbilden. Inrikesflyget är 27% billigare än att använda 

kommunbilen men även här är resultatet beräknat med en beläggningsgrad på en person. Om 

kommunbilen skulle vara fullsatt skulle den istället var 25% billigare än inrikesflyget per person. Tåg 

är betydligt billigare än bägge förutsagda transportmedeln medan kollektivtrafiken kan ses som 

billigast. 

 

Figur 12. Beskriver skillnaden i kostnad mellan olika transportmedel för exempelresa 500 km. Här har gång, cykel, elcykel 
samt taxi ej tagits hänsyn till då det antas vara en för lång sträcka. 
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7.1.2 Kostnad för resfria möten 
Vid resfria möten räknas kostnaden per timme istället för per km som vid standardresorna. Detta eftersom 

mötets längd inte beror på var mötesdeltagarna befinner sig geografiskt. Nedan presenteras resultatet för 

beräkningar vad resfria möten kostar då enbart elkostnaden har tagits hänsyns till.  

Anledningen till att personalkostnaden inte är medtagen i beräkningarna är för att det är svårt att 

uppskatta hur många personer som deltar vid varje möte. Dessutom kan det antas att de personer 

som möts resfritt skulle mötas fysiskt vid en jämförelse mellan dessa två, vilket i sin tur tyder på att 

kostnaden för deltagarna skulle vara densamma under bägge mötesformer. Andra kostnader som 

inte har tagits hänsyn till är lokaler som också anses användas i samma mån som vid fysiska möten, 

utbildning av personal vilket beror mycket på vilka förkunskaper som finns på arbetsplatsen samt 

abonnemangsavgifter då det är svårt att göra en övergripande studie på vad det finns för alternativ 

och vad dessa kostar.  

 

Figur 13. Kostnad för olika resfria mötesformer i kronor per timme. 

I figur 15 kan ses att kostnaden för de resfria alternativen är låga men att en konferensanläggning 

kostar mer i drift än vad konferenstelefonen och den bärbara datorn gör. 

7.2 Utsläpp av växthusgaser 
I detta avsnitt behandlas utsläpp av växthusgaser baserat på NTMs beräkningar av växthusgasemissioner för 

färdmedel. När avsnittet betraktas är det av stor vikt att tänka på att dessa siffror är antagna för Sverige och de 

förhållanden som finns här. I siffrorna tas det inte heller hänsyn till produktion av färdmedel utan endast 

drivmedlen jämförs. 

I figur 16 kan ses att av de idag vanligaste drivmedlen för bil så tillför etanolen minst utsläpp till 

växthuseffekten. Det kan jämföras mot  bensin som släpper ut mer än 100% mer 

koldioxidekvivalenter än etanol. Vid en jämförelse mot elbilen så släpper bensinbilen ut drygt 51 000 

gånger fler gram koldioxidekvivalenter. Dock beror det till stor del på vilket sett som elen har 

producerats på men relativt ren vattenkraft så stämmer dessa siffror. Skulle bensinbilen i sin tur 

jämförs mot elcykeln som kan vara ett alternativ på kortare sträckor släpper bensinbilen ut drygt 

1 150 000 gånger fler gram koldioxidekvivalenter. 
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Figur 14. Beskriver hur olika färdmedel förhåller sig till varann i koldioxidekvivalenter per personkilometer. För exakta siffror 
se bilaga A - Beräkningar. 
 * Dessa siffror är ej tagna från NTM utan de är framräknade efter beskrivning i metoden. 

Studeras figur 16 istället med avseende på färdmedel som används vid längre sträckor ses att flyget 

släpper ut drygt 87 000 fler gram koldioxidekvivalenter än vad tåget gör. Bensinbilen släpper i sin tur 

ut drygt 84 000 fler gram koldioxidekvivalenter än vad tåget gör.  

Vidare ses att om kollektiva färdmedel väljs istället för bilen bidrar det till en sänkning i utsläppet 

med 90 %. Detta om bensinbilen ersätts av en etanoldriven buss. Något som bör tilläggas är att de 

höga siffrorna för metangas beror på att en blandning av biogas och naturgas antas. Skulle endast 

biogasen användas skulle siffror närma sig elen eftersom biogasen i sig inte bidrar till nettoutsläppen 

av koldioxid i atmosfären. Dock tillkommer utsläpp vid produktionen av biogasen. 

 

Figur 15. Redovisar hur stora utsläpp per timme driften av olika elektronikutrustningar drar i CO2e om beräkningar gjorts på 
att 100% vattenkraftproducerad el har använts. 
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För resfria kommunikationsverktyg är siffran mycket lägre än för färdmedel av olika slag. Det som bör 

beaktas är att värdena för färdmedlen och kommunikationsverktyg räknas i olika enheter. I figur 17 

kan ses att de utsläpp som sker vid ett resfritt möte på en timme med en videokonferensanläggning 

släpper enligt beräkningar ut 0,0094g/CO2e. Det är lika mycket gram koldioxidekvivalenter som 

släpps ut när en individ färdas tre kilometer med tåg.  

7.3 Exempelresor vid organisationerna 
För att applicera resultatet på organisationer som ingår i projektet har exempelresor för varje 

kommun tagits fram. Då presentationen av resultatet hölls via videolänk mellan Länsstyrelsen i 

Gävleborg och kommunerna valdes det som utgångspunkt för exempelresorna. Ingen större statistik 

har tagits hänsyn till men energistrategerna i varje kommun har antytt att resan även är vanligt 

förekommande. Vilka resor som valts presenteras nedan i tabell 5. 

Resa Kommun  Resa Avstånd [km] 

1 Gävle, Hudiksvall  Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall 129,5  
2 Bollnäs Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Stadshustorget 1, Bollnäs 98,9 
3 Söderhamn Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Oxtorgsgatan 19, Söderhamn 78,1 
4 Ljusdal Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Norra Järnvägsgatan 21, Ljusdal 180,2 
5 Ovanåker Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Långgatan 24, Edsbyn 132,5 
6 Nordanstig Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Södra vägen 14, Bergsjö 159,5 
7 Ockelbo  Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Södra åsgatan 30D, Ockelbo 49 
Tabell 5. Sammanställning av den resa som ersattes med ett videomöte då presentation av rapporten genomfördes för 
kommunen. 

Avstånden i tabell 5 är hämtade från eniros vägbeskrivningsverktyg. För avstånd beräknade för tåg 

har tiden hämtats från Xtrafiks reseplanerare och sedan omräknats med antagandet om att tåget kör 

i 120 km/h som snitthastighet. För bussar har tidslängen på resan också tagits från Xtrafiks hemsida 

men avståendet har beräknats med hjälp av eniros vägbeskrivningsverktyg. En jämförelse har gjorts 

mellan Xtrafik, privat bil och kommunbil. 
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Nedan i tabell 6 presenteras siffror som visar på hur lång tid, vilka utsläpp som blir samt vad 

exempelresorna skulle ha kostat. 

Resa Färdmedel Utsläpp 
[g CO2e] 

Kostnad, Ink. Pers. 
[kr]  

Kostnad, Exk. Pers. 
[kr]  

Tid 
 

1 X-Trafik 0,3588 490,7 31 1h42m 
 Privat bil (Kommunbil) 25 123 759,2 (836,9) 362,6 (440,3) 1h28m 

2 X-Trafik 0,2806 400,6 31 1h22m 
 Privat bil (Kommunbil) 19 186 645,5 (705,8) 276,9 (336,3) 1h22m 

3 X-Trafik 0,207 360,0 31 1h16m 
 Privat bil (Kommunbil) 15151,4 480,1 (527) 218,7 (265,5) 0h58m 

4 X-Trafik 0,46 585,4 31 2h03m 
 Privat bil (Kommunbil) 34 958,8 1104 (1212) 504,6 (612,7) 2h13m 

5 X-Trafik 2037,7 738,6 31 2h37m 
 Privat bil (Kommunbil) 25 705 880,3 (959,8) 371 (450,5) 1h53m 

6 X-Trafik 1954,6 693,5 31 2h27m 
 Privat bil (Kommunbil) 30 943 969,4 (1065) 446 (542,3) 1h56m 

7 X-Trafik 0,1288 260,9 31 0h51m 
 Privat bil (Kommunbil) 9 506 326,5 (355,9) 137,2 (166,6) 0h42m 

Tabell 6. Sammanställning av utsläpp, kostnader samt tidsåtgång för resor som byts ut mot videomöte vid presentation av 
rapporten för kommunerna. Här används siffror för bensin. Siffror inom parantes är resultat från kommunbil. 

Ur tabell 6 kan tydas att bortsett från personalkostnaden så är det alltid billigare att resa med X-

Trafik än att ta bilen till vald destionation. Dock blir personalkostnaden viktig då tidsaspekten är en 

stor del av kostnaden för resandet och viktig i många sammanhang. I tabell 6 visas att då bilen har en  

beläggningsgrad på 1 ses att Xtrafik är billigare än bilen även med hänsyn till personalkostnaden.  

Tidigare i rapporten har det nämnts en del angående beläggningsgraden i bilen. I tabell 7 

exemplifieras detta för resa 1. Först vid en beläggningsgrad på 4 går kostnaden för kollektivtrafiken 

om bilen och bilen blir ett billigare alternativ. Beräkningar finns i Bilaga D – Beräkning av 

exempelresor. 

Resa: 1  Utsläpp 
[g CO2/person] 

Kostnad, Ink. pers. 
[kr/person] 

Kostnad, exk. Pers. 
[kr/person] 

X-Trafik 0,3588 490,7 31 
Privat bil, 1 Pers 25 123 759,2 362,6 
Privat bil, 2 pers 12 561,5 577,6 181,3 
Privat bil, 3 pers 8 374,3 517,5 120,9 
Privat bil, 4 pers 6 280,8 487,3 90,7 
Privat bil, 5 pers 5024,6 469,1 72,5 
Tabell 7. Beskriver resa 1  hur kostnaderna och utsläppen förändras med en förändrad beläggningsgrad på bilen. 

Vidare ska nu resa ett studeras i förhållande till en substitution mot resfria möten. Scenariot är att 

det ska hållas ett möte på en timme i Hudiksvall och en person från Länsstyrelsen i Gävleborg ska 

befinna sig på mötet för att presentera en rapport. Antingen så kan presentatören resa med bil, 

Xtrafik eller presentera rapporten via ett resfritt alternativ. För beräkningar på resterande resor, se 

Bilaga D – Beräkning av exempelresor. 

För situationen i fråga krävs det att presentatören tar sig tur och retur från Hudiksvall. Detta gör så 

att siffror i tabell 6 multipliceras med två. Detta för att resans struktur antas se likvärdig ut på resan 
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hem. Vidare antas personalkostnaden under själva mötet vara densamma för fysiska och resfria 

möten då samma antal personer deltar vid mötet.  

I figur 18 ses resultatet. Det finns tydliga indikatorer på att kollektivtrafiken är billigare än bilen även 

om hänsyn tas till personalkostnaden. Här ses även att de resfria alternativen är betydligt billigare än 

resorna i sig.  

 

Figur 16. Visar på vilka kostnader resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Hudiksvall har. 

I figur 19 studeras istället de utsläpp som släpps ut i samband med resorna. Då resan med 

kollektivtrafik sker med tåg påvisas en mycket lite mängd växthusgaser i relation till de utsläpp som 

görs med bilen. Under denna resa sker det drygt 69 000 gånger fler gram utsläpp av 

koldioxidekvivalenter om resan görs med bil istället för kollektivt. Skulle resan istället substitueras 

med ett videomöte skulle utsläppen med bil vara 2 644 526 gånger större än vid videomötet. 

 

Figur 17. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Hudiksvall har. 
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8 Val av tjänsteresa ur ett helhetsperspektiv 
Kommande avsnitt är en analys av litteraturstudien och de resultat som har fåtts fram. 

Världen vi lever i blir allt mer globaliserad till följd av att internet är en stor del av vår vardag. Uttryck 

som förskjutning av tid och rum blir vardagliga och kommunikation sker enklare och snabbare på 

stora avstånd som bara för ett tiotal år sedan skulle vara problematiskt. Till följd av internet och det 

globaliserade samhället är det numera oundvikligt att kommunicera över stora avstånd samtidigt 

som effekterna av resandet börjar göra avtryck i klimatet. Att hitta alternativa sätt att transporteras 

blir därför livsnödvändigt för att hålla samhällsutveckling hållbar. Därav blir det viktigare att, när ett 

möte planeras, fundera över om det krävs ett fysiskt möte eller om mötet lika gärna kan genomföras 

med ett resfritt alternativ. 

8.1 Resfria möten som komplement eller substitut 
Som tidigare beskrivet så är det mycket svårt för en människa att förstå exakt vad en människa 

menar när denne förklarar något. Det som skiljer våra uppfattningar från varandra finns i varje 

människas individuella kontext. Då en större bekantskap finns mellan två individer som 

kommunicerar med varann kan det tänkas att dessa har en djupare förståelse för varandras kontext 

och därav har lättare att förstå vad varandra. Blir skillnaden i kontext för stor kan det skapa 

missförstånd mellan individer. Att mötas ansikte mot ansikte skapar skapar en miljö där det är lättare 

att förstå delar av den andres kontext då de befinner sig i samma rum. Vid medierad kommunikation 

försvinner delar av kontexten då en förskjutning av rummet sker. Därav finns det goda skäl att som 

Arnfalk skriver att externa möten sker med fysiska möten eftersom det kan finnas stora kontextuella 

skillnader mellan individerna . Däremot kan möten som sker internt och med individer som har en 

god bekantskap oftare ske med ett resfritt alternativ. 

Dock menar många att resfria möten inte helt kan bytas ut mot det fysiska alternativet. Detta kan till 

stor del beror på att det resfria mötet är såpass formellt samtidigt som interaktionen saknar delar av 

den kommunikation som vi människor använder oss av. Det är framförallt kroppsspråk som 

försvinner, men med en sämre utrustning kan även fonologiska mönster vara problematiska att 

kommunicera. Detta kan bidra till att samtalet blir stelt och formellt vilket då kan uppfattas som platt 

och tråkigt. Samtidigt så kräver dagens teknik att mötesformen är formell då teknikstrul annars kan 

förvirra och skapa problem. Detta skapar en situation där mötesformen inte är anpassad till alla 

möteskategorier utan lämpar sig för avrapportering av information snarare än kreativitet. 

Det blir också svårare att skapa en gemenskap i en grupp då resfria möten ersätter de fysiska. Det 

kan förklaras med att det informella samtalet öppnar upp individen vilket ger tillgång till vad som 

Thompson beskriver som det bakre rummet. Vid formella samtal syns endast det främre rummet där 

en ytlig bild av individen appliceras för att behaga normen. Vid ett informellt samtal kan indivden 

istället få en möjlighet att bete sig mer avslappnat vilket öppnar upp för kreativitet. Därav kan fysiska 

möten ses som effektiva vid kreativa möten där nya idéer och tillvägagångsätt är i fokus. Fysiska 

möten kan då också ses som bättre då det handlar om att lära känna en person vilket då kan vara 

svårare vid det formella resfria mötet. 

8.2 Resfria mötens påverkan på individen 
Då ett resfritt möte öppnar upp tid och rum ökar tillgängligheten hos individen. Det kan beskrivas 

med att det vanliga fysiska mötet där implicit synkron kommunikation sker byts ut mot ett verktyg 



  Förändrade resemönster i Gävleborgs län 
  Erik Evers 

43 
 

som kan spelas in och som på så vis skapar en kommunikation som både kan ske implicit och 

synkront samtidigt som det kan ske implicit och asynkront.  

Då mötet inte längre är platsberoende ökar det tillgängligheten för individen samtidigt som det 

minskande resandet öppnar upp individens kalender. Det medför att fler möten kan has till samma 

tidsansträngning. Detta medför i sin tur att cyklerna från möte till möte blir kortare. Skinner menar 

då att tiden mellan respons och betingning minskar vilket då ökar chansen till ett önskvärt beteende. 

Dock är det av stor vikt att mötesdeltagare känner sig meningsfulla och inte känner sig överflödiga i 

mötet. Annars finns en riskt att personen endast närvarar fysiskt men mentalt befinner sig individen i 

andra tankar vilket drar ner effektiviteten. Att individen inte närvarar mentalt kan bero på misstro av 

det formella samtalet och avsaknad av informell kommunikation. Om mötena har en negativ 

inriktning så kan dessa istället leda till en form av aversiv styrning där individen försöker undvika 

mötena. Detta medför istället till en stressad situation där individen kan känna att denna inte räcker 

till.  

Till följd av att mötet blir platsoberoende öppnas mötet upp för att bjuda in rätt kompetens vid rätt 

tillfälle. Om Vygotskijs teorier om proximal utvecklingszon appliceras så finns en möjlighet att för 

ökad kunskap vid möten om rätt personer finns med och kan tillföra sin kompetens. Dock blir det då 

ett tryck på personer med spetskompetens vilket leder till att dessa måste vara nogranna med att 

planera in tid för förberedelser innan möten samt tid efteråt för reflektion. Annars skulle en möjlig 

ökad arbetsbelastning kunna ge upphov till stress. 

En annan möjlig stressfaktor beskriver Voytekno et al. som en bristande kunskap kring den nya 

mötesformen. Appropiering som Vygotskij beskriver som en individs lärande anses ske under hela 

ens livstid. Lika väl som att fysiska möten har en viss möteskultur så måste samma kultur byggas upp 

för resfria möten. Inte förrän individerna har vant sig med den nya mötesformen kommer denna att 

kännas lika bekväm som det fysiska mötet.  

8.3 Restid eller arbetstid? 
När ett möte sker resfritt ges en tidsvinst i form av att restiden helt exkluderas. Det öppnar upp för 

ett större deltagande i arbetet och en högre produktivitet inom organisationen om exkluderad restid 

används till vidare arbete. Detta kan ses som något positivt då restid blir effektiv arbetstid vilket i sin 

tur genererar pengar till organisationen. Dock försvinner den naturliga tiden för mental förberedelse 

innan mötet och för reflektion efter mötet som finns naturligt under restiden. Då mer arbete 

planeras in utan tid för reflektion kan det skapa en situation som leder till stress och som inte är 

hållbar ur ett längre perspektiv. 

Om mötet ändå måste ske fysiskt kan restiden möjligen användas på olika sätt. Att köra bil kräver 

stort fokus vilket kan leda till att föraren kommer fram utmattad. Samtidigt går restiden inte att 

använda till annat. Vid tåg ser situationen annorlunda ut. Där kan tiden användas till att arbeta och 

förbereda sig inför kommande arbetsdag. Även om individen skulle ha svårt att arbeta med fysiska 

material på grund av åksjuka så skulle tiden kunna användas till reflektion vilket kan vara lättare i en 

avslappnad miljö. Skillnaden mellan tåg och flyg är att tåget oftare har en kontinuerlig restid medan 

restiden för flyget är uppdelad i många små etapper som resan till flygplatsen, incheckning, restid, 

utcheckning, resa från flygplatsen. Detta försvårar arbetet under flygningen medan det visar på att 

tåget skulle vara bättre som rörlig arbetsplats. Däremot finns det sträckor där tåg som färdmedel 

innebär byten vilket till viss del då motverkar den kontinuerliga arbetstiden. Att välja ett färdmedel 
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där hela eller delar av resan kan användas till arbete skulle göra så att en del av personalkostnaden 

kan exkluderas för själva resan. Dock är det ingenting som har tagits hänsyn till i rapporten då det 

kan förekomma skillnader i vilka som anser att tillexempel restiden på ett tåg går att använda som 

arbetstid. 

8.4 Ditt bästa val vid en tjänsteresa 
Det finns stora globala avvikelser i form av produktionsätt för färdmedel som gör att det blir en 

skillnad i utsläpp mellan olika länder. I Sverige har vi förhållandevis ren tillverkning av el och 

utsläppssnittet ligger långt under medel för tillexempel Europa och framförallt Kina. Detta medför att 

färdmedel som drivs av el är i Sverige ett bra alternativ sett till ett miljömässigt perspektiv.  

Tyvärr är inte miljön det avgörande alternativet i dagens samhälle. Konsumtionssamhället ställer krav 

på att varor ska finnas vilket ställer krav på handeln att transportera dessa till oss. Då kostnaden för 

utsläpp idag är lägre än alternativet att inte släppa ut växthusgaser bidrar det till att utsläpp 

fortfarande sker. Det visar på att transportsektorn inte bär sina egna kostnader för att gynna 

ekonomin i sin helhet.  Studeras figur 9 – 14 i resultatet ses att för sträckor på endast en kilometer är 

elbilen och vanlig bil är jämlik med elcykeln. Dock måste det igen påpekas att ingen hänsyn har tagits 

till uppstartstid och parkeringstid av färdmedlen vilket skulle kunna påverka resultaten mycket. Tar 

det 3-4 minuter att starta respektive parkera bilen så har redan där gången utklassat bilen på en 

kilometer. Vid längre sträckor är bilen fortfarande ett alternativ som går mycket snabbt men då 

kostnaden för drivmedlet relativt snabbt överskrider kostnaden för biljetter för tåg och kollektivtrafik 

går dessa om bilen och har en total mindre kostnad sett till både biljett och personalkostnad. Dock är 

det beräknat på en beläggningsgrad på en person men första vid en beläggningsgrad på fyra till fem 

personer kommer bilen ner i samma kostnad som kollektivtrafiken i Gävleborgs län. För långa 

sträckor är idag flyget ett mycket snabbare alternativ men enligt beräkningar blir inrikesflyg inte 

billigare än tågresan ändå även om personalkostnaden inkluderas. Här kommer dock en social aspekt 

in att det inte är möjligt att resa långa sträckor över en dag då tåg används medan flyget erbjuder det 

alternativet vilket gör det möjligt att på ett enklare sätt hålla balansen mellan arbete och fritid.  

8.5 Mindre fördelaktiga alternativ till resan 
Att flyga korta sträckor är varken försvarbart miljömässigt eller ekonomiskt. Om endast 

miljöperspektivet studeras så är det aldrig försvarbart att flyga då flyget släpper ut drygt 87 000 

gånger mer utsläpp än tåget. I resultatet finns det inget ekonomiskt försvar för att flyga, men i vissa 

enskilda fall kan flygresor vara billigare än tågbiljetter. Dock tar inte den kostnaden hänsyn till de 

enorma utsläpp som sker vid flygresan, och vem betalar kostnaden för saneringen av klimatet? 

Att åka bil längre sträckor är inte heller försvarbart varken miljömässigt eller ekonomiskt. Bilen 

släpper ut drygt 84 000 gånger mer utsläpp än vad tåget gör. Rent ekonomiskt så håller svenska tåg 

en snitthastighet på 120 km/h vilket är svårt att nå med bil. Det krävs att tåget åker en omväg eller 

att det blir stora väntetider mellan byten innan bilen blir mer ekonomisk att ta rent tidsmässigt.  
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9 Diskussion och slutsats 

9.1 Ta tåget vid tjänsteresan 
I detta avsnitt kommer frågeställningarna nedan att diskuteras; 

F1. Hur stor är kostnaden vid användandet av olika färdmedel och teknik för resfria möten? 

F2. Hur mycket växthusgaser släpps det ut vid användandet av olika färdmedel och teknik för resfria  

      möten? 

Resultatet i avsnitt 7 visar på att det generellt är bättre att resa kollektivt i Gävleborgs län än att 

tillexempel ta bilen på längre sträckor. Dock är det viktigt att inse att verkligheten inte alltid ser ut 

som den gör i resultatet utan att det kan skilja sig stor mellan olika resor. Det viktiga blir då att välja 

att resa miljösmart när det går för att använda bilen när de kollektiva resvägarna sätter för stora 

gränser i vardagen. 

Kostnaden och utsläppen av olika färdmedel är enkel att beräkna en faktiskt siffra på, men även här 

beror mycket på vad som väljs att ta med i beräkningarna. Till exempel så har inte ett 

livcscykelperspektiv av själva färdmedlen tagits med i beräkningarna vilket skulle kunna förändra 

resultatet avsevärt. Dock har arbetet avgränsats till att endast studera drivmedlet, vilket också är 

gjort. Dessutom beror mycket på var produktionen av drivmedlet har genomförts. Ett tydligt exempel 

är metangas som vid tillverkning i en biogasanläggning ger mycket lägre utsläpp än om samma 

metangas tas fram i from av naturgas. I rapporten har en blandning använts för att komma så nära 

verkligheten som möjligt.  

Därav beror både kostnader och utsläpp på hur man ser på systemet och vilka avgränsningar som har 

gjorts vilket gör resultatet tillförlitligt i Sverige medan andra delar av världen skulle generera andra 

typer av kostnader och utsläpp.  

Dock kan ses utav de generella standardresorna samt de beräknade exempelresorna att tåg och då i 

form av kollektivtrafik i Gävleborgs län oftast är både ett mer ekonomiskt samt miljövänligare sätt att 

resa jämfört med konkurrerande färdmedel om resan finns tillgänglig. I de fall när det miljövänligaste 

alternativet ej är billigast tyder det på att kostnaden är förskjuten och färdmedlet på så vis inte bär 

sin egen kostnad. Därav kan det vara av stor vikt av att höja kostnaden för utsläppsrätter och se till 

att klimatkompensera för färdmedel med höga utsläpp. På så vis skapas en värld där det billigaste 

färdmedelet att resa med också är det miljövänligaste. 

9.2 Interaktion och kommunikation vid resfria möten 
I detta avsnitt kommer frågeställning nedan att diskuteras; 

F3. Vid vilka typer av möten är en övergång till resfria möten möjlig? 

F4. Vad kan resfria möten med videokonferenser innebära för skillnader för interaktion och  

      kommunikation mellan mötesdeltagarna i jämförelse med fysiska möten? 

Redan i litteraturstudien ges en tydlig bild att möten där deltagarna har en god relation till varandra 

samtidigt som materialet som ska bearbetas inte kräver stor kreativitet så fungerar det resfria mötet 

utmärkt för ändamålet. Dock kan externa möten, kreativa möten, samt möten där svår information 

ska bearbetas vara fördelaktigt att behandlas med fysiska möten. Detta för att missförstånd kan 

uppstå då deltagarna inte har lika lätt att uppfatta mottagarens kontext. Detta samtidigt som det 
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formella samtalet som krävs vid resfria möten inte öppnar upp för individens bakre rum utan endast 

det ytliga främre rummet blir synligt.  

Utöver det sker det en annan kommunikation vid resfria möten då kroppsspråk och fonologiska 

mönster i talet ej går att uppfatta på samma sätt. Detta gör det svårare att tolka vad en individ 

egentligen menar i ett samtal över till exempel videolänk. Men med en utvecklad kunskap och 

videokonferensen brister kan dessa istället användas till dess fördel.  

Dock öppnar resfria möten upp tid och rum och det skapas möjligheter att befinna sig på platser och 

delta i möten som annars inte skulle vara möjligt. Det skapar en situation där resan inte längre blir en 

viktig del av arbetet och mer fokus kan läggas på det faktiska mötet. Det medför i sin tur att om det 

kan skapas en struktur där individen inte skapar en ökad stress på grund av ökad arbetsbelastning 

istället skapar en ökad effektivitet på arbetsplatsen. 

9.3 Praktiska konsekvenser för design av resepolicy 
I detta avsnitt kommer frågeställning nedan att diskuteras; 

F5. Vilka konsekvenser får resultatet för utformningen av resepolicys? 

Stressfaktorn som beskrivs i föregående avsnitt skulle kunna motverkas genom att utbilda personal 

inom resfria möten så att den negativa betingning som lätt kan skapas elimineras. Vidare kan det 

vara av stor vikt att ha en enkel tillgång till support och fördelaktigt skulle vara om någon på varje 

avdelning blev ansvarig som utbildningsansvarig för resfria möten. På så sätt finns alltid en person till 

hands som har en möjlighet att sätta sig in i individens kontext. Detta skulle medföra att personer 

som inte använder resfria verktyg så ofta lättare skulle ha tillgång till verktygen. Det skulle då kunna 

eliminera de negativa cyklerna och istället skapa positiva cykler kring resfria möten vilket då också 

skulle öka intresset för tekniken. 

Vidare räcker det i dagsläget inte att endast ha en resepolicy. För det som ska regleras idag är inte 

endast om hur resan ska ske utan första steget är att fundera över om resan krävs. Med avstamp i 

resultatet i denna rapport finns en möjlighet att skapa riktlinjer för när möten och sammanträden ska 

ske resfritt. Att då skapa en mötespolicy där resepolicyn ingår som en del skulle kunna vara en 

lösning som visar på vilken värdegrund organisationen har. 

Samtidigt som mötespolicyn skapas skulle då även resepolicyn kunna ses över för att eliminera 

oklarheter som gör texten otydlig. Att visa tydligt på att privat bil i tjänst inte är tillåtet och att tåg 

väljs framför flyg i alla fall där inte annat är försvarbart ur flera perspektiv skulle kunna ändra hur 

synen på resepolicyn används idag. 

9.4 Tillförlitlighet 
I detta avsnitt kommer det vetenskapliga att diskuteras och antaganden och hur dessa påverkar 

resultatet lyfts fram. 

Då arbetet till stor del bygger på en litteraturstudie samtidigt som siffror för beräkningar har hämtats 

hem från etablerade forskningsprojekt tyder det på att en stor del av siffrorna är tillförlitliga. Dock 

bör det förstås att delen med personalkostnaden är mycket enkelt beräknad med huvudsyfte att få 

ett mått på hur tidsåtgången påverkar resan ekonomiskt. Då siffran är beräknad på ett medelvärde 

för anställdas lön i kommun och landsting kan kostnaden bli en annan om en högre lön än medel 
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innehas då förhållandet mellan tid och drivmedelskostnad blir en annan. Möjligen skulle mer exakta 

siffror kunnat beräknas om större avgränsningar hade gjorts. Dock fanns intresset i att försöka skapa 

generella siffror vilket gjorde antagande viktiga i arbetsprocessen. Då alla beräkningar öppet 

redovisas i bilagor skapar det en förståelse för hur siffrorna kan användas. 

9.5 Förslag till vidare studier 
Då arbetet blev för stort för att även inkludera livcykelanalyser för varje färdmedel i beräkningarna 

vore det en intressant sak att göra. Detta för att få en förståelse för hur hela produktionskedjan 

påverkar produkten och inte endast användandet. Det skulle kunna bidra till insikt i vilket färdmedel 

som faktiskt är mest miljövänligt och ekonomiskt ur ett helhetsperspektiv. 

Vidare vore det intressant att jämföra de beräknade siffror som finns både i rapporten men också 

hos NTM och CERO mot verkliga siffror uppmätta med hjälp av den tekniska utrustning som finns 

idag. Då skulle arbetet bli mer reellt och applicerbart på analyserad kommun. Det skulle med 

säkerhet påvisa vilka utsläppsförbättringar som skulle kunna genomföras i kommunen. 

Slutligen så skulle ett vidare arbete med resfria möten där teorier gällande kommunikation och 

lärande undersöks vidare med hjälp av kvalitativa intervjuer men även kvantitativa enkäter för att 

försöka förstå om de bakomliggande orsaker som presenteras i rapporten är aktuella och hur dessa i 

sådant fall kan minimeras. 
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11 Bilagor 

Bilaga A – Antaganden för beräkningar 
I denna bilaga kommer det att beskrivas vilka antaganden som är gjorda vid beräkningar av utsläpp 

och kostnader. En stor del av tabellerna är direkt tagna från NTMs databas för att beskriva vilka 

antaganden de har gjort vid beräkning av växthusgasutsläpp.  

1 Gång 

Människan i sig ger endast ut biobalanserade utsläpp direkt då cellandningen tar upp syre och 

släpper ut koldioxid i ett kretslopp. Dock har livscykelanalys tagits hänsyn till vid 

drivmedelproduktionen för färdmedlen så därför skulle det vara rätt att även försöka göra det för 

människans drivmedel, maten. 

Beräkningar skulle kunna göras på kaloriförbrukning per kilometer för att sedan omräknas till 

energiförbrukning och på den vägen jämföra gång mot andra typer av färdmedel. Dock beror 

växhusgasemissionerna på vilken råvara gångtrafikanten har förtärt vilket gör det svårt att uppskatta 

ett schablonvärde. Det antas dock vara lågt då förbränning under gång är förhållandevis lågt och 

påverkar i stort inte intaget av föda under en dag. Dessutum är fetma ett stort problem i dagens 

samhälle vilket är ännu ett skäl till att anta att den mat som vi stoppar i oss räcker gott och väl även 

till kortare promenader. 

2 Cykel 

Av samma anledning som vid gång så bortses från den mänskliga ansträningen gällande cykling. Vid 

cykling med en elcykel beräknas effekten ut av en standard elcykel (underlag hämtat från 

www.ecoride.se).  

Cykelmärke Ecoride 

Modell Classic 
Uppskattad räckvidd 50 km 
Passagerarantal 1 st 
Utsläpp vid drift 0 g/kWh 
Batterikapacitet 0,36 kWh 
Förbrukning 0,007 kWh/km 
Pris 8 990 kr 
Tabell 1. Modellbeskrivning av elcykeln Ecoride, Classic. 

Då eltågen som NTM har studerat antas laddas med el producerad av 100% vattenkraft fortsätter det 

antagandet att tas genom hela rapporten för att få jämförbara siffror. Därför antas cykeln laddas 

med el producerad av 100% vattenkraft vilket ger elcykeln samma utsläpp som för tåget relativt 

energiförbrukningen. 

Utsläpp vid produktion av el, 100% vattenkraft 

Växthusgas Vikt per kilowattimme [g/kWh] 
Koldioxid 0,024 
Kväveoxider 0,00010 
Kolväten 0,000066 
Metan 0,0000010 
Tabell 2. Beskriver vilka växthusgaser som släpps ut vid elkraftproduktion från vattenkraft och i hur stor mängd de släpps ut 
per kilowattimme. Källa: NTM. 
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Utsläppen vid drift av elcykel blir således: 

 

                                        

                                           

                                          

                                       

Utsläpp vid drift av elcykel 

Växthusgas Vikt per kilometer [g/km] 
Koldioxid 1,68E-4 
Kväveoxider 7,00E-7 
Kolväten 4,62E-7 
Metan 7,00E-9 
Tabell 3. Beskriver de utsläpp som sker vid drift av en elcykel som laddats med el producerat vid vattenkraft. 

3 Bil 

I NTMs modeller förekommer inga specifika fordonsmärken utan beräkningar är utförda på 

miljöklasser. Skillnaden mellan olika fordonsmärken kan endast jämföras med olika bränsle 

förbrukning. För samtliga beräkningar har en genomsnittlig förbrukning antagits. I rapporten kommer 

ingen hänsyn till olika fordonsmärken att tas utan NTMs siffror kommer att användas rakt av för att 

visa på en jämförelse mellan fordonstyp och drivmedel. Tabeller nedan visar på vilka antaganden 

som gjorts vid beräkningarna. 

Bensin  

Fordonsbeskrivning 2006- 
Passagerarantal 1 
Bränsleförbrukning 0,81l/10 km 
Övrigt MK20055 
 
Bränsleinblandning 

 
Procent 

Bensin, Sverige, BAT 95% 
Sulfitetanol 1% 
Veteetanol, Sverige 0% 
Veteetanol, EU 4% 
Sockeretanol, Brasilien 0% 
Tabell 4. Antaganden gjorda för beräkningar på bensindriven bil. Källa: NTM. 

Etanol, E85  

Fordonsbeskrivning 2006- etanol 
Passagerarantal 1 
Bränsleförbrukning 1,14l/10 km 
Övrigt MK2005 
 
Bränsleinblandning 

 
Procent 

Vinetanol 0% 
Sulfitetanol 25% 
Veteetanol, Sverige 0% 
Veteetanol, EU 0% 
Sockeretanol, Brasilien 59% 

                                                           
5
 MK2005 är en miljöklassning som ställs på dagens nyproducerade bilar (Traffikverket, a). 
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Bensin, Sverige, BAT 16% 
Tabell 5. Antaganden gjorda för beräkningar på etanoldriven bil. Källa: NTM. 

Diesel  

Fordonsbeskrivning 2006- etanol 
Passagerarantal 1 
Bränsleförbrukning 0,62l/10 km 
Övrigt MK2005 
 
Bränsleinblandning 

 
Procent 

Diesel, Sverige, BAT 95% 
RME 5% 
FTD 0% 
Tabell 6. Beskrivning av antaganden gjorda för beräkningar på dieseldriven bil. Källa: NTM. 

Metangas  

Fordonsbeskrivning 2005-2007 gas med katalysator 
Passagerarantal 1 
Bränsleförbrukning 0,6 Nm3/10 km 
Övrigt Gas MK2005 
 
Bränsleinblandning 

 
Procent 

Biogas 54% 
Naturgas 46% 
Tabell 7. Beskrivning av antaganden gjorde för beräkningar på metangasdriven bil. Källa: NTM. 

Då NTM ej har siffror för elbilar uppskatas värdet genom att välja en normalbil och sedan beräkna 

utsläpp utifrån den. Vald bil blir Volvo C30 elbil. 

Bilmärke Volvo 

Modell C30 Elbil 
Passagerarantal 1 
Uppskattad räckvidd 150 km 
Batterikapacitet 24 kWh 
Förbrukning 0,16 kWh/km 
Tabell 8. Beskrivning av elbilen Volvo C30 som valts för att beräkna utsläpp för elbil. Källa: www.laddabilen.se. 

Om bilen antas laddas med 100% vattenkraft kommer den således att ha samma utsläpp som tåget, 

relativt energiförbrukningen vilket gör att siffror från tabell 2 kan används vid beräkningar. 

Utsläppen för drift av elbil blir således: 
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Väthusgas Vikt per kilowattimme [g/km] 

Koldioxid 3,80E-3 
Kväveoxider 1,60E-5 
Kolväten 1,06E-5 
Metan 1,60E-7 
Tabell 9. Beskriver vilka hur många gram per kilowatttimme som släpps ut vid drift av elbilen Volvo C30 som har laddats 
med 100% vattenkraftproducerad el. 

4 Buss 

Även siffror för buss är hämtade från NTMs databas. Nedan beskrivs vilka antaganden som har gjorts 

för vilket drivmedel. Se tabeller nedan. 

Diesel  

Miljöklass Euro 5 
Fordonsbeskrivning 3 axlar, ledbuss 
Passagerarantal 20 
Väg/trafiktyp Stadskörning 
Medelhastighet 22km/h 
Bränsleförbrukning 0,56l/10km 
Tabell 10. Beskriver antaganden som har gjorts för beräkningar på dieseldriven buss. Källa: NTM. 

Biogas  

Miljöklass Euro 5/EEV 
Fordonsbeskrivning Metangasbuss 
Passagerarantal 15 
Bränsleförbrukning 5,9Nm3/10 km 
Tabell 81. Beskriver antaganden som har gjorts för beräningar på biogasdriven buss. Källa: NTM. 

Bränsleförbrukningen i Nm3/pkm är beräknad från energiinnehållet i bränslet, vilket antas vara 37 

MJ/Nm3. Nedan visas sammansättningen av biogas som levereras av Stockholm Vatten till SLs 

biogasbussar. (NTM, 2014) 

Ämne Del 

Metan 97 vikt% 
Kväve 0,8 vikt% 
Svavel 6 ppm 
Koldioxid 2 vikt% 
Syre 0,2 vikt% 
Tabell 12. Sammanstättningen av biogas som levereras av Stockholm Vatten till SL. Källa: NTM. 

Etanol  

Fordonsbeskrivning Etanolbuss med katalysator 
Passagerarantal 15 
Bränsleförbrukning 7,8l/10 km 
 
Bränsleinblandning 

 
Procent 

Sulfitetanol, Sverige 50% 
Sockeretanol, Brasilien 50% 
Tabell 139. Beskrivning av antaganden som har gjorts för etanoldriven buss. Källa: NTM. 
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Regional buss  

Miljöklass Euro 5 
Fordonsbeskrivning 3 axlar, boggi buss 
Passagerarantal 15 
Väg/trafiktyp Motortrafikled 
Medelhastighet 75 km/h 
Bränsleförbrukning 3,1l/10 km 
Tabell 14. Beskriver antaganden gjorda för beräkningar på buss som trafikerar regionala sträckor. Källa: NTM. 

5 Tåg 

Persontransporterna i Sverige med tåg sker till 95% med el och resterande med diesel. Därav görs 

endast beräkningar på eltåg i denna rapport. Emissionerna för eldriva tåg är beräknade frå den 

elproduktion som används då tåget i sig inte har några utsläpp under gång. Banverket köper 

förnyelsebar el från vind- och vattenkraft för all tågdrift med el som drivmedel. 

Eltåg  

Fordonsbeskrivning Regina, X50-X54, medelvärde för 2 till 3-vagnståg 
Passagerarantal 77 
Väg/trafiktyp Regionaltåg i Sverige 
Elanvändning 0,097 kWh/pkm 
Elmix 100% Vattenkraft 
Beläggningsgrad 35% 
Tabell 15. Beskriver antaganden gjorda för beräkningar på tåg som trafikerar regionala sträckor inom Sverige. Källa: NTM. 

6 Flyg 

Siffor för flyg är också hämtade från NTMs databas. Se tabeller nedan för information om 

antaganden gjorda vid beräkningar. 

Inrikesflyg  

Fordonsbeskrivning Arvo RJ, LF-507-1F,-1H 
Max passagerarantal 114 
MTOM 46040 
Max distans 4 539 km 
Beläggningsgrad 90% 
Bränsleförbrukning 75 l/10 km 
Tabell 16. Beskriver antaganden gjorde för beräkningar på inrikesflyg. Källa: NTM. 

Utrikesflyg  

Fordonsbeskrivning A330-300, Trent 772 
Max passagerarantal 300 
Max distans 11 289 km 
Beläggningsgrad 90% 
Bränsleförbrukning 114 l/10 km 
Tabell 17. Beskriver antaganden gjorda för beräkningar för utrikesflyg. Källa: NTM. 

7 Resfria alternativ 

Då el från 100% Vattenkraft har antagits genomgående i rapporten kommer det göras även för 

resfria alternativ. Detta medför att utsläpp vid drift endast kommer vara de utsläpp som sker vid 

produktionen av elen som förbrukas. Ingen hänsyn kommer att tas till uppvärmning och 

användandet av lokaler utan en person antas vara lika lokalkrävande vid ett fysiskt möte som vid ett 

resfritt bara det att denna befinner sig på en annan ort. Vidare kommer LCA för videokonferenser 
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beröras i avsnitt 4. För att beräkna hur stor energiförbrukning är vid resfria alternativ har tre koncept 

antagits.  

1. Telefonmöte, Konferenstelefon 

2. Videomöte, Bärbar dator 

3. Videomöte, Videokonferensanläggning 

Telefonmöte 

Vid ett telefonmöte är det vanligast att det används en konferenstelefon. Detta för att 

ljudupptagningen ska bli så bra som möjligt i rummet. Då mötet antas ha flera anknytningspunkter 

krävs det en telefon för varje anknytningspunkt. En modell väljs som standard för att kunna göras 

beräkningar på. Sedan beräknas energiförbrukningen om till utsläpp med hjälp av 

växhusgasemissioner för 100% vattenkraft som avläses i tabell 2. 

För telefonmöten där en part kopplar upp sig till flera andra enskilt uppkopplade parter finns en 

lösningar för att använda sin egen mobiltelefon. En Iphone 4 kräver 7,01 Wh för att laddas helt från  

tomt batteri (Tekniska Verken, 2014) och samtalstiden är upp till 7 timmar. Det betyder att den har 

en effekt på ca 1 W under samtal. 

För vald standardkonferenstelefon gäller följande. 

Telefon  

Modell Polycom CX 3000 IP 
Effekt Uppskattat till 6,5W 
Pris 6 990 kr 
Tabell 18. Beskriver vald standardtelefon. Källa: sweden.polycom.com. 

Beräkningar: 

        
        

    
 

     

    
      

                                                 

                            

                 

Exempel:  

För tre stycken anslutna konferenstelefoner i ett möte som tar 60 minuter blir beräkningarna 

följande. 

 
       

    
             

Antal anslutna konferenstelefoner [st] Tid [h] Förbrukning [kWh] 

1 1 0,0065 
2 1 0,0130 
3 1 0,0195 
4 1 0,0260 
5 1 0,0325 
6 1 0,0390 
10 1 0,0650 
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Tabell 19. Beskriver hur stor energiförbrukning olika antal sammankopplade konferenstelefoner har. 

Om effekten på 6,5W räknas om till utsläpp med hjälp av tabell 2 så vi får följande utsläpp för en 

konferenstelefon räknat per timme. 

Utsläpp, Konferenstelefon 

Växthusgas Vikt per tid [g/h] 
Koldioxid 1,56E-4 
Kväveoxider 6,50E-7 
Kolväten 4,29E-7 
Metan 6,50E-9 
Tabell 20. Utsläpp vid drift av en konferenstelefon med antagandet att endast el producerad av 100% vattenkraft har 
använts. 

Videomöte, Bärbar dator 

Det krävs en bärbar dator för varje person som deltar. En bärbar dator kan antas ha en effekt på 40W 

(Tekniska Verken, 2014).  

Beräkningar: 

En bärbar har en effekt på 40 W vilket gör att tiden i timmar multiplicerat med datorns effekt ger 

elförbrukningen för en använd dator i Wh. För att få resultatet i kWh krävs att produkten divideras 

med 1000.  Alltså blir beräkningar för ett videokonferensmöte med x antal anknytningar följande. 

        
       

    
 

    

    
      

 

                                               

                                    

                 

Exempel:  

För två stycken anslutna laptops i ett möte som tar 60 minuter blir beräkningarna följande. 

            

    
          

Antal anslutna datorer [st] Tid [h] Förbrukning [kWh] 

1 1 0,04 
2 1 0,08 
3 1 0,12 
4 1 0,16 
5 1 0,20 
6 1 0,24 
10 1 0,40 
Tabell 21. Beskriver hur stor energiförbrukning olika antal sammankopplade bärbara datorer har. 

Om effekten på 40 W räknas om till utsläpp med hjälp av tabell 2 så vi får följande utsläpp för en 

bärbar dator räknat per timme. 
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Utsläpp, Bärbar dator 

Växthusgas Vikt per tid [g/h] 
Koldioxid 9,60E-4 
Kväveoxider 4,00E-6 
Kolväten 2,64E-6 
Metan 4,00E-7 
Tabell 22. Utsläpp vid drift av en konferenstelefon med antagandet att endast el producerad av 100% vattenkraft har 
använts. 

Videomöte, Videokonferensanläggning  

Det som vanligtvis krävs här är en projektor för en kolaborativ miljö, en kamera, en tv-skärm och en 

dator. För varje produkt väljs en standardmodell för att kunna göras beräkningar på. Sedan beräknas 

energiförbrukningen om till utsläpp med hjälp av tabell 2. 

TV  

Modell Philips 55PFL4528T 
Typ LED 
Storlek 55 Tum 
Effekt (På) 54 W 
Effekt (Standby) 0,3 W 
Pris 6 990 kr inklusive moms 
Tabell 23. Beskrivning av vald standardtv. Källa: Prisjakt.se. 

Projektor  

Modell Epson EH-TW3200 
Effekt (På) 272 W 
Effekt (Standby) 0,3 W 
Pris 8 990 kr inklusive moms 
Tabell 24. Beskriver vald standardprojektor. Källa: Prisjakt.se. 

Webkamera  

Modell Logitech TV Cam HD Skype 
Effekt Då den kopplas direkt till tvn antas 

förbrukningen vara noll. 
Övrigt Inbyggd mikrofon 
Pris 1 399 kr inklusive moms 
Tabell 25. Beskriver vald standardwebbkamera. Källa: Prisjakt.se. 

Dator  

Modell Asus VivoPC VC60-B015K 
Effekt 65 W 
Övrigt Medföljer mus och tangentbord, trådlöst 
Pris 4 900 kr inklusive moms 
Tabell 26. Beskriver vald standarddator. Källa: Prisjakt.se. 

Vid val av produkter har fokus legat på produkter som ger en bra bild och bra ljud vilket krävs vid 

videokonferensern. Ingen hänsyn har tagits till om de faktiskt är kompitabla med varann. 

För att starta ett videmöte med ovanstående utrustning krävs det minst två anslutna enheter vilket 

gör att energiförbrukningen blir minst dubbelt så stor som för en anläggning. 

Beräkningar: 

http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1904186
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Exempel: 

För två anläggningar anslutna till ett möte som tar 60 minuter blir beräkningarna följande. 

                                                               

 
               

    
 

       

    
            

Antal anknytningar [st] Tid [h] Förbrukning [kWh] 

1 1 0,391 
2 1 0,782 
3 1 1,173 
4 1 1,564 
5 1 1,955 
6 1 2,346 
10 1 3,910 
Tabell 27. Beskriver hur stor energiförbrukning olika antal sammankopplade videkonferensrum har. 

Om effekten på 391 W räknas om till utsläpp med hjälp av tabell 2 så vi får följande utsläpp för en 

videokonferensanläggning räknat per timme. 

Utsläpp vid produktion av el, 100% vattenkraft 

Växthusgas Vikt per kilowattimme [g/kWh] 
Koldioxid 9,384E-3 
Kväveoxider 3,910E-5 
Kolväten 2,580E-5 
Metan 3,910E-7 
Tabell 28. Utsläpp vid drift av en konferensanläggning med antagandet att endast el producerad av 100% vattenkraft har 
använts. 
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Bilaga B – Beräkning av växthusgaser 
För att beräkna växthusgaser från olika färdmedel har utsläppsvolymer hämtats från NTMs databas 

för växthusgasemissioner, se tabell 2.  

För att få en verklig bild av hur färdmedlet påverkar klimatet räknas sedan emissionsdatan ut 

koldioxidekvivalenter. Det beräkningssätt som valts för rapporten är ”GWP100” som står för ”Global 

Warming Potential 100”. Detta betyder att beräkningar görs för hur växthusgasen påverkar klimatet 

under en 100 års period i förhållande till koldioxid (IPCC, 2013).  

Växthusgas Kemisk beteckning GWP100 

Koldioxid CO2 1 
Metan CH4 34 
Lustgas N2O 298 
Fluorkarboner FC 5350 
Ofullständiga  Fluorerande kolväten HFC 1550 
Svavelhexaflourid SF6 7350 
Tabell 1. Tabell över de sex vanligaste växthusgaserna samt hur de förhåller sig till koldioxid i så kallade 
koldioxidekvivalenter. Källa: (IPCC, 2013). 

Som exempel så påverkar metan klimatet 34 gånger mer än koldioxid under en hundraårsperiod och 

därför kommer den siffran i kolumnen att multipliceras med 34 för att få ut hur stor påverkan 

metanemissionerna från drivmedlet har. På samma sätt görs för samtliga emissionstyper och sedan 

adderas dessa ihop till kolumnen koldioxidekvivalenter, CO2e. Se räkneexempel nedan. 

Beräkningsexempel för bensindriven bil: 

                                

                           

Färdmedel CO2 (totalt) 
[g/pkm] 

CO2 (fossil) 
[g/pkm] 

Kväveoxider 
[g/pkm] 

Kolväten 
[g/pkm] 

Metan 
[g/pkm] 

CO2e 
 [g/pkm] 

Gång* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 
Cyckel* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 
Elcykel* 1,68E-4* 1,68E-4* 7,0E-7* 4,62E-7* 7.0E-9* 0,0109* 
Bil – Bensin 204 194 0,12 0,28 0 194* 
Bil – Diesel 164,6 164,6 0,26 0,08 0 164,6* 
Bil – Etanol 220 91 0,14 0,17 0 91* 
Bil – Metan 148 73 0,07 0,19 0,85 101,9* 
Bil – El* 3,84E-3* 3,84E-3* 1,056E-5* 1,06E-5* 1,6E-7* 0,0038* 
Buss – Diesel 75,8 75,8 0,275 0,066 0,0025 76,1* 
Buss – Etanol 90 20,3 0,5 0,01352 0 20,3* 
Buss – Metan 87,9 4,9 0,225 0,066 0,963 37,7* 
Buss – regional 57,1 57,1 0,189 0,046 0,0692 59,4* 
Tåg - el 0,0023 0,0023 1.0E-5 6,4E-6 1.0E-7 0,0023* 
Flyg – inrikes 202,46 202,46 0,5 0 u.s. 202* 
Flyg - Utrikes 114,47 114,47 0,43 0 u.s. 114* 
Tabell 2. Siffror hämtade från NTMs databas som beskriver emissionsutsläpp per färdmedel samt uträknade  
koldioxidekvivalenter. Källa: NTM. 
u.s. – Uppgift saknas 
*Dessa siffror är ej tagna från NTM utan de är framräknade efter beskrivning i metoden. 
** Dessa siffror har ej hänsyn till LCA av drivmedlet tagits. 
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För resfria möten så har siffror tagits fram med hjälp av att välja en standardprodukt för att kunna 

beräkna vilket effekt prudukten har för att sedan omvandla energiförbrukningen per timme till 

utsläpp med hjälp av tabell 2. 

Sammanställt blir utsläppen för en part följande. 

Mötestyp CO2 
(totalt) 
[g/h] 

CO2 
(fossilt) 
[g/h] 

Kväveoxider 
[g/h] 

Kolväten 
[g/h] 

Metan 
[g/h] 

CO2e 
[g/h] 

Telefonmöte, 
Konferenstelefon 

3,600E-4 3,600E-4 1,500E-6 9,900E-7 1,500E-8 ~0,0023 

Videkonferens, 
bärbar dator 

9,60E-4 9,60E-4 4,00E-6 2,64E-6 4,00E-7 ~0,0063 

Videkonferens, 
konferensanläggning 

9,384E-3 9,384E-3 3,910E-5 2,580E-5 3,910E-7 ~0,0610 

Tabell 3. Utsläpp för olika typer av resfria mötesformer beräknade med antagandet att el producerad av 100% vattenkraft 
används. 
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Bilaga C – Beräkning av kostnader 
För beräkning av kostnader har det tagits del av kvantitativa empiriska resultat beräknade från 20 

kommuner inom CERO-projektet. CERO är ett projekt som har till uppgift att effektivisera och visa på 

vilka kostnader och utsläpp som finns inom en organisation. Genom att bli medveten skapar de också 

förutsättningar för organisationerna att agera.   

Utifrån data så har ett schablonvärde för kostnader inom olika färdmedel räknats ut. Schabolnvärdet 

är ett medelvärde som har beräknats genom att sammanställa kostnader för framförandet av 

färdmedlet för de olika kommunerna och sedan dividera det med den registreradade sträcka 

färdmedlet har kört. Då kommunerna i CERO-projektet inte har någon fullständig sammanställning 

mellan drivmedlen så antas kostnaden för olika typer av drivmedel vara lika. Utöver det saknas 

uppgifter om körmönster vilket gör så att kostnaden för drivmedel och administration anses vara 

linjärt proportionell mot sträckan. 

Utöver den kostnaden som CERO har tagit fram kommer värden för personalkostnad att uppskattas 

för att få ut en tydligare bild om vad resan faktiskt kostar.  

Nedan följer en tabell över total kostnad, total reslängd och ett snitt, kostnad/km, sammanställt från 

samtliga kommuner i Cero-projektet.  

Färdmedel Privat bil Kommunbil Flyg Inrikes Flyg Utrikes Tåg Inrikes 

Total Kostnad (M SEK) 36,8 233,6 12,9 9,4 12,6 
Total Reslängd (M km) 13,1 68,3 3,8 11,5 13,2 
Snitt (M SEK/M km) 2,810 3,421 3,421 0,815 0,953 

Tabell 1. En tabell över total kostnad för tjänsteresor jämfört med total reslängd för tjänsteresor. Källa: (Jonsson, 2014). 

Ett annat problem som skapas när det inte finns någon tillgång till körmönster är hur lång tid olika 

sträckor tar att färdas med olika typer av färdmedel. För att uppskatta tider så används Google Maps 

som källa med hjälp av deras vägbeskrivningsverktyg. För att få ett så korrekt värde som möjligt tas 

sträckor som är representativa för avståndet, till exempel om ett avstånd på en kilometer ska färdas 

med bil bör sträckan beräknas med en låg medelhastighet medan ett avstånd på 500 km snarare bör 

vara placerad på till stor del på landsvägskörning, det vill säga med en högre medelhastighet.  

Ingen hänsyn  tas till hur restiden kan användas i kostnadskalkylen, då den uppfattningen kan skiljas 

från individ till individ men det berörs i avsnitt 4. 

Kostnaden för den resande beräknas från medellöner för kommun och landsting taget ifrån 

statistiska centralbyårn (Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor samt landstingskommunal 

sektor). 

Grupp Antal anställda [St] Medellön [SEK] 

Primärkommun 745600 25500 
Landsting 225500 31900 
Tabell 2. Beskriver antalet anställda per primärkommun och landsting och vad deras medellön är. 

Sedan måste hänsyn tas till vad en anställd verkligen kostar genom att inkludera arbetsgivaravgift 

och andra avgifter. 
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Arbetsgivaravgifternas sammansättning [%] 

Ålderspensionsavgift 10,21 
Efterlevandepensionsavgift 1,17 
Sjukförsäkringsavgift 4,35 
Föräldrarförsäkringsavgift 2,60 
Arbetsskadeavgift 0,30 
Arbetsmarknadsavgift 2,91 
Allmän löneavgift 9,88 
Totalt 31,42 
Tabell 3. En lista över sammansättningen av arbetsgivaravgiften. Tagen från skatteverket.se. 

Avtalsförsäkringar för kommun och landsting 

Omställningsförsäkring 0,10 
Tjänstegrupplivförsäkring 0,10 
Avtalsgruppsjukförsäkring 0,00 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 0,01 
Avgiftsbefrielseförsäkring, inklusive löneskatt 0,00 
Totalt 0,21 
Tabell 4. En sammanställning av avtalsförsäkringar 

Kollektivavtalad Pension för kommun (Landsting) 

Avgiftsbestämd del 4,50 (4,50) 
+ löneskatt 1,09 (1,09) 
Förmånsbestämd del 1,00 (4,67) 
+ löneskatt 0,24 (1,14) 
Totalt  6,83 (11,40) 
Tabell 5. En sammanställning av kollektivavtalad pension. Siffror för kommun är skrivna inom parantes. (SKL, 2014a, 2014b) 

Ett viktat snittvärde på kostnaden för en anställd i kommun eller landsting per månad blir då: 

     

     
        

  
     

        

     
 

[1] 

Pk = Antal anställda kommun 

Pl = Antal anställda landsting 

Lk = Medellön kommun 

Ll = Medellön landsting 

Aavg,k = Arbetsgivaravgift för kommun 

Aavg,l = Arbetsgivaravgift för landsting 
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Antal arbetsdagar per år kan beräknas genom att studera de senaste åren för att beräkna ett snitt. 

År Antal arbetade dagar [St] 

2014 248 
2013 249 
2012 249 
2011 252 
2010 251 
2009 250 
2008 251 
Snitt 250 
Tabell 6. Lista över totalt arbetande dagar under åren 2008-2014. 

Snittmånaden arbetar då en anställd vid kommunal eller landsting: 

   

  
                  

Vilket är detsamma som: 

                           

Kostnaden för en resa blir följande: 

           
    

    
 

[2] 

 

Kfs = Kostnad för bruk av färdmedel, f, per vald sträcka, s.  

K*fs = Kostnad för bruka av färdmeldel,  per vald sträcka, exklusive personalkostnad. 

Kf = Kostnadskonstant, per färdmedel 

s = Körd sträcka, i kilometer 

t = Förbrukad tid, i timmar 

Kk+l = Månadslön+arbetsgivaravgift omräknat till ett snitt mellan kommun och landsting 

th/m = Arbetad tid per månad, i timmar. 

f = Gång (G), Cykel (C), Elcykel (CEL), Bil (B), Elbil (BEL),Kommunbil (BK), Kollektivtrafik (K), Taxi (BT), 

Tåg (T), Flyg inrikes (Fi) och Flyg utrikes (Fu). 

1 Gång 

Enligt Google Maps vägbeskrivningsverktyg går genomsnittspersonen en kilometer på 12 minuter 

vilket resluterar i en hastighet på 5 km/h. Denna sträcka är tagen på KTH-området utan några 

trafiklysen eller högtrafikerade vägar att passera. Personen anses allts gå hela tiden.  

Om resultatet sätts in i formel 2 ger det följande: 

              
     

      
                  



  Förändrade resemönster i Gävleborgs län 
  Erik Evers 

65 
 

Då gånghastigheten antas vara konstant så fås följande värden för övriga sträckor. 

Sträcka Kostnad [SEK] 

KG1 54,1 
KG5 270,4 
KG20 1 081,7 
KG50 2 704,3 
KG100 5 408,6 
KG500 2 7043,2 
Tabell 7. Tabellen visar kostnaden för gång för olika sträckor inklusive personalkostnad. Kostnaden exklusive 
personalkostnad anses vara lika med noll. 

2 Cykel 

Enligt Google Maps så är medelhastigheten för att framföra en cykel 14 km/h. Det medför en 

tidsåtgång på 4,28 min/km.  

          
    

  
 
     

      
                   

Då tidsåtgången kan anses vara linjärt proportionell mot sträckan medför det att vi får följande 

värden för resterande avstånd. 

Sträcka Kostnad [SEK] 

KC1 19,3 
KC5 96,5 
KC20 385,8 
KC50 964,5 
KC100 1 929,1 
KC500 9 645,4 
Tabell 8. Tabellen visar kostnaden för cykel för olika sträckor inklusive personalkostnad. Kostnaden exklusive 
personalkostnad anses vara lika med noll. 

För en elcykel kan medelhastigheten antas öka till 20 km/h då cykelns elmotor hjälper till att få upp 

cykeln i en hastighet utav 25 km/h. Det innebär en tidsåtgång på 3 min/km. För elcykel tillkommer en 

kostnad då elmotorn drar 0,007 kWh/km. Då elpriset 6  ligger på 0,7956 kr/kWh får vi en 

kilometerkostnad på 0,0055692 kr/km. 

                    
 

  
 
     

      
                  

Då tidsåtgången kan anses vara linjärt proportionell mot sträckan medför det att vi får följande 

värden för resterande avstånd. 

  

                                                           
6
 Vattenfall, Rörligt pris. http://www.vattenfall.se/sv/privat.htm [Hämtad: 2014-01-16] 

http://www.vattenfall.se/sv/privat.htm
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Sträcka Kostnad [SEK] 

KCEL1 13,5 
KCEL5 67,6 
KCEL20 270,5 
KCEL50 676,4 
KCEL100 1352,7 
KCEL500 6763,6 
Tabell 9. Tabellen visar kostnaden för elcykel för olika sträckor inklusive personalkostnad.  

Sträcka  Kostnad exklusive personalkostnad [SEK] 

K*CEL1 0,0055692 
K*CEL5 0,027846 
K*CEL20 0,11384 
K*CEL50 0,27846 
K*CEL100 0,55692 
K*CEL500 2,78 
Tabell 10. Tabellen visar kostnaden för elcykel för olika sträckor exklusive personalkostnad. 

3 Bil 

Att köra 1 km med bil kan anses onödigt, men skulle det göras skulle resan förmodligen ske i en låg 

hastighet och resen skulle enligt Google Maps ta 3 minuter vilket skulle medföra en medelhastighet 

på 20 km/h. 

Om resultatet sätts in i formel 2 ger det följande: 

            
 

  
 
     

      
                  

Enligt Google Maps vägbeskrivningsverktyg tar det 7 minuter att åka 5 km. Detta medför en 

medelhastighet på ca 43 km/h. Då är en sträcka vald där start och stopp sker på en sträcka med 50 

km/h som hastighetsgräns och större delen av sträckan sker på motortrafikled med en 

hastighetsbegränsning på 70 km/h.  

Om resultatet sätts in i formel 2 ger det följande: 

            
 

  
 
     

      
                  

För 20 km är det troligt att föraren hinner ut på motorvägen vilket kommer ta upp medelhastigheten 

något. Sträckan är fortfarande vald så att den startar och slutar på en sträcka där det är en 

hastighetsbegränsning på 50 km/h men den här gången väljs en sträcka som även innehar en del 

motorväg med en hastighetsbegränsning på 110 km/h. Detta medför att resan tar 19 minuter att 

genomföra med en medelhastighet på ca 63 km/h. 

Om resultatet sätts in i formel 2 ger det följande: 

              
  

  
 
     

      
                    

För 50 km så ökas avståndet på motorväg samtidigt som start och stopp fortfarande sker på en 50-

sträcka. Detta medför att resan tar 37 min att genomföra med en medelhastighet på ca 81 km/h. 
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Om resultatet sätts in i formel 2 ger det följande: 

              
  

  
 
     

      
                    

För 100 km så närmas sträckor för att resa från en stad till en annan närliggande. Det kan medföra 

passag genom andra mellanliggande städer vilket gör så att medelhastigheten inte ökar avsevärt. 

Resan beräknas ta 1h och 7 min vilket medför en medelhastighet på ca 83 km/h. 

Om resultatet sätts in i formel 2 ger det följande: 

                
  

  
 
     

      
                    

För 500 km så börjar vi komma ut på större vägar med högre medelhastigheter med färre passager 

genom städer. Resan beräknas ta 5h och 2 min, men då resan överskrider 4,5h läggs en 15 minuters 

rast7 på totaltiden vilket medför en totaltid på 5h 17 min med en medelhastighet på ca 95 km/h. 

Om resultatet sätts in i formel 2 ger det följande: 

                
   

  
 
     

      
                        

Sammanställt ser vi att med arbetsgivaravgiften inräknad så får vi ej en helt linjär proportionallitet 

mellan avstånd och kostnader, men bortser vi från personalkostnaden får vi direkt en linjär 

proportionallitet mellan avstånd och kostnader. 

Sträcka Kostnad [SEK] 

KB1 16,3 
KB5 45,6 
KB20 141,8 
KB50 307,3 
KB100 583,0 
KB500 2834,0 
Tabell 11. Tabellen visar kostnaden för bil för olika sträckor inklusive personalkostnad. 

Sträcka  Kostnad exklusive personalkostnad [SEK] 

K*B1 2,8 
K*B5 14,1 
K*B20 56,2 
K*B50 140,5 
K*B100 281,1 
K*B500 1405,3 
Tabell 12. Tabellen visar kostnaden för bil för olika sträckor exklusive personalkostnad. 

                                                           
7 Enligt Europa kommissionen så får endast yrkesförare köra högst 9 timmar per dag, och efter 4,5 

timme så måste de ta en paus på 45 min 

(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/professional-drivers/index_sv.htm). Därav anses 

att en mindre rast på 15 min var fjärde timme lämpar sig även för förare inom tjänsteresor.  

 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/professional-drivers/index_sv.htm
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För kommunbilen har vi ett annat värde på Kf eftersom KBK = 3,4 SEK/km. Detta ger följande värden: 

Sträcka Kostnad [SEK] 

KBK1 16,9 
KBK5 48,7 
KBK20 154,1 
KBK50 337,8 
KBK100 644,1 
KBK500 3139,2 
Tabell 13. Tabellen visar kostnaden för kommunbil för olika sträckor inklusive personalkostnad. 

Sträcka  Kostnad exklusive personalkostnad [SEK] 

K*BK1 3,4 
K*BK5 17,1 
K*BK20 68,4 
K*BK50 171,0 
K*BK100 342,1 
K*BK500 1710,4 
Tabell 14. Tabellen visar kostnaden för kommunbil för olika sträckor exklusive personalkostnad. 

För elbil får vi ett annat grundvärde då den har en förbrukning på 0,16 kWh/km. Då kostnaden för el 

ligger på 0,7956 SEK/kWh får vi ett värde på 0,127 SEK/km. Används samma tidsuppskattning som för 

bil ger det följande värden. 

Sträcka Kostnad [SEK] 

KBEL1 13,6 
KBEL5 32,2 
KBEL20 88,2 
KBEL50 173,1 
KBEL100 314,7 
KBEL500 1492,3 
Tabell 15. Tabellen visar kostnaden för elbil för olika sträckor inklusive personalkostnad. 

Sträcka  Kostnad exklusive personalkostnad [SEK] 

K*BEL1 0,127 
K*BEL5 0,635 
K*BEL20 2,54 
K*BEL50 6,35 
K*BEL100 12,7 
K*BEL500 63,5 
Tabell 16. Tabellen visar kostnaden för elbil för olika sträckor exklusive personalkostnad. 

4 Taxi 

En taxi antas ta samma tid som en bil att framföra under de olika avstånden alltså 3, 7, 19, 37, 67 och 

317 min för sträckorna 1, 5, 20, 50, 100 och 500 km. Däremot tillkommer det en annan 

kilometeravgift, tidsavgift samtidigt som det tillkommer en uppkörningsavgift på 45 kr8. Beroende på 

vilken tariff som används kostar det olika, men snittkostnaden för hela dygnet (ej helgdag) beräknas 

till: 

                                                           
8
 För Taxi Stockholm (http://www.taxistockholm.se/sv/Priser/) 
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Formel [3] insatt i formel [2] ger det följande: 

                           
    

    
 

                 
    

  
 

           

Kostnaden är beräknad med en beläggningsgrad på 1 då föraren ej är med och betalar. Om 

beläggningsgraden ändras ändras också kostnaden proportionellt mot beläggningsgraden i ett linjärt 

samband. För vissa sträckor med hög belastning kan taxibolag ha specialpriser, men dessa bortses 

ifrån eftersom det kan förekomma lokala skillnader. 

Kostnaden för sträckorna 1, 5, 20, 50, 100 och 500 km blir då enligt följande: 

Sträcka Kostnad [SEK] 

KBT1 93,4 
KBT5 186,6 
KBT20 498,6 
KBT50 1 047,3 
KBT100 1 961,8 
KBT500 9 403,6 
Tabell 17. Tabellen visar kostnaden för taxi för olika sträckor inklusive personalkostnad. 

Sträcka  Kostnad exklusive personalkostnad [SEK] 

K*BT1 79,9 
K*BT5 155,0 
K*BT20 412,9 
K*BT50 880,5 
K*BT100 1 659,9 
K*BT500 7 974,8 
Tabell 18. Tabellen visar kostnaden för taxi för olika sträckor exklusive personalkostnad. 

5 X-trafik 

Om resan är 1 km antas den gå inom en zon. Om resan är 5 km antas den gå genom två zoner. Om 

resan är 20 km antas den gå genom tre zoner. Om resan är 50 km antas den gå genom 4 zoner. Om 

resan är 100 km eller längre antas du resa genom 7 zoner elle fler.  

  

         
           

 
   

               

 
 

 

                        [3] 
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Följande prislista finns att finna på X-Trafiks hemsida för 30-dagarsbiljett.  

Zoner Kostnad 

1 475 
2 640 
3 840 
4 1 035 
5 1 225 
6 1 425 
>6 1 610 
Tabell 19. Visar prislita för 30-dagarsbiljett för vuxen för ett antal olika zoner. För att se vilka zoner som finns kan ni följa 

länken: http://www.x-trafik.se/files/4/17/zonkarta_page95.jpg. 

 

Då en normal snittarbetsmånad innefattar 20,8 dagar och det antas att kortet används för resande 

varje dag blir då dygnskostnaden : 

    

    
              

Om resan antas göras under en dag och sker tur/retur blir kostnaden per km förljande för sträckorna 

1, 5, 20, 50, 100, 150, 500 km exklusive personalkostnad: 

     
    

   
                

     
    

   
                

 

      
    

    
                  

      
    

    
                  

       
    

     
                   

       
    

     
                    

Sträcka  Kostnad exklusive personalkostnad [SEK] 

K*Ko1 38,7 
K*Ko5 38,7 
K* Ko20 38,7 
K* Ko50 38,7 
K* Ko100 38,7 
K* Ko500 38,7 
Tabell 20. Kostnaden för en reslängd anses vara samma för alla resor då personalkortet bokas för en dag och då blir också 
dagskostnaden den samma.Då resan sker tur/retur anses resan enkelväg kosta en halv dygnskostnad. 

http://www.x-trafik.se/files/4/17/zonkarta_page95.jpg
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För att uppskatta restiden för sträckorna används X-trafiks reseplanerare där en resa väljs som är 

liknande den jämförda reslängden. Sträckan 1 km antas på så vis ta 3 min. 5 km antas ta 15 min. 20 

km antas ta 33 min. 50 km antas ta 48 min. 100 km antas ta 1h och 10 min. 500 km antas ta 5h och 

41 min. 

Kostnaden inklusive personalkostnad blir således: 

          
 

  
 
     

      
                 

          
  

  
 
     

      
                    

           
  

  
 
     

      
                    

           
  

  
 
     

      
                    

            
  

  
 
     

      
                    

            
   

  
 
     

      
                       

 

 

Sträcka Kostnad inklusive personalkostnad [SEK] 

KKo1 52,2 
KKo5 106,3 
KKo20 187,4 
KKo50 255,0 
KKo100 354,2 
KKo500 1575,7 
Tabell 21. Kostnad för given sträcka rest med kollektivtrafik, inklusive personalkostnad. 

6 Tåg 

För att uppskatta kostnaden för tåg antas medelhastigheten för tågen vara 120 km/h. Dessutom kan 

en resenär inte anlända precis när tåget går utan denne bör vara på plats minst 15 min innan avgång. 

Detta medför att sträckorna 1, 5, 20, 50, 100 och 500 km tar respektive 15,5 min, 17,5 min, 25 min, 

40 min, 1h och 5 min min samt 4h 25 min.  

  



  Förändrade resemönster i Gävleborgs län 
  Erik Evers 

72 
 

Detta insatt i formel [2] ger följande räkneexempel: 

                 
  

  
 
     

      
                    

För övriga siffror se tabell nedan. 

Sträcka Kostnad inklusive personalkostnad [SEK] 

KT1 70,1 
KT5 83,6 
KT20 131,7 
KT50 227,9 
KT100 388,3 
KT500 1 670,9 
Tabell 22. Tabellen visar kostnaden för tåg för olika sträckor inklusive personalkostnad. 

Sträcka  Kostnad exklusive personalkostnad [SEK] 

KT1 1,0 
KT5 4,8 
KT20 19,1 
KT50 47,7 
KT100 95,3 
KT500 476,5 
Tabell 23. Tabellen visar kostnaden för tåg  för olika sträckor exklusive personalkostnad. 

7 Flyg 

För att beräkna kostnaden för flyg måste en medelhastighet uppskattas både för inrikes- och 

utrikesflyg. Detta görs genom att studera flygtider på SAS hemsida9. Kortare sträckor än 500 km 

bortses ifrån då dessa anses vara för korta för att flyga. Däremot kan kostnaden för flyg interpoleras 

mellan 0 och 500 km för att få en ungefärlig kostnad och tid att jämföra med.  

Flygtiden mellan Arlanda och Landvetter kan anses som en normalresa genom Sverige och får avgöra 

medelhastighet för inrikesflyg. Resan tar enligt SAS 1 timme att genomföra och enligt Eniros 

kartverktyg10 så är det 386 km fågelvägen. Detta medför en medelhastighet på 386 km/h. Med den 

hastigheten tar det 1h och 18 min att genomföra sträckan 500 km. Dessutom Måste du checka in 

senast 30 minuter innan avången och du måste befinna dig vid gaten 20 minuter innan avgångstid. 

Detta medför ett tilläg på minst 45 min för att inte riskera att komma för sent. Sedan tillkommer det 

ca 10 minuter vid landning för att ta sig ut genom gaten. Total restid för att flyga 500 km blir således 

2h och 13 min. 

Detta insatt i formel [2] ger följande: 

                 
   

  
 
     

      
                      

  

                                                           
9
 http://www.sas.se/ 

10
 http://kartor.eniro.se/ 
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Sträcka Kostnad 

KFi500 2310,0 
KFi500 exklusive personalkostnad 1710,4 
Tabell 24.Tabellen visar kostnaden för inrikesflyg för 500 km inklusive samt exklusive personalkostnad. 

Resan mellan Arlanda och Bryssel flygplats antas som normalresa för utlandet och får avgöra 

medelhastighet för utrikesflyg. Resan tar enligt SAS 2h 25 min och sträckan är ca 1516 km. Detta 

medför en medelhastighet på ca 627 km/h. Det tar då ca 47 min att flyga 500 km. Sedan tillkommer 

incheckningstiden på 45 min samt tiden på ankommande flygplats där väntetiden på din resväska 

antas vara 20 min. Total restid för att flyga 500 km utrikes antas då vara 1h 52min. 

Detta insatt i formel [2] ger följande: 

                 
   

  
 
     

      
                    

Sträcka Kostnad 

KFu500 904,8 
KFu500 exklusive personalkostnad 400,0 
Tabell 25. Tabellen visar kostnaden för utrikesflyg för 500 km inklusive samt exklusive personalkostnad. 

8 Resfria alternativ 

För att beräkna kostnaden av resfria alternativ tas effekten dividerat med 1000 för att räkna om det 

till kWh för att sedan multiplicera det med kostnaden för 1 kWh som kostar 0,7956 kr hos Vattenfall. 

För att ta hänsyns till kostnaden för elcertifikat, nätavgift och elskatt så multipliceras kostnaden 

sedan med 1,34 då dessa kostnader ökar elpriset med ca 34%. 

Mötesform Effekt [W] Elkostnad [kr/kWh] Inkl. övrigt [kr/kWh] Kostnad [kr/h] 

Telefonmöte,  
Konferenstelefon 

6,5 0,7956 1,066 0,007 

Videomöte, 
Bärbar dator 

40 0,7956 1,066 0,043 

Videomöte, 
Konferensanläggning 

391 0,7956 1,066 0,420 

Tabell 26. Redovisar kostnaden för resfria mötesformer per h. 

Den totala kostnaden för att köpa in i bilaga A antagen videkonferensanläggning skulle kosta drygt 22 

000 kr. Om denna sedan används endast två timmar per dag under en fyraårsperiod skulle det ge 

upphov till en kostnad på drygt 14 kr per timme. 

         

                             
             

Samma uträkning appliceras på konferenstelefonen vilket ger: 

        

                             
            

Vad kostnaden för licenser, övrig teknisk utrustning samt installationskostnad uppgår till bortses från 

i arbetet då det finns en uppsjö av olika leverantörer för ändamålet. 



  Förändrade resemönster i Gävleborgs län 
  Erik Evers 

74 
 

Bilaga D – Beräkning av exempelresor 
För att applicera resultatet på organisationer som ingår i projektet har en exempelresor för varje 

kommun tagits fram. Då presentationen av resultatet hölls via videolänk mellan Länsstyrelsen i 

Gävleborg och kommunerna valdes det som utgångspunkt för exempelresorna. Ingen större statistik 

har tagits hänsyn till men energistrategerna i varje kommun har antytt att resan även är vanligt 

förekommande. Vilka resor som valts presenteras nedan i tabell 1. 

Resa Kommun  Resa Avstånd [km] 

1 Gävle, Hudiksvall  Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall 129,5  
2 Bollnäs Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Stadshustorget 1, Bollnäs 98,9 
3 Söderhamn Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Oxtorgsgatan 19, Söderhamn 78,1 
4 Ljusdal Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Norra Järnvägsgatan 21, Ljusdal 180,2 
5 Ovanåker Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Långgatan 24, Edsbyn 132,5 
6 Nordanstig Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Södra vägen 14, Bergsjö 159,5 
7 Ockelbo  Från Borgmästarplan 1, Gävle  
  Till Södra åsgatan 30D, Ockelbo 49 
Tabell 1. Sammanställning av den resa som ersattes med ett videomöte då presentation av rapporten genomfördes för 
kommunen. 

Beräkningar har gjorts i enlighet med antaganden i Bilaga A, utsläppsberäkningar i Bilaga B samt 

kostnadsberäkningar i Bilaga C.  

Resan mellan Länsstyrelsen i Gävleborg till Hudiksvall antas vara 129,5 km och det antas ta 1 h 28 

min att färdas med bil. Då den bensindrivna bilen släpper ut 194 g CO2e/km multipliceras avståndet 

129,5 km med 194 g CO2e för att få ut total mängd utsläpp. Detta medför att bilen får ett utsläpp på 

25123 g CO2e. Vidare om ekvation 2 i Bilaga C, används genom att sätta in 129,5 km och antal 

minuter till 88 min ges följande personalkostnad: 

                  
  

  
 
     

      
                   

Utan personalkostnaden skulle följande kostnad bli: 

                                    

För att beräkna kostnaden för tåg måste först tidsuppskattning göras. Från Länsstyrelsen i Gävleborg 

till Gävle centralstation blir snabbaste färmedlet, i relation till kostnaden, enkel gång. Detta tar enligt 

Google Maps ca 14 min att gå sträckan på 1,17 km. Väl på plats väntas i 3 min för att vara säker på att 

inte missa tåget. Vidare tar resan med kollektivtrafiken till Hudiksvalls Centralstation 1h 18min vilket 

blir 156 km om en medelhastighet av 120 km/h antas. Slutligen så gås sista biten från Hudiksvalls 

Centralstation till destinationen vilket antas vara 0,6 km och tar 7 min.  På så vis fås en totaltid på 1h 

42 min. Om sträckan som färdas med tåg multipliceras med utsläppsvärdet för tåg fås ett totalt 

utsläpp på 0,3588 g CO2e för resan. Vidare om ekvation 2 i Bilaga C, används ges följande 

personalkostnad: 
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Utan personalkostnaden skulle följande kostnad kollektivtrafiken: 

               

På samma sätt görs för övriga exempelresor och resultatet redovisas i tabell 2 nedan. 

Resa Färdmedel Utsläpp 
[g CO2e] 

Kostnad, Ink. Pers. 
[kr]  

Kostnad, Exk. Pers. 
[kr]  

Tid 
 

1 X-Trafik 0,3588 490,7 38,7 1h42m 
 Privat bil (Kommunbil) 25 123 759,2 (836,9) 362,6 (440,3) 1h28m 

2 X-Trafik 0,2806 400,6 38,7 1h22m 
 Privat bil (Kommunbil) 19 186 645,5 (705,8) 276,9 (336,3) 1h22m 

3 X-Trafik 0,207 360,0 38,7 1h16m 
 Privat bil (Kommunbil) 15151,4 480,1 (527) 218,7 (265,5) 0h58m 

4 X-Trafik 0,46 585,4 38,7 2h03m 
 Privat bil (Kommunbil) 34 958,8 1104 (1212) 504,6 (612,7) 2h13m 

5 X-Trafik 2037,7 738,6 38,7 2h37m 
 Privat bil (Kommunbil) 25 705 880,3 (959,8) 371 (450,5) 1h53m 

6 X-Trafik 1954,6 693,5 38,7 2h27m 
 Privat bil (Kommunbil) 30 943 969,4 (1065) 446 (542,3) 1h56m 

7 X-Trafik 0,1288 260,9 38,7 0h51m 
 Privat bil (Kommunbil) 9 506 326,5 (355,9) 137,2 (166,6) 0h42m 

Tabell 2. Sammanställning av utsläpp, kostnader samt tidsåtgång för resor som byts ut mot videomöte vid presentation av 
rapporten för kommunerna. Här används siffror för bensin men utsläpp för andra drivmedel finns med i bilaga – XXX. Siffror 
inom parantes är resultat från kommunbil. 

Om bilresan för resa 1 beräknas med en annan beläggningsgrad krävs att hänsyn tas till att 

personalkostnaden är fixerad medan drivmedelskostnaden kan divideras mellan antalet resande. 

Detta medför att en privat bil som reser med två personer i bilen får följande kostnad: 

                                     (
     

 
)           

För övrig beläggningsgrad se tabell 3 nedan. 

Resa: 1  Utsläpp 
[g CO2/person] 

Kostnad, Ink. pers. 
[kr/person] 

Kostnad, exk. Pers. 
[kr/person] 

X-Trafik 0,3588 490,7 31 
Privat bil, 1 Pers 25 123 759,2 362,6 
Privat bil, 2 pers 12 561,5 577,6 181,3 
Privat bil, 3 pers 8 374,3 517,5 120,9 
Privat bil, 4 pers 6 280,8 487,3 90,7 
Privat bil, 5 pers 5024,6 469,1 72,5 
Tabell 3. Beskriver resa 1 hur kostnaderna och utsläppen förändras med en förändrad beläggningsgrad på bilen. 

Då kostnaderna för privat bil och kommunbilen är snarlika med en differens på 0,6 kr per km 

redovisas endast kostnaderna för privat bil då dessa är något lägre.  
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Vidare ska nu beräkningar göras i förhållande till en substitution mot ett resfritt möte likt beskrivet 

ovan. Resan antas ha samma struktur på dit och hemresa vilket gör så att siffror i tabell 2 kan 

multipliceras med 2 för att få värdet för resan tur och retur. 

För videokonferens och telefonmöte tas värden för en timmes möte och multipliceras med två 

eftersom det krävs minst två anläggningar för att kommunicera med varann.  

Resultatet av resan samt det resfria mötet redovisas i figur 1 och 2. På samma sätt görs för övriga 

kommuner och presenteras i figur 3-14. 

 

Figur 1. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Hudiksvall har. 

 

 

Figur 2. Visar på vilka kostnader resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Hudiksvall har. 
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Figur 3. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Bollnäs har. 

 

Figur 4. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Bollnäs har. 

 

Figur 5. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Ljusdal har.  
 

 

Figur 6. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Ljusdal har. 
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Figur 7. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Nordanstig har. 

 

Figur 8. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Nordanstig har. 

 

Figur 9. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Ockelbo har. 

 

Figur 10. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Ockelbo har. 
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Figur 11. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Ovanåker har. 

 

Figur 1218. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Ovanåker har. 

 

Figur 13. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Söderhamn har. 

 

Figur 14. Visar på vilka utsläpp resan mellan Länstyrelsen i Gävleborg till Söderhamn har. 
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