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Sammanfattning 

De flesta människor reser dagligen till arbete, skola eller för att uträtta ärenden, men 
dessvärre utgör sätten som vi reser på en belastning på miljön som inte är förenlig med 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I Sverige står transportsektorn för ungefär 
en fjärdedel av landets energianvändning och cirka 30 procent av landets totala 
klimatutsläpp. En stor del av utsläppen genereras av persontransporter och forskare 
menar att en minskad energianvändning genom ett smartare och mer hållbart resande 
är en viktig utveckling för att minska transportsektorns miljöpåverkan. Då 
arbetsrelaterade resor utgör hälften av alla persontransporter i Sverige, spelar företag 
en betydande roll, eftersom de har möjlighet att påverka både arbets- och tjänsteresor. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ett företag och arbetsplats, ÅF i Solna, 
kan skapa förutsättningar för hållbara arbets- och tjänsteresor. Vidare är syftet att ta 
fram åtgärdsförslag baserat på ÅF:s mål med att minska miljöpåverkan från resor. 

Mot bakgrund av utförda litteraturstudier, som redogör för bakgrunden till företags 
arbete för hållbara resor, som beskriver svenska arbetsmetoder för ändamålet och som 
diskuterar goda exempel på åtgärder som utförts av organisationer i Sverige, har en 
studie av platsförutsättningar och en resvaneundersökning genomförts på ÅF i Solna. 
Resultaten visar att tjänsteresor står för 73 procent av koldioxidutsläppen från resor 
och arbetsresor för 27 procent. Nästintill samtliga internationella tjänsteresor görs med 
flyg. Cirka 50 procent av alla nationella tjänsteresor görs med bil, 25 procent med flyg 
och 25 procent med tåg. Vid lokala tjänsteresor utgör bilresor ungefär 65 procent och 
kollektivtrafiksresor utgör cirka 30 procent. På ÅF i Solna görs ungefär 40 procent av 
arbetsresorna med bil, 40 procent med kollektivtrafik och 20 procent med gång, cykel 
och övriga färdsätt, sett över hela året. 

Studien visar att de anställda är intresserade av frågor som rör hållbart resande och 
efterfrågar satsningar på området. I studien konstateras att ÅF i Solna kan underlätta 
för hållbara arbets- och tjänsteresor genom att informera om hållbara resor och de 
möjligheter som redan finns på kontoret. Vidare kan ÅF utveckla och förbättra de 
befintliga förutsättningarna, genom att till exempel genomföra mindre fysiska åtgärder 
för att se över tillkortakommanden som kan utgöra hinder för förändrade resvanor. 
Dessutom kan ÅF i Solna utreda möjligheten att införa incitament som underlättar för 
hållbara resvanor och att arbeta med en grön resplan. 

 

Nyckelord: hållbart resande, mobility management, arbetsresor, tjänsteresor, gröna 
resplaner, resvaneundersökning. 





 Abstract (English)   

  V 

Abstract (English)  

Most people travel to work, school or run errands on a daily basis, but the way that we 
travel constitute an environmental impact that is not consistent with a long term 
sustainable development. In Sweden the transport sector accounts for about a quarter 
of the country’s energy use and about 30 percent of its total carbon emissions. A large 
share of the emissions is generated by passenger transport and researchers argue that 
reduced energy usage by smarter and more sustainable travel is important to reduce 
the transport sector’s environmental impact. Since work related travel accounts for 
half of all Swedish passenger transport, companies play a significant role, as they can 
affect both journeys to work and business travel. 

The purpose of the degree project is to investigate how a company and a workplace, 
ÅF in Solna, can create conditions for sustainable commuting and business travel. The 
aim is further to develop action proposals based on ÅF’s goal to reduce its carbon 
footprint. 

On the basis of conducted literature studies, which explain the background of 
companies’ efforts towards sustainable travel, describe Swedish work methods and 
discuss good examples of undertaken measures by Swedish organisations, a study of 
site conditions and a travel survey is carried out at ÅF in Solna. The results show that 
business travel accounts for 73 percent of the carbon emissions from travel and 
commuting for 27 percent. Nearly all international business travel is made by flight. 
Approximately 50 percent of national business travel is made by car, 25 percent by 
flight and 25 percent by train. Cars account for about 65 percent of local business 
travel and public transport for about 30 percent. At ÅF in Solna approximately 40 
percent of commuting is made by car, 40 percent by public transport and 20 percent by 
walk, bike and other modes of travel, for a full year. 

The study shows that employees are interested in issues related to sustainable travel 
and ask for commitments in the field. The study concludes that ÅF in Solna can 
facilitate sustainable commuting and business travel by providing information on 
sustainable travel and the opportunities that already exists at the office. Further, ÅF 
can develop and improve existing conditions, for example by carrying out minor 
physical measures to revise shortcomings that may prevent changing travel habits. 
Additionally, ÅF in Solna can investigate the possibility of introducing incentives that 
facilitate sustainable travel habits and working with a travel plan. 

 

Key words: sustainable travel, mobility management, commuting, business travel, 
travel plan, travel survey. 
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1 INLEDNING 

I studiens inledande kapitel ges bakgrund till varför det är viktigt att minska 
klimatpåverkan från persontransporter i allmänhet och arbetsrelaterade resor i 
synnerhet. Vidare presenteras studiens syfte, målsättning och frågeställningar. Gjorda 
avgränsningar beskrivs och motiveras. 

1.1 Bakgrund 

Hållbar utveckling är något som diskuteras i allt större utsträckning och idag 
rapporteras det ständigt om nya miljöförändringar som fler och fler kopplar samman 
med vårt levnadssätt och ett allt hårdare ansatt klimat. Som en del av globaliseringen 
reser vi människor i allt större omfattning, vilket innebär en frihet för människor men 
också en belastning på miljön som inte är förenlig med en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Resor har gått från att vara en förutsättning för samhällets 
utveckling till att vara en bidragande del i vad som hotar vår utveckling och omvärld. 

Ur begreppen “hållbar utveckling” och “resande” kan hållbart resande uttryckas som 
resor (mänskliga förflyttningar) ”… som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” (WCED 1987:41). Hållbart 
resande är således en förlängning av hållbar utveckling, ett begrepp som fastställdes år 
1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling (WCED) även känd som 
Brundtlandskommissionen. För att närmare precisera vad hållbarhet betyder beskrivs 
det ofta i ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner (Campbell 2003). Vidare 
uttrycker Sveriges kommuner och landsting (SKL) hållbart resande som ”transporter 
och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som 
hälsa och miljö” (SKL 2010:9). Utifrån detta perspektiv anses resor såväl som 
hållbarhet vara en del i ett komplext system vars beståndsdelar beror av varandra. 
Denna studie preciserar hållbart resande utifrån dessa beskrivningar med fokus på 
långsiktighet som såväl miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner. 
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För att Sverige ska kunna uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling behövs 
omfattande åtgärder inom en rad sektorer, däribland transportsektorn som år 2012 stod 
för ungefär en fjärdedel av landets totala energianvändning (Energimyndigheten 
2013). Under de senaste decennierna är transportsektorn den sektor vars 
energianvändning ökat mest, även om nivån stabiliserats sedan år 2005. Förutom att 
transporter genererar en stor energianvändning står de för cirka 30 procent av Sveriges 
totala klimatutsläpp (IVA 2013) och inom vissa regioner i Sverige för en ännu större 
andel av utsläppen. I Stockholms län stod transportsektorn år 2008 för ungefär 60 
procent av länets totala klimatutsläpp, varav cirka 65 procent av dessa kom från 
persontransporter (Länsstyrelsen i Stockholms län 2013). 

Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, (2013) förutsätter en hållbar 
samhällsutveckling att den svenska transportsektorns energianvändning reduceras. 
Vidare menar IVA att minskad personbilsanvändning är det som har störst potential att 
minska transportsektorns del av energianvändningen, vilket bland annat skulle kunna 
åstadkommas genom förändrade resvanor där energikrävande resor med personbil 
ersätts med miljövänligare färdsätt såsom cykel eller kollektivtrafik. Därutöver är det 
viktigt att förbättra människor tillgänglighet genom en annan inriktning på 
samhällsplaneringen. Dock understryker IVA risken med att en ökad tillgänglighet 
kan bidra till en större rörlighet, med en ökad energianvändning som följd. 

I Sverige år 2005 utgjorde arbets- och studierelaterade resor, vilka detta 
examensarbete huvudsakligen berör, ungefär hälften av alla persontransporter enligt 
SIKA:s nationella resvaneundersökning. Bilresor utgjorde 60 procent av dessa resor 
och i 86 procent av fallen var föraren ensam. De resterande 40 procenten av resorna 
gjordes till fots, med cykel eller med kollektiva färdmedel (SIKA 2007). Statistiken 
visar på möjligheterna med förändrade resvanor för arbets- och studierelaterade resor, 
eftersom de utgör en stor del av persontransporterna och står för en stor del av 
transportsektorns totala miljöpåverkan. För att förändra resvanor krävs dock en bred 
uppslutning av aktörer i samhället som utifrån sin utgångspunkt kan påverka olika 
delar av transportsektorn mot en mer hållbar inriktning (IVA 2013). För 
arbetsrelaterade resor spelar företag en betydande roll då de både styr över tjänsteresor 
samt har möjlighet att påverka resvanor vid arbetsresor, det vill säga resor mellan 
bostad och arbetsplats (Trafikanalys 2011). 

Argument som nämns för att företag i större utsträckning även kan ska arbeta med 
arbetsresor är bland annat att de resorna genereras av arbetsgivaren (Vägverket 2001) 
och att de ofta är sammanlänkade med tjänsteresor, då valet av färdsätt till och från 
arbetsplatsen kan spegla sättet man väljer att resa på i tjänsten. Minskade krav på 
bilanvändning i tjänsten bidrar till större valmöjlighet för resor till och från jobbet. 
Andra fördelar som nämns är minskade parkeringskostnader, att det kan underlätta för 
parkeringssituationen vid arbetsplatsen samt inte minst det PR-värde som det innebär 
för kunder, medarbetare och allmänhet. Dessutom visar undersökningar att 
medarbetare i hög grad vill att arbetsgivare ska bry sig om de anställdas arbetsresor 
och inte nöja sig med att endast främja hållbara tjänsteresor (Göteborgs stad 2005). 



Inledning 

  3 

1.1.1 ÅF – företaget i fokus 

Teknikkonsultbolaget ÅF har cirka 7000 medarbetare runt om i världen, omsätter 
omkring åtta miljarder kronor årligen och driver konsultrådgivning inom sektorerna 
energi, industri och infrastruktur. I Sverige arbetar cirka 5000 medarbetare uppdelade 
på ett 50-tal orter. Inom ÅF är hållbarhet och hållbar utveckling grundläggande värden 
och en del av företagets affärsstrategi. År 2009 antog ÅF tre övergripande 
hållbarhetsmål, varav två av målen handlar om att bidra till en mer hållbar utveckling 
genom de tjänster som ÅF erbjuder sina kunder, medan det tredje målet omfattar 
hållbarhetsarbete inom den egna organisationen. Enligt detta mål ska ÅF år 2015 ha 
halverat sina koldioxidutsläpp (sett till basår 2009 och beräknat per individ). Resor 
tillsammans med energiförbrukning för kontor identifieras som några av de största 
källorna till utsläppen (ÅF 2014). 

Detta examensarbete tar avstamp i ÅF:s högt ställda ambitioner med att halvera sin 
miljöpåverkan och vilja att verka för ett mer hållbart resande. ÅF arbetar sedan 
tidigare med att minska sin miljöpåverkan för tjänsteresor för de färdsätt som 
registreras av ÅF:s resebokningssystem eller som på annat sätt registreras internt, samt 
genom satsningar som till exempel introduktion av tjänstecyklar på arbetsplatsen och 
samarbete med en bilpoolsleverantör. ÅF arbetar även med hållbarhets-, res- och 
fordonsfrågor genom företagets policys. Däremot saknas en överblick av resvanor vid 
arbets- och tjänsteresor inom företaget. Genom att ta ett helhetsgrepp om arbets- och 
tjänsteresor kan detta examensarbete bistå med kunskap och idéer som tidigare saknats 
på ÅF. Dessutom kan arbetet inspirera andra företag samt bistå forskningen med en 
empirisk studie av resvanor på en arbetsplats i Stockholmsområdet, och på så vis bidra 
till utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

1.2 Syfte och målsättning 

Studien syftar till att undersöka hur ÅF i Solna kan skapa förutsättningar för hållbara 
arbets- och tjänsteresor genom att analysera hur ÅF:s mål med att minska 
miljöpåverkan från resor kan uppnås. Vidare syftar studien till att ta fram 
åtgärdsförslag baserat på ÅF:s målsättning.  

Målet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur företag kan arbeta för att 
underlätta för ett hållbart resande samt att belysa de möjligheter och utmaningar som 
föreligger ett sådant arbete. 

1.2.1 Frågeställningar 

Mot bakgrund av syfte och målsättning har följande frågeställningar formulerats: 

a) Är ÅF i Solna tillgängligt för resor med olika typer av färdsätt och är 
tillgängligheten god? 
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b) Vilka färdsätt används vid arbetsresor och tjänsteresor på ÅF i Solna? Vilka 
motiv finns till val av färdsätt för arbetsresor? 

c) Hur stor total miljöpåverkan (koldioxidutsläpp) utgör arbetsresor och 
tjänsteresor på ÅF i Solna? 

d) Vilka åtgärder kan bidra till att uppnå ÅF:s mål med att minska miljöpåverkan 
från resor på ÅF i Solna? 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till att endast undersöka arbets- och tjänsteresor på ÅF:s kontor i 
Solna. Studien avgränsas vidare till att endast studera resvanor för ÅF-medarbetare 
som är tillsvidareanställda på ÅF:s Solnakontor och som i nuläget arbetar på kontoret 
minst en dag i veckan. Därmed omfattas ej konsulter som har heltidsuppdrag hos 
kund. Gjord avgränsning beror på studiens begränsade omfattning och att det ej varit 
möjligt att undersöka förutsättningar för arbets- och tjänsteresor vid andra 
arbetsplatser än ÅF i Solna. 

1.4 Disposition 

Studiens disposition är som följer: 

1 INLEDNING – I studiens inledande kapitel ges bakgrund till varför det är viktigt att 
minska klimatpåverkan från persontransporter i allmänhet och arbetsrelaterade resor i 
synnerhet. Vidare presenteras studiens syfte, målsättning och frågeställningar. Gjorda 
avgränsningar beskrivs och motiveras. 

2 METOD OCH KÄLLMATERIAL – I detta kapitel redogörs för de metoder och 
källmaterial som används i studien. I de inledande avsnitten presenteras och motiveras 
val av litteraturstudie och fallstudie. Därefter beskrivs och motiveras genomförandet 
av studiens huvudsakliga metoder, en studie av platsförutsättningar samt en 
enkätundersökning i form av en resvaneundersökning. 

3 FÖRETAG OCH HÅLLBART RESANDE – I följande kapitel presenteras 
resultaten av genomförd litteraturstudie. Inledningsvis redogörs för bakgrunden till 
företags arbete för ett mer hållbart resande med fokus på mobility management och 
gröna resplaner, med inblickar från både svenska och internationella studier. Därefter 
analyseras svenska arbetsmetoder utvecklade för detta ändamål. I en avslutande del 
redogörs för goda exempel på åtgärder som genomförts av företag och organisationer i 
Sverige. 

4 RESVANOR PÅ ÅF I SOLNA – I detta kapitel presenteras resultaten av genomförd 
nulägesbeskrivning av resvanor och resandets förutsättningar för arbets- och 
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tjänsteresor på ÅF i Solna. I de inledande avsnitten beskrivs resandets förutsättningar 
och därefter resultaten av utförd resvaneundersökning. 

5 ÅTGÄRDER FÖR HÅLLBARA ARBETS- OCH TJÄNSTERESOR – I följande 
kapitel redogörs för studiens analys samt rekommendationer och förslag på åtgärder 
som ÅF kan genomföra för att underlätta för hållbara arbets- och tjänsteresor. 
Rekommendationer och förslag på åtgärder baseras på resultaten av genomförd 
litteraturstudie, studie av platsförutsättningar och resvaneundersökning. 

6 AVSLUTANDE DISKUSSION – I studiens avslutande kapitel diskuteras 
möjligheter och framtida behov av mobility management-åtgärder samt utmaningar 
som uppkommit under examensarbetets genomförande. Därefter redogörs för studiens 
slutsatser och förslag till fortsatta studier inom området. 
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2 METOD OCH KÄLLMATERIAL 

I detta kapitel redogörs för de metoder och källmaterial som används i studien. I de 
inledande avsnitten presenteras och motiveras val av litteraturstudie och fallstudie. 
Därefter beskrivs och motiveras genomförandet av studiens huvudsakliga metoder, en 
studie av platsförutsättningar samt en enkätundersökning i form av en 
resvaneundersökning. 

2.1 Val av metod och procedur 

För att uppnå studiens syfte och mål har en litteraturstudie och en fallstudie, som 
omfattar studier av platsförutsättningar och genomförande av en resvaneundersökning, 
utförts. För att få en övergripande bild av resvanorna på ÅF i Solna har ett kvalitativt 
angreppssätt valts, då det inte är möjligt att fånga upp de faktorer som resvanor beror 
av i endast kvantitativa mått. Enligt Gummesson (2004) är kvalitativ metod lämplig 
vid studier av komplexa och oklara fenomen, som både hållbara resor och resvanor ger 
uttryck för. Studiens metoder och datagenerering har både kvalitativa och kvantitativa 
inslag. Trost (2007) menar att förhållandet mellan kvalitativa och kvantitativa inslag 
vanligtvis varierar i undersökningsprocessens olika steg. Dataanalysen behöver inte 
vara kvalitativ för att datainsamlingen är kvalitativ. Samma förhållande kan gälla vid 
tolkning av analysen, som antingen kan vara kvalitativ, kvantitativ, eller en 
kombination av båda oberoende på de tidigare stegen i processen. Analysen av 
resvaneundersökningen är huvudsakligen kvantitativ eftersom svaren i de flesta fall 
sammanställs i kvantitativa värden, medan tolkning av analysen har både kvalitativa 
och kvantitativa uttryck. Studien av platsförutsättningar är huvudsakligen kvalitativ. 

För att främja ett reflexivt förhållningssätt under studiens genomförande har 
litteraturstudier och fallstudie utförts parallellt. Insikter som erhållits från 
litteraturstudierna har på så vis kunnat influera utförandet av fallstudien och vice 
versa. 
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2.2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien har tidigare forskning om företags arbete med hållbart resande 
studerats. Målet med litteraturstudien är att göra en forskningsöversikt och redogöra 
för de viktigaste teorierna, källorna och frågorna rörande hållbart resande och företag. 
Vidare är målet att ta del av befintliga arbetsmetoder för att hållbarhetsanpassa 
företags resor samt att diskutera goda exempel på åtgärder för ett mer hållbart resande. 
På så vis lyfter litteraturstudierna fram möjligheter och nyttor med satsningar på ett 
mer hållbart resande inom företag, men även potentiella svagheter och begränsningar. 

Litteraturstudien innefattar huvudsakligen svensk forskning, då fallstudieföretaget ÅF 
verkar under svenska förutsättningar, men även europeiska forskningsbidrag. Det 
huvudsakliga materialet i forskningsöversikten om hållbart resande och företag utgörs 
av vetenskapliga artiklar. Dessa har samlats in genom sökningar i digitala 
bibliotekskataloger, sökmotorer som Google och databaser som Web of Knowledge. 
Sökord innefattar till exempel mobility management, gröna resplaner och hållbara 
resor, i olika varianter och med engelska översättningar. 

Analysen av tre befintliga arbetsmetoder diskuterar de mest tongivande svenska 
exemplen och materialet består av dokument och hemsidor från aktuella 
organisationer och forskningsprojekt. CERO och LOCA-metoderna har valts eftersom 
de är de metoder och konsultverksamheter som fokuserar på hållbara resor i Sverige 
idag. ”Resplan Göteborg” representerar en arbetsmetod som tagits fram och 
vidareutvecklats av en organisation på egen hand. Vid sökningar på internet och vid 
diskussioner med personer insatta i ämnet är Trafikkontoret i Göteborgs arbete 
ständigt återkommande, även om liknande arbete också utförs vid andra kommuner 
och organisationer. 

Analysen av goda åtgärdsexempel utgår från en mättnadsprincip och slutförs då nya 
fall inte längre ger någon ny information (Gummesson 2004). Materialet för de goda 
exemplen är hämtade från nyhetsartiklar, hemsidor, från tidigare studier samt 
dokument från myndigheter, kommuner och företag. Sökord innefattar till exempel 
resfria möten, det vill säga en specifik åtgärd, eller hållbara resor på företag, vilket 
utgör en mer övergripande sökning för att hitta organisationer som arbetar med dessa 
frågor. Tillgången till information om genomförda åtgärder är begränsad, särskilt 
gällande åtgärder som följts upp och utvärderats. Svårigheten med att hitta information 
kan bero på att genomförda åtgärder sällan utvärderas och att erfarenheter av olika 
anledningar stannar inom organisationen. Till viss del beror bristen på uppföljning av 
att många åtgärder ännu inte är redo för utvärdering då de genomförts först under 
senare år. 
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2.3 Fallstudie 

Fallstudiebaserad forskning är lämplig när det saknas kunskap inom ett specifikt 
område (Gummesson 2004). Denna fallstudie har möjlighet att dels generera ny 
kunskap om resvanor på den aktuella arbetsplatsen och dels bidra med nytt empiriskt 
underlag till forskningsvärlden. För att kunna göra en ingående studie inom arbetets 
tidsramar har fallstudien avgränsats till en arbetsplats. ÅF i Solna studeras eftersom 
det sedan tidigare inte har utförts någon kartläggning av resvanor för arbets- och 
tjänsteresor på företaget samt att ÅF har som målsättning att arbeta med frågor kring 
hållbart resande och minskad klimatpåverkan generellt. 

Fallstudien baseras på två metoder; en studie av platsförutsättningar och en 
enkätundersökning i form av en resvaneundersökning. Tillsammans syftar de till att 
göra en nulägesbeskrivning av resande vid arbetsplatsen. Metoderna motiveras och 
redogörs om nedan. 

2.4 Studie av platsförutsättningar 

En studie av platsförutsättningar har utförts för att ta reda på vilka fysiska och 
praktiska förutsättningar som finns för arbets- och tjänsteresor på ÅF i Solna. För att 
skapa en så nyanserad bild som möjligt av platsförutsättningarna har flera 
datainsamlings- och datagenereringsmetoder kombinerats. 

Från ÅF:s intranät har material om bland annat företagets mål, arbetsplatsens 
förutsättningar, policydokument för resor samt företagets resebokningstjänst samlats 
in. Därutöver har observationer utförts, för att bland annat ta reda på graden av 
tillgänglighet för, eller information om, olika färdsätt till och från arbetsplatsen. 
Observationerna utgör en kombination av direkt observation, där forskaren endast 
registrerar vad som sker, och deltagande observation, där forskaren själv är på plats 
och deltar (Gummesson 2004), till exempel genom att regelbundet resa till och från 
ÅF:s kontor. 

För att få djupare förståelse för förutsättningarna vid arbetsplatsen har, som 
komplement till litteraturstudier och observationer, två informella intervjuer samt 
samtal med ÅF-anställda utförts. Intervjuerna syftar till att samla objektiv data, till 
skillnad från samtal, som fokuserar på subjektiva värden (Gustavsson 2004). 
Intervjuerna har hållits med medarbetare som har kunskap om ÅF:s reseriktlinjer, 
resebokningssystem och lokaler. Under intervjuerna har anteckningar tagits för att 
senare kunna återge informationen, men däremot har intervjuerna ej spelats in. Detta 
motiveras av att intervjuerna endast utgör en del av underlaget och att syftet snarare 
har varit att bekräfta uppgifter som framkommit genom observationer och samtal än 
att inhämta ny information. 
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Samtal med anställda har uppkommit spontant och skett löpande under arbetet med 
studien. De har handlat om olika frågor som berör resor på ÅF i Solna. Ett vanligt 
diskussionsämne har varit hur tillgängligheten till kontoret upplevs med olika färdsätt. 
Samtalens längd har varierat från en kort fråga till en längre diskussion, med en eller 
flera medarbetare. Av etiska skäl anonymiseras intervjuerna och samtalen. 

Studien av platsförutsättningar har begränsats genom att datainsamlingen ej har 
omfattat data från ÅF:s administrativa system eller ÅF:s leverantörer av resetjänster. 
Denna typ av data skulle kunna ge en mer detaljerad kunskap om tjänsteresor på 
kontoret. Avgränsningen görs dels på grund av bristande åtkomst till statistik men 
även för att en så pass stor mängd data ej vore möjlig att hantera inom ramen för detta 
examensarbete. Avsaknaden av denna information har till viss del kunnat ersättas 
genom att öka omfattningen av frågor om tjänsteresor i resvaneundersökningen.  

2.5 Enkätundersökning 

I fallstudien på ÅF i Solna har en enkätundersökning utförts för kartläggning av 
resvanor vid arbets- och tjänsteresor. Resvaneundersökningen utgör en betydelsefull 
del av studien, eftersom den gör det möjligt att generera data från ett stort antal 
respondenter, de anställda på ÅF i Solna, och därmed har ett stort arbetsunderlag 
kunnat erhållas. 

Målet med resvaneundersökningen är att redogöra för en övergripande bild om 
resvanor vid arbets- och tjänsteresor. Undersökningen omfattar såväl kvalitativa som 
kvantitativa aspekter. För att på djupet kunna studera varför individer väljer att resa 
som man gör skulle djupintervjuer med anställda behöva utföras. På grund av studiens 
begränsade omfattning har detta har inte varit möjligt. Resvaneundersökningen avser 
dock i den mån det är möjligt att ge förståelse för vad som påverkar medarbetares 
resvanor. 

2.5.1 Utformning av enkät 

Resvaneundersökningen består av ett missivbrev med tillhörande frågeformulär. I 
missivbrevet tydliggörs att resvaneundersökningen är anonym och att resultatet 
sammanställs i grupperad form så att inga svar från enskilda respondenter kan 
urskiljas. För att uppmuntra respondenterna att besvara undersökningen och få de att 
känna att enkäten är en del i ÅF:s hållbarhetsarbete, och inte enbart ett examensarbete, 
har undersökningen utformats med ÅF:s officiella färger, layout och logotyp. 

För att resvaneundersökningen ska uppfattas så enkel och tydlig som möjligt har 
frågorna delats in i fem olika teman; allmänna frågor, arbetsresor, tjänsteresor, resfria 
möten och ÅF:s hållbarhetsarbete, se bilaga A. Undersökningen består av totalt 40 
frågor som besvarandes med övervägande fasta svarsalternativ samt några fritextssvar. 
Trots det relativt stora antalet frågor tar resvaneundersökningen endast drygt fem 
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minuter att besvara, vilket bedöms vara en rimlig tidslängd och omfattning. En viktig 
utgångspunkt vid frågeformulering har varit att endast ställa frågor vars svar kommer 
användas i studien. 

De frågor och svarsalternativ som ingår i resvaneundersökningen har dels tagits fram 
enkom för denna undersökning och dels baserats på formuleringar från tidigare 
utförda undersökningar, för att sedan anpassas till denna undersökning. Huvuddelen 
av frågorna i undersökningen utgörs av sakfrågor, det vill säga frågor som beaktar 
faktiska förhållanden (Trost 2007), till exempel Har du körkort för bil?, med 
svarsalternativ ja eller nej. Resterande frågor är attitydfrågor, som ger inblick i 
respondentens åsikter (Trost 2007), till exempel påståenden som Min kännedom om 
ÅF:s tre hållbarhetsmål är god, med svarsalternativ som anger i vilken utsträckning 
personen instämmer i påståendena. Trots ansträngningar med att formulera tydliga och 
väl avvägda frågor och svarsalternativ är det viktigt att vara medveten om att olika 
tolkningar av frågor och dess svarsalternativ är möjliga. För att möjliggöra för 
förtydliganden kan respondenterna välja att svara “annat” och själva fylla i lämpligt 
svar. För vissa frågor finns det dessutom en kommentarsruta där den som vill kan 
förtydliga eller utveckla sitt svar. 

2.5.2 Tillvägagångssätt 

Efter att ha utformat resvaneundersökningen med missivbrev, frågor och 
svarsalternativ har undersökningen lagts in i ett internt enkätverktyg med hjälp av 
ÅF:s kommunikationsenhet. Från detta verktyg har undersökningen testats och 
modifierats tills det att ett tillfredsställande resultat har uppnåtts. 
Resvaneundersökningen har sedan distribuerats via detta verktyg och undersökningens 
resultat har kunnat följas allteftersom svaren kommit in. 

Ett antal veckor innan resvaneundersökningens genomförande har en 
provundersökning hållits med ett tiotal anställda från olika delar av företaget, med 
syfte att kvalitetssäkra enkätverktyget och samla in förbättringsförslag gällande 
undersökningens innehåll och användarvänlighet. Deltagarna i provundersökningen 
har valts ut via kontakter på ÅF, det vill säga genom ett bekvämlighetsurval (Trost 
2007). Med hjälp av provundersökningen kunde formuleringar rättas till och den 
övergripande strukturen förbättras. För att informera och väcka intresse för 
resvaneundersökningen skickades ett meddelande om undersökningen ut på ÅF:s 
intranät cirka en vecka innan dess genomförande. 

Resvaneundersökningen genomfördes under två veckor i april år 2014. 
Undersökningen skickades ut till respondenterna via deras e-postadresser, som 
tillhandahållits av ÅF, via en länk i missivbrevet. Efter en vecka skickades ett 
påminnelsemejl ut till respondenterna. Detta innehöll ett tack till de som redan 
besvarat undersökningen och uppmaning till de som ännu inte besvarat 
undersökningen att deltaga. 
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Resultatet av resvaneundersökningen har sedan analyserats och illustrerats med hjälp 
av diagram och tabeller som tagits fram i Excel och kartor som skapats i ArcMAP. 
Baserat på resultatet av undersökningen har sedan reslängd och koldioxidutsläpp för 
arbets- och tjänsteresor beräknats. Beräkningarna, som närmare redogörs för i bilaga 
B, grundas på färdsätt och rest sträcka för varje enskild resa. För att ta reda på resta 
kilometer, baserat på kännedom om destinationer, användes SL:s sökverktyg och en 
avståndsmätare i karttjänsten hitta.se för resor med kollektivtrafik (SL 2014a, hitta.se 
2014a), SJ:s miljökalkyl för resor med tåg (SJ 2014), ett vägbeskrivningsverktyg på 
hitta.se för resor med bil (hitta.se 2014b) och SAS:s utsläppskalkylator för resor med 
flyg (SAS 2014). 

2.5.3 Urval och bortfall av respondenter 

Resvaneundersökningen har skickats ut till samtliga tillsvidareanställda på ÅF i Solna. 
Detta inkluderar medarbetare och chefer inom divisionerna Infrastructure, Industry, 
Technology samt moderbolaget ÅF AB. Undersökningen har därmed avgränsats till 
att inte omfatta medarbetare med en prov- eller tidsbegränsad anställning eller 
personer på kontoret som är anställda av andra än ÅF. Vidare har undersökningen 
avgränsats till att omfatta medarbetare som i nuläget arbetar på Solnakontoret minst en 
dag i veckan, genom att undersökningen avslutas efter den inledande delen för de 
anställda som har heltidsuppdrag hos kund. 

Resvaneundersökningen har skickats ut till 1299 personer och resulterat i 686 svar, 
vilket motsvarar en svarsfrekvens på 53 procent. Den påminnelse som skickades ut till 
respondenterna efter en vecka har visat sig vara betydelsefull då svarsfrekvensen 
ökade med 13 procentenheter. Svarsfrekvensen bedöms vara ett resultat av att de 
anställda på ÅF i Solna överlag är intresserade av hållbarhetsfrågor och att arbets- och 
tjänsteresor är något som i stort sett alla kan relatera till. 

Svarsbortfallet för resvaneundersökningen kan exempelvis bero på bristande intresse, 
att man inte har haft tid att delta i en undersökning eller att undersökningen inte är 
direkt kopplad till genomförande av åtgärder. Andra förklaringar kan vara 
eftersläpning av e-postregistret, att en medarbetare är anställd vid Solnakontoret men i 
huvudsak sitter på ett annat kontor och vise versa, eller att en medarbetare ej talar 
svenska och således inte har haft möjlighet att ta del av undersökningen. Dessa bortfall 
bedöms dock som marginella. 

Det är viktigt att beakta huruvida svaren på enkäten kan antas vara representativa för 
de anställda på ÅF i Solna. Jämförelser mellan svar och erhållna uppgifter om 
könsfördelning, åldersfördelning, divisionstillhörighet och andel med chefsbefattning 
tyder på att svaren är representativa. Det skulle kunna antas att respondenter som i 
högre grad väljer att resa med ’mer hållbara’ färdsätt finner större nöje att gå in och 
besvara en resvaneundersökning. Jämförelser mellan antalet bilarbetspendlare och 
tillgängliga parkeringsplatser vid kontoret tyder på att så inte är fallet och svaren 
bedöms även som representativa gällande andel bilister. 
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3 FÖRETAG OCH HÅLLBART RESANDE 

I följande kapitel presenteras resultaten av genomförd litteraturstudie. Inledningsvis 
redogörs för bakgrunden till företags arbete för ett mer hållbart resande med fokus på 
mobility management och gröna resplaner, med inblickar från både svenska och 
internationella studier. Därefter analyseras svenska arbetsmetoder utvecklade för 
detta ändamål. I en avslutande del redogörs för goda exempel på åtgärder som 
genomförts av företag och organisationer i Sverige. 

3.1 Bakgrund 

I Sverige uppmärksammades företags möjligheter till att skapa förutsättningar för ett 
mer hållbart resande i början av 2000-talet. Inspirationen kom från länder som 
Nederländerna, Storbritannien och USA där problem som tillgänglighet, trängsel och 
miljöproblem aktualiserats (Lundgren m.fl. 2001). Idén med att verka för ett hållbart 
resande uppkom redan på 70-talet i USA där man under oljekrisen tog fram Transport 
Demand Management-planer (TDM-planer) med syfte att minska landets sårbarhet 
och oljeberoende. TDM handlade oftast om samåkningsprogram då företag i och med 
krisen var tvungna att säkerställa att de anställda kunde ta sig till och från 
arbetsplatsen. Initialt omfattade TDM endast arbetspendling men kom efter hand att 
omfatta många olika typer av resor och transporter (Lundgren 2004). 

Utvecklingen av TDM-planer kan ses som en del av det paradigmskifte som skett 
inom planering av transportsystemet. Ett konventionellt förhållningssätt, även kallat 
’predict and provide’, som utifrån ett ingenjörsperspektiv fokuserar på biltrafik, 
mobilitet och att anpassa transportsystemet efter efterfrågan, utmanas numera av ett 
hållbarhetsorienterat förhållningssätt. Det nya greppet tar med ett helhetsperspektiv 
fokus på människan, tillgänglighet och att styra efterfrågan på resande och därigenom 
tillstå att efterfrågan är något som går att påverka (Banister 2008; Goodwin 1999; 
Marshall 2001). 
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3.1.1 Mobility management 

I Europa används sedan 1990-talet begreppet mobility management liktydigt med det 
nordamerikanska TDM. Enligt den europeiska paraplyorganisationen för hållbart 
resande European Platform on Mobility Management, EPOMM, som bildades år 
1999, avser mobility management: 

Ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
Grundläggande för Mobility Management är ”mjuka” åtgärder, som 
information och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordination av olika partners verksamheter. ”Mjuka” åtgärder förbättrar 
ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder inom stadstrafiken (som t.ex. nya 
spårvagnslinjer, vägar och cykelbanor). Mobility Management-åtgärder 
(jämfört med ”hårda åtgärder”) kräver inte nödvändigtvis stora finansiella 
investeringar och de kännetecknas samtidigt av en bra kostnads/nyttokvot 
(BCR – Benefit Cost Ratio). (EPOMM 2014:3) 

Mobility management vid arbetsplatser är ett av flera användningsområden. Andra 
utgör till exempel mobility management vid nyexploateringar med syfte att förändra 
människors resvanor i samband med flytt eller mobility management vid evenemang 
med syfte att underlätta resande vid en särskild tidpunkt. Gemensamt för samtliga 
mobility management-områden är att fokus ligger på att påverka efterfrågan istället för 
utbudet. Att påverka efterfrågan anses nödvändigt att för att kunna verka för hållbart 
resande. En ytterligare aspekt som är gemensam för olika typer av mobility 
management-projekt är att åtgärderna utförs som en del av ett paket och på så vis 
stöttar varandra. Åtgärder baseras på målgrupp och lokala förutsättningar vid platsen 
(Trafikverket 2012). 

Fördelen med mobility management framför traditionella sätt att hantera problem som 
genereras av trafik är att man kan lösa problem vid själva källan, biltrafiken, istället 
för att endast dämpa dess negativa effekter. Vinsterna med mobility management är 
flerfaldiga. Minskad bilanvändning ger positiva effekter på miljö i form av minskade 
utsläpp samt mindre buller och trängsel i trafiken. Ett mer effektivt nyttjande av 
transportsystemet ger smartare markanvändning och energianvändning. En förbättrad 
kollektivtrafik och förbättrade möjligheter till att gå och cykla ger ett mer jämlikt och 
tillgängligt transportsystem. En ökad användning av cykel främjar hälsa och motion. 
Mobility management har vidare positiva ekonomiska effekter, för individen men 
också för samhället genom att minskat resande med bil leder till minskat tryck på 
infrastrukturen. Det kan även leda till ökad trafiksäkerhet, bland annat genom minskat 
resande och genom hastighetsdämpande åtgärder (Björk 2005). 

Studier i bland annat Australien, Japan, Kanada och flertalet länder i Europa bekräftar 
de positiva effekterna av mjuka åtgärder, där bilanvändningen konstateras ha minskat, 
vilket anges ha positiv inverkan på miljön (Fujii m.fl. 2009; Möser & Bamberg 2008; 
Richter m.fl. 2010; Rye 2002; Taylor & Ampt 2003; VTPI 2007). Trots att mobility 
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management-åtgärder visar goda resultat för minskad bilanvändning råder fortfarande 
osäkerhet kring vad som gör åtgärderna effektiva. Även om man på kort sitt kunnat 
påvisa mobility management-åtgärders effektivitet, saknas enligt Richter m.fl. (2011) 
kunskap om de långsiktiga effekterna. Richter m.fl menar även att det saknas studier 
om synergier mellan olika typer av åtgärder, som exempelvis i vilken grad det går att 
göra jämförelser mellan åtgärder för olika typer av platser och mellan olika 
geografiska skalor. 

3.1.2 Gröna resplaner 

Den vanligaste åtgärden som företag och arbetsplatser använder för att främja ett mer 
hållbart resande, är att ta fram en grön resplan (SKL 2010). I Sverige och 
internationellt används olika benämningar för gröna resplaner även om de i grunden 
har samma innebörd. I Sverige används ofta begreppen resplan, mobilitetsplan och 
transportplan (Lundgren 2004) och i andra länder Travel Plan eller Workplace Travel 
Plan (Banister 2008; Cairns m.fl. 2010). En grön resplan utgör ett strukturerat 
arbetssätt för hur ett företag kan arbete för ett mer hållbart resande. I planen beskrivs 
normalt hur resandet ser ut i nuläget, vilka problem som finns samt förslag till åtgärder 
som har potential att generera de största vinsterna (Göteborgs stad 2005). Samlingen 
av åtgärder kan riktas mot anställda, kunder, besökare och leverantörer med syfte att 
ge mer hållbara resor. En grön resplan kan omfatta åtgärder för arbets- och tjänsteresor 
samt leveranser och transporter på ett företag eller ett arbetsplatsområde med flera 
företag (SKL 2010).  

I likhet med åtgärder inom mobility management är nyttan med gröna resplaner 
flerfaldig. Från ett företags perspektiv kan en grön resplan bland annat generera 
minskad miljöpåverkan, lägre energiförbrukning, sänkta res- och transportkostnader, 
mer effektiv fordonsanvändning och markutnyttjande men även friskare personal, 
attraktivare arbetsplats samt stärkt varumärke och hållbarhetsprofil (CERO 2014a; 
Lundgren m.fl. 2005; Trivector 2014a). Dessutom ger en grön resplan även vinster för 
individer och samhället i stort i form av ökad tillgänglighet och ett mer jämlikt 
transportsystem (Lundgren m.fl. 2005).  

Studier från Storbritannien visar på goda resultat av gröna resplaner (Rye 2002). I en 
omfattande studie som utvärderat resplaner för 20 olika företag i Nederländerna, 
Storbritannien och USA konstateras att arbetspendling med bil i genomsnitt minskat 
med 18 procent (Cairns m.fl. 2002). Studien kunde också fastställa att resplaner som 
även innehöll ekonomiska incitament gav en ännu högre effekt, mellan 20-25 procent i 
minskad bilanvändning, medan resplaner som saknade ekonomiska incitament gav en 
effekt på mellan 5-15 procent (Cairns m.fl. 2010). I nuläget finns ingen likvärdig 
svensk utvärdering av företags arbete, men allteftersom fler och fler företag väljer att 
arbeta med gröna resplaner bland annat inom ramen för de arbetsmetoder som 
presenteras i nästföljande avsnitt, ökar kunskapen om effekterna. 
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Gröna resplanens nyttoeffekt är i stor utsträckning beroende av människors 
benägenhet att förändra sina resvanor. Enligt ”the policy behaviour gap” finns det ett 
gap mellan intentionen av en åtgärd och hur människor faktiskt tar den till sig och 
förändrar sitt beteende (Banister 2005). Det går därmed inte att på förhand fastställa 
om en grön resplan kommer vara verksam, även om många tidigare exempel visat 
detta. Eftersom människor är olika mottagliga till att förändra sitt beteende är det 
viktigt att välja ut åtgärder som är lämpliga för den aktuella målgruppen (EPOMM 
2009). 

Människors resvanor styrs av flertal externa faktorer såsom lagar och regler, 
allmänhetens åsikter, kollektivtrafiksutbud och företagspolicys med mera. Exempel på 
faktorer som kan spela in på ett företag kan vara möjligheten till distansarbete, i vilken 
grad olika typer av färdsätt framställs i organisationen, individuella preferenser 
rörande färdmedel eller vilja att arbeta hemifrån (Robèrt 2005). De individuella 
preferenserna är mycket komplexa och påverkas av rumsliga, socio-ekonomiska och 
personliga faktorer. Val av färdväg och färdmedel beror inte bara av vilken nytta de 
utgör för individen, utan i hög grad ett resultat av en växelverkan mellan inre 
processer som vanor och attityder (van Acker m.fl. 2010). 

3.2 Arbetsmetoder i Sverige 

I Sverige grundas forskning om hur företag kan arbeta för ett hållbart resande på 
praktisk tillämpning. Ofta sker forskningen i projektform och i samverkan mellan 
kommuner, myndigheter och företag. Nedan redogörs om tre forskningsbidrag 
(CERO, LOCA och ”Resplan, Göteborg”), med olika arbetsmetoder, som syftar till att 
göra resor vid svenska arbetsplatser långsiktigt hållbara. 

3.2.1 CERO 

CERO – Climate and Economic Research on Organizations, är en analysmodell och 
process utvecklad för att hjälpa organisationer att nå sina klimatmål för resor. CERO 
baseras på backcasting, som är en metod för att identifiera vad som behöver göras för 
att man i framtiden ska nå uppsatta mål (Robèrt 2005). Backcasting omfattar fyra steg; 
i steg 1 preciseras önskvärda långsiktiga mål och i steg 2 studeras nuläge och mål för 
att ta reda på om det är omöjligt att nå målen om dagens utveckling fortsätter. Om 
svaret är ja kan backcasting utgöra en lämplig metod att gå vidare med till steg 3 och 
4. I steg 3 tas framtidsbilder fram, vilka skildrar en framtid där målen är uppfyllda. I 
det sista steget analyseras framtidsbilderna (Höjer m.fl. 2011). 

En CERO-process inleds med att förankra klimatmål inom en organisation samt att 
beräkna utsläppsnivåer och ekonomiska kostnader. Därefter görs en nuläges-
beskrivning i form av en kartläggning av det totala resandet i organisationen genom en 
resvaneundersökning och insamling av resdata. Med utgångspunkt på 
nulägesbeskrivningen och målen tas slutligen en handlingsplan fram med åtgärder som 
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på kostnadseffektiva sätt ska styra organisationens resande (Robèrt 2005). Strategierna 
baseras på statistisk modellering av resvanor och cost-benefit analyser för att ta fram 
åtgärder med störst ekonomisk besparingspotential. CERO utförs i nära samarbete 
med den aktuella organisationen, där ledning och medarbetare har möjlighet att 
påverka val av åtgärder i samband med workshops (CERO 2014b). 

CERO-modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH (Robèrt 2007a) och är 
numera en konsultverksamhet och ett forskningsprojekt som tillämpas i över 40 
svenska organisationer. Dessa består av företag som Apoteket, Microsoft och 
TeliaSonera samt landsting och kommuner. De organisationer som deltar har 
möjlighet att jämföra resultat och byta erfarenheter med varandra. Hitintills 
konstateras att de 28 kommuner som genomfört en CERO-analys har minskat den 
egna organisationens klimatpåverkande utsläpp med mellan 4-18 procent (CERO 
2014c). I samma självutvärdering konstateras att arbetsresor utgör den största källan 
till utsläpp av kommunernas resor och att kommuner i Stockholmsregionen i regel har 
lägre utsläpp än andra, vilket kan förklaras av en större andel åker kollektivt. Detta 
kan bero på ett större kollektivtrafikutbud i kombination med att befolkningstätheten 
inte är proportionerlig med vägnätets kapacitet. En annan faktor som bidrar till lägre 
utsläpp är användning av kommun- eller poolbil i tjänsten framför tjänsteresor med 
privatbil. I ett flertal kommuner har dock förmånsbeskattning upplevts som ett hinder 
mot förändringsarbetet, vilket minskat möjligheten att skapa ekonomiska incitament 
för hållbara resor (Robèrt m.fl. 2012). 

3.2.2 LOCA 

LOCA – LOw Carbon Access for Added Value är en arbetsmetod för att ta fram 
anpassade lösningar för hållbara resor och transporter. Genom LOCA tas en grön 
resplan fram med ett paket av kostnads- och energieffektiva åtgärder. En LOCA-
analys består av ett antal steg och inleds med att övergripande mål preciseras och 
förankras i organisationen. Därefter upprättas en nulägesbeskrivning av resor och 
transporter, baserat på insamlad resdata, intervjuer med ledning och anställda eller en 
resvaneundersökning. Sedan görs en nulägesanalys innehållandes val av färdmedel, 
energianvändning, kostnader för resor samt de anställdas vilja att förändra sina 
resvanor. Efter nulägesbeskrivning och analys preciseras målen och slutligen tas en 
handlingsplan fram, innehållande de åtgärder som bedöms ge störst 
kostnadsekonomisk och miljömässig nytta. Efter genomförande av åtgärder görs en 
uppföljning av dess effekter. Potentiellt leder detta till en revidering av målen och en 
fortsatt process (Trivector 2014b).  

LOCA-modellen är utvecklad av konsultbolaget Trivector och har bland annat använts 
på Region Skåne och Trafikverket. Ett sätt att utvärdera en LOCA-analys är med hjälp 
av verktyget MaxSumo, som ingår i EU-forskningsprojektet Max som i sin tur stöds 
av EPOMM. Med MaxSumo-verktyget kan mobility management-åtgärders samtliga 
faser utvärderas, från hur åtgärderna tagits emot till vilka resultat som har uppnåtts. 
Bland Max-verktygen ingår även plattformen MaxEva som jämför resultat av mobility 
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management-åtgärder och modellen MaxSem som syftar till att skapa förståelse för 
människors möjligheter att ändra sina beteenden, vilka kan användas som komplement 
till en LOCA-analys (EPOMM 2009). 

3.2.3 Resplan på Trafikkontoret i Göteborg 

Trafikkontoret i Göteborg har sedan början av 2000-talet arbetat för att göra 
förvaltningens tjänsteresor och de anställdas arbetsresor mer hållbara. Arbetet med en 
resplan och resepolicy omfattar numera samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs 
stad (Göteborgs stad 2007). 

Baserat på erfarenheterna av det omfattande arbetet med resplanen har Trafikkontoret 
tagit fram en arbetsmetod för att även hjälpa andra organisationer med sitt 
hållbarhetsarbete. Arbetsprocessen inleds med att en inventering görs av 
verksamheten, där befintliga hållbarhetsåtgärder och utvecklingsmöjligheter 
identifieras. I inventeringsarbetet studeras exempelvis organisationens policys, 
platsförutsättningar samt resvanor, genom en webbenkät som Trafikkontoret 
tillhandahåller. Utifrån analyserna tas sedan en handlingsplan fram med åtgärder som 
bedöms ge störst miljömässig och ekonomisk nyttoeffekt. I nästa steg kommuniceras 
och tillämpas handlingsplanen i organisationen. Därefter utvärderas åtgärdernas 
effekter av för att se om och hur resplanen kan förbättras (Göteborgs stad 2005).  

De organisationer som infört arbetsmetoden får därtill från Trafikkontoret information 
och förslag på åtgärder som Trafikkontoret själv har erfarenhet av, till exempel 
subventionering av kollektivtrafikkort eller leasingcyklar. Dessa beskrivs närmare i 
nästa avsnitt. Enligt Trafikkontorets modell prioriteras i första hand åtgärder efter vad 
som är enkelt att genomföra, till exempel att undanröja hinder på arbetsplatsen såsom 
bristfällig information eller dålig tillgång till cykelparkering. Allteftersom förtroendet 
för processen ökar kan mer omfattande åtgärder införas. Likt flertalet kommuner som 
genomgått en CERO-analys vittnar Trafikkontoret om de begränsningar som den 
svenska skattelagstiftningen innebär för möjligheten att genomföra incitaments-
höjande åtgärder. Organisationer i länder som Nederländerna och Storbritannien anses 
ha betydligt större möjligheter att erbjuda sina anställda förmåner som främjar ett 
hållbart resande, jämfört med organisationer i Sverige (Göteborgs stad 2005). 

3.3 Exempel på åtgärder för hållbara arbets- och tjänsteresor 

Det finns många olika typer av åtgärder som företag kan använda sig av för att bidra 
till mer hållbara resor, men en åtgärd som är enkel och effektiv att införa på en 
organisation behöver inte vara det för alla organisationer. Detta då åtgärderna beror av 
företagets målsättning och specifika förutsättningar. En enskild åtgärd har sällan stor 
effekt, men däremot kan kombinationer av åtgärder ha stor inverkan på företags resor.  
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I samband med att åtgärder tas fram det viktigt att se över företagets policys över 
resor, miljö, möten, fordon och parkering, så att de pekar i samma riktning. Tydliga 
riktlinjer tillsammans med ett paket av åtgärder sänder klara signaler om vad företaget 
vill åstadkomma. I många fall kan företag göra mycket genom att endast kommunicera 
och informera om de möjligheter som finns för resor på en arbetsplats, till exempel 
möjligheter till resfria möten och rutiner vid tjänsteresor. Ett ypperligt tillfälle att 
informera om hållbart resande är vid nyanställningar då den anställde ännu inte skaffat 
sig fasta resvanor (Göteborgs stad 2005). 

Möjligheten till att använda olika färdsätt, och därmed ta till sig en riktad åtgärd, beror 
på möjligheten att resa mellan bostad och arbetsplats. Tillgänglighet definieras enligt 
Nationalencyklopedin (2014) som ”… möjligheter att ta del av något 
eftersträvansvärt”. Tillgänglighet beror på varje individs möjligheter att röra sig, som 
fysiska förutsättningar och geografisk närhet till målpunkten. 

Nedan beskrivs exempel på effektiva åtgärder som genomförts av svenska företag och 
organisationer. Åtgärderna presenteras utifrån vilken effekt de har på miljön; åtgärder 
som minskar behovet av att resa, åtgärder relaterade till gång- och cykeltrafik, åtgärder 
som främjar resande med kollektivtrafik och åtgärder för resor med bil (Marshall 
2001). Dock bör poängteras att denna hierarki inte alltid är riktig ur miljösynpunkt. 
Exempelvis behöver inte en bilresa i ett enskilt fall innebära större miljöpåverkan än 
en resa med kollektivtrafik, även om det ur statistisk synvinkel så är fallet. Det bör 
även understrykas att det i första hand är energikällan som ger upphov till 
miljöpåverkan och inte färdsättet i sig. 

3.3.1 Minska behovet av att resa 

Resfria möten, eller virtuella möten, används av allt fler organisationer för att minska 
behovet av tjänsteresor. Med resfria möten avses ”realtidskommunikation mellan 
geografiskt åtskilda parter med hjälp av tele-, video- eller webbmöten.” (Voytenko 
m.fl. 2013:15). För att minska behovet av att resa kan resfria möten övervägas innan 
en tjänsteresa bokas, även om de inte kan ersätta alla fysiska möten. Vinsterna med 
resfria möten för företag är framförallt effektivisering av verksamheten, minskade 
reskostnader, tidsbesparing och minskad miljöpåverkan. Dessutom innebär det ökade 
möjligheter för nationella och internationella samarbeten och stärkt konkurrenskraft. 
För individen innebär resfria möten att mindre tid behöver läggas på tjänsteresor vilket 
har positiva effekter på både arbetstid och fritid (Trafikverket 2010). Att satsa på 
resfria möten kräver inköp av utrustning och tillhandahållande av support men innebär 
också en ny möteskultur. För att resfria möten ska få genomslag är det viktigt att 
företaget bistår med utbildning, information, support och riktlinjer för hur och när det 
ska användas (Göteborgs stad 2005). 

Telekom-företaget TeliaSonera har länge satsat på resfria möten. Som följd minskade 
antal flygresor och körsträckor med bil med cirka 70 procent mellan år 2001 och 2012 
(TeliaSonera 2013). Mellan år 2001 och 2009 minskade företagets reserelaterade 
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kostnader med cirka 75 procent, ungefär 70 miljoner kronor årligen, vilket innebar en 
minskning av koldioxidutsläppen för resor med 75 procent (TeliaSonera 2011). Enligt 
företaget ligger framgångsfaktorer bland annat i en väl förankrad mötespolicy och att 
ledningen föregår med gott exempel (TeliaSonera 2013). 

Ett annat sätt att minska behovet av att resa är att införa en företagspolicy om 
distansarbete. Med distansarbete avses arbete som utförs från hemmet eller en plats 
annan än den ordinarie arbetsplatsen (SKL 2010). Distansarbete har visat sig ha liten 
effekt på samhällsnivå (Arnfalk 2013). För Stockholms län uppskattas distansarbete 
kunna begränsa persontransporterna med 0,6 procent inom en tioårsperiod (Vägverket 
2008a). 

Distansarbete kan dock ha betydelse för individer och företag. Nämnda fördelar med 
distansarbete är att friheten och flexibiliteten ökar. Genom distansarbete kan behovet 
av att resa reduceras, vilket ger lägre utsläpp och resekostnader. När mindre tid 
behöver läggas på resor finns mer tid över för arbete och fritid (Atkin & Lau 2007). 
Dock begränsas effekten om distansarbete endast utförs för en del av dagen vilket inte 
medför minskar resande. Detsamma gäller om ärenden som annars skulle ha utförts på 
vägen hem från jobbet ändå görs (Energimyndigheten 2013). Fördelar med 
distansarbete för företag är framförallt minskade kostnader för kontorslokaler och mer 
motiverade anställda, vilket kan bidra till ökad produktivitet och minskad 
personalomsättning (Atkin & Lau 2007). 

Ett av de företag som satsar på distansarbete och flexibla arbetsplatser är IT-bolaget 
Microsoft. Att låta de anställda arbeta där de får mest gjort ger effekter på miljö, 
produktivitet och minskad stress för de anställda (Edenhall 2012). En flexibel 
arbetsplats är enligt Microsoft en delförklaring till varför man har blivit utsedd till 
landets bästa arbetsplats bland stora företag år 2013 (Computer Sweden 2013). 

3.3.2 Stimulera gång- och cykeltrafik 

Genom att stimulera gång- och cykeltrafik kan företag förutom att minska den direkta 
miljöpåverkan, även bidra till friskare anställda och minska behovet av 
parkeringsplatser. Åtgärder för gång och cykel riktar sig till anställda som har ett 
tillåtande avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen, men de kan vara de övriga till 
gagn då de underlättar gång och cykelresor i tjänsten (Göteborgs stad 2005).1 

Ett första steg till att främja gång och cykelresor är att se över hur pass gång- och 
cykelvänlig arbetsplatsen är. Det bör finnas en bra och säker cykelparkering direkt 
eller invid ingången. Cykelparkeringen bör vara väderskyddad och för ökad 
stöldsäkerhet ha tillräcklig kapacitet så att alla cyklar kan låsas fast i ett cykelställ 
(Boverket 2009). Att tillhandahålla cykelservice på arbetsplatsen med kompressions-
driven cykelpump är ett ytterligare sätt att främja resor med cykel. Anställda bör även 
ha tillgång till dusch- och omklädningsrum med skåp samt möjligheter att hänga upp 
och torka sina kläder och skor (Göteborgs stad 2005). 

1 För mer information om vad som kännetecknar en cykelvänlig arbetsplats, se kriterierna i projektet 
cykelvänlig arbetsplats http://cykelvanlig.se/kriterierna/ (Göteborgs stad 2014). 
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För att ytterligare främja resor med cykel kan företag erbjuda en cykelförmån till sina 
anställda. En arbetsgivare som satsar på olika typer av miljöincitament för resor 
mellan bostaden och arbetsplatsen är Göteborgs stad, som erbjuder de anställda ett 
bidrag på 1500 kronor vart tredje år som kan användas till en ny cykel, cykeltillbehör 
eller cykelservice. Bidraget är skattepliktigt och hämtas ut mot uppvisande av kvitto. 
Staden erbjuder även de anställda att hämta ut en personalcykel med leasingavtal. Den 
anställde betalar av cykeln under en treårsperiod och har därefter möjlighet att köpa ut 
den för ett restvärde. I leasingavtalet ingår full service för cykel eller elcykel 
(Göteborgs stad 2012) och kan även innehålla regnkläder och hjälm (Göteborgs stad 
2005). 

För att få fler att cykla till och från jobbet och använda cykeln i tjänsten erbjuder 
Jönköpings kommun ersättning för de resor som görs med egen cykel i tjänsten 
(Jönköpings kommun 2012). Dessa resor ersätts med 95 öre per kilometer och 
betraktas av Skatteverket som lön (Sollentuna kommun 2013). Ett annat sätt att 
underlätta för korta resor i tjänsten är att tillhandahålla tjänstecyklar av bra kvalitet 
eller en cykelpool på arbetsplatsen. Det är viktigt att dessa är lätta att boka, att de 
servas med jämna mellanrum och att det finns cykelkartor tillgängliga (Göteborgs stad 
2005). 

Ett sätt att väcka intresse för att gå och cykla till och från arbetsplatsen är att delta i 
tävlingar, projekt och anordna prova-på-dagar. Anställda kan uppmuntras att 
promenera genom tävlingar och stegräknare. För cykel kan man under en dag 
demonstrera och låta anställda prova på en elcykel och i samband med det dela ut 
cykelhjälmar förbehållet att hjälmen kommer att användas (Göteborgs stad 2005). 

Ett annat sätt att öka cykelintresset är att annordna cykelprojekt som hälsotrampare 
och testcyklister. Dessa projekt syftar till att låta vanebilister prova på att ta cykeln till 
jobbet under en period. Landstinget i Uppsala har hållit i flera omgångar av projektet 
hälsotrampare med goda resultat som följd. Deltagare har under ett år åtagit sig att 
cykla till jobbet minst tre dagar i veckan, förbehållet dagar med halka och snöstorm, i 
gengäld mot att delta i utlottningar av priser och utrustning i form av cykeldator, hjälm 
och regnkläder. Efter att projektet avslutats kom mer än 80 procent av deltagarna att 
regelbundet fortsätta cykla till jobbet. För de personer som deltog i projektet minskade 
sjukfrånvaron vilket innebar stora kostnadsbesparingar för landstinget (Landstinget i 
Uppsala 2004). 

3.3.3 Underlätta för resor med kollektivtrafik 

Kollektivtrafik är ett bra komplement till gång och cykelresor, då det möjliggör för 
resor över större avstånd och är därmed ett miljömässigt bra alternativ till resor med 
bil (Marshall 2001). Det finns flera sätt för företag att stimulera kollektivtrafikresande. 
Som utgångspunkt är det viktigt att informera om möjligheterna till att åka kollektivt 
genom att tillhandahålla tidtabeller eller realtidsinformation. För företag i Stockholms 
län erbjuder SL möjligheten att visa realtidsinformation på arbetsplatsen. Det som 
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behövs för att visa nästa avgång för kollektivtrafiken är en skärm. Ett företag som har 
valt att göra det är Svenska Spel i Sundbyberg där skärmar på samtliga våningsplan 
visar interninformation tillsammans med realtidsinformation från SL (SL 2010). 

Ett annat sätt att underlätta för resor med kollektivtrafik är att erbjuda en 
kollektivtrafiksförmån. Göteborgs stad erbjuder en kollektivtrafiksförmån som ett av 
flera miljöincitament för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. De anställda får ett 
subventionerat månads- eller årskort i gengäld mot att de åker kollektivt till jobbet. 
Subventionerade kollektivtrafikkort är en skattepliktig förmån och kan subventioneras 
delvis eller fullt ut. Enligt Göteborgs stad är det bättre att arbetsgivaren subventionerar 
en del av kostnaden för de anställda som reser kollektivt, jämfört med att den anställde 
subventionerar arbetsgivaren genom att använda sitt privata kollektivtrafikkort i 
tjänsten (Göteborgs stad 2013). 

En metod som visar goda resultat på en ökad andel kollektivtrafikresenärer är att låta 
vanebilister prova på att åka kollektivt under en period. I Lund har projektet 
testresenärer låtit bilister få ett månadskort till kollektivtrafiken i utbyte mot att 
besvara ett antal enkäter. Ett år efter testperioden reser drygt 40 procent av 
testresenärerna kollektivt till och från jobbet (Energimyndigheten 2013). 

För att underlätta för resor med kollektivtrafik i tjänsten kan företag tillhandahålla 
kollektivtrafikkort som anställda kan låna vid behov. Detta gör det smidigare och mer 
attraktivt att åka kollektivt i tjänsten, eftersom anställda inte behöver ha eget kort eller 
ligga ute med pengar för resan. Möjligheter till att åka kollektivt i tjänsten minskar 
dessutom behovet av att ta egen bil till jobbet (Göteborgs stad 2005). SL erbjuder en 
rad olika företagsbiljetter som kort med reskassa eller periodbiljetter (SL 2012). 

3.3.4 Åtgärder för resor med bil 

Att se över de resor som fortsatt behöver göras med bil kan leda till ökad 
trafiksäkerhet, bättre arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan och minskade kostnader för 
både företag och anställda. En bilpool möjliggör för ett mer effektivt nyttjande av bilar 
samt att det garanterar att anställda kör med säkra bilar i tjänsten. Genom att hålla i en 
företagsbilpool eller ansluta sig till en kommersiell bilpool kan ett företag sänka 
kostnader för korta resor som annars skulle gjorts med taxi eller hyrbil. Dessutom 
minskar anställdas behov av att ta bilen till arbetsplatsen då det finns bilar att tillgå för 
tjänsteärenden. På så vis kan en bilpool leda till ett minskat behov av parkeringsytor 
och besparing av kostnader för administration av milersättning. För att en bilpool ska 
få genomslag är det viktigt att den ingår och prioriteras i företagets resepolicy 
(Göteborgs stad 2005). 

Göteborgs stad var en av de första stora organisationerna som anslöt sig till en bilpool. 
Införandet av en miljöbilpool genomfördes i samband med framtagandet av en ny 
resepolicy som syftade till att i högre grad än tidigare styra färdmedelsval. Målet med 
den nya resepolicyn och bilpoolen var att minska miljöbelastning, olycksrisk och 



 Företag och hållbart resande 
 

  23 

kostnader för tjänsteresor genom att begränsa användningen av privatbil i tjänsten. 
Två år efter att bilpoolen infördes hade kommunen minskat sina kostnader för 
parkering och administration med 30 procent och minskat det totala antalet körda mil 
med cirka 20 procent (Vägverket 2008b). 

I en studie bland företag i Nacka fann Robèrt (2007b) att en låg användning av bilpool 
i tjänsten berodde på bristande information och marknadsföring av bilpoolen till de 
anställda. Det är således viktigt att informera om fördelarna med att använda bilpool, 
att tillhandahålla ett smidigt bokningssystem och att bilarna finns i nära anslutning till 
kontoret (Göteborgs stad 2005). 

Ett annat sätt att styra om tjänstresor i en mer hållbar riktning är att klimatkompensera 
för klimatpåverkande utsläpp av tjänsteresor. Åre kommun har infört en intern 
koldioxidavgift för resor med syfte att minska koldioxidutsläpp, genom att göra det 
dyrare att göra resor med höga utsläpp. Att resa med privatbil i tjänsten, poolbil som 
drivs av bensin eller diesel och flyg ger extra påslag medan resor med tåg, 
miljöpoolbil och samåkning ger motsvarande rabatt. Under det första året minskade 
flygresorna i tjänsten med över 60 procent och tågresorna ökade med 110 procent. 
Kommunen konstaterar att en lång förankringsfas varit viktigt vid införandet av 
avgiftssystemet, för att kunna möta den misstro som kan uppstå mot en så pass 
omfattande åtgärd (Energimyndigheten 2008). 

Även Göteborgs stad har infört en modell för klimatkompensering av utsläpp från 
tjänsteresor för samtliga förvaltningar och bolag. Klimatkostnaden återinförs till 
förvaltningarna och bolagen för att användas i klimatkompenserande åtgärder, med 
syfte att minska de framtida utsläppen. Varje förvaltning och bolag bestämmer själva 
vad de vill satsa på, det kan till exempel handla om utbildning eller inköp av 
videokonferensutrustning och elcyklar (Göteborgs stad 2011). 

Vidare är det viktigt att beakta möjligheten till att parkera på en arbetsplats eftersom 
tillgången till parkeringsplatser har en direkt inverkan på om personer väljer att ta 
bilen till jobbet eller inte (Energimyndigheten 2013). Att se över parkeringsytor 
handlar ofta om att styra och prioritera användningen av parkeringsplatser, att införa 
parkeringsavgifter om det inte redan finns eller att se över antalet tillgängliga 
parkeringsplatser (Göteborgs stad 2005). Att införa någon form av styrning av 
parkeringsplatser är en känslig fråga men det är också ett effektivt styrmedel och en 
viktig faktor för ett förändrat resbeteende. I en brittisk studie bland 20 företag i 
Nederländerna, Storbritannien och USA konstateras parkeringsstyrning vara den 
enskilt viktigaste faktorn för en grön resplans genomslag. För de 13 företag som 
riktade åtgärder mot bilparkering minskade arbetspendlingen med bil med upp mot 20 
procent, medan arbetspendlingen med bil för de sju företagen som inte gjorde endast 
minskade med cirka tio procent (Cairns m.fl. 2010). Studier i Sverige visar att endast 
tre av tio personer tar bilen till jobbet om parkeringen vid arbetsplatsen är 
avgiftsbelagd medan sju av tio väljer bilen om parkeringen är gratis (Trivector 2005). 
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Nacka kommun har vid kommunhuset valt att avgiftsbelägga den tidigare fria 
parkeringen. De pengar som genereras av parkeringsavgifterna används till att 
subventionera kollektivtrafikkort till de anställda. Kommunen har i samband med 
detta även infört restriktioner för användning av privatbil i tjänsten genom att inte 
betala ut någon milersättning, utan hänvisar istället till den kommunala bilpoolen 
(Energimyndigheten 2013). 

Att ställa miljökrav på de bilar som köps in och används i tjänsten är ytterligare ett sätt 
att påverka tjänsteresor med bil. Detta kan göras för alla typer av resor med bil, som 
taxi, hyrbil, poolbil och förmånsbilar. Ett annat sätt att minska utsläpp från arbets- och 
tjänsteresor med bil är att erbjuda utbildningar i sparsam körning, även kallat 
Ecodriving. Studier visar att den anställda på kort sikt kan minska 
bränsleförbrukningen med cirka tio procent och på lång sikt med cirka fem procent 
(Göteborgs stad 2005). I Bodens kommun har de anställda fått genomgå en utbildning 
i sparsam körning. Kommunen har dessutom utbildat sparcoacher för att de anställda 
ska få kontinuerligt feedback på sina körsätt. Målet med sparcoacher är att ge stöd och 
rådgivning på de anställdas körsätt så att de inte ska falla tillbaka i gamla körvanor 
(Energimyndigheten 2013). 
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4 RESVANOR PÅ ÅF I SOLNA 

I detta kapitel presenteras resultaten av genomförd nulägesbeskrivning av resvanor 
och resandets förutsättningar för arbets- och tjänsteresor på ÅF i Solna. I de 
inledande avsnitten beskrivs resandets förutsättningar och därefter resultaten av 
utförd resvaneundersökning. 

4.1 Resultat platsförutsättningar 

4.1.1 Styrande policys inom ÅF 

Som ett av tre hållbarhetsmål har ÅF som målsättning att år 2015 halvera sina 
koldioxidutsläpp från resor (basår 2009 och beräknat per individ). Inom ÅF regleras 
resor genom tre antagna policyer för hållbarhet, resor och fordon. ÅF:s 
hållbarhetspolicy, som är den mest övergripande policyn, baseras på FN:s principer 
om ”The Global Compact”, som uppmanar företag att ta globalt ansvar för sunda 
arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och korruption. Genom att anta ”The Global 
Compact” förutsätts att ansvar tas för miljön, vilket innefattar att verka för mer 
hållbara resor men även att bli mer hållbar inom andra områden. Därutöver innebär 
policyn att ÅF förväntas uppmuntra spridning och utveckling av miljövänlig teknik 
(ÅF 2011). 

ÅF:s andra policy handlar om rutiner kring företagets tjänsteresor. Enligt resepolicyn 
ska ÅF arbeta aktivt för att minska ekonomiska och miljömässiga resekostnader. En 
rutin i policyn är att de anställda ska överväga att genomföra ett resfritt möte (genom 
video-, webb- eller telefonmöte) innan beslut om tjänsteresa tas. I policyn finns även 
ett resereglemente med rekommendationer om val av färdmedel för olika typer av 
resor. Vid resor som är längre än 55 mil ska i första hand tåg eller flyg väljas och i 
sista hand bil. Vid resor som är kortare än 55 mil ska tåg väljas i första hand, bil i 
andra hand och flyg i tredje hand. Vid lokala resor ska i första hand allmänna 
kommunikationsmedel väljas och bil endast i de fall då utrustning behöver medtas 
eller om det är uppenbart tidsmässigt fördelaktigt (ÅF 2006). 
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För tjänsteresor med bil förväntas samåkning ske i så stor utsträckning som möjligt 
och vid resor med hyrbil ska miljöbil väljas om möjligt. För resor med tåg bokas 
normalt en resa i andra klass och för resor med flyg bokas biljett i ekonomiklass. 
Resor med tåg, hyrbil och flyg bokas via ÅF:s interna reseportal. Vid resor med egen 
bil eller motorcykel betalas milersättning ut. Vid resor med kollektiva färdmedel 
betalas ersättning ut mot uppvisande av kvitto (ÅF 2006). 

Som komplement till resepolicyn reglerar ÅF:s tredje policy, fordonspolicyn, avtal om 
tjänstebil för personal-/kontobil (förmånsbil) och servicebil (pool-/sektionsbil). Målet 
med fordonspolicyn är att säkerställa att samtliga bilar inom ÅF är förenlig med 
företaget hållbarhetsarbete. Personal-/kontobilar och servicebilar möjliggör för 
anställa att göra miljö- och säkerhetsanpassade bilval. Nya kriterier för högsta 
godkända nivå för koldioxidutsläpp revideras årligen (ÅF 2013). 

4.1.2 Solnakontorets lokalisering 

Teknikkonsultbolaget ÅF:s kontor i Solna ligger vid Frösundaleden invid E4:an drygt 
en kilometer nordost om Solna centrum och cirka två kilometer norr om Norrtull. 
Kontorets placering framgår av figur 4-1. Kontoret har cirka 1300 anställda inom 
områdena industri, energi, miljö och infrastruktur, samt koncernens företagsledning. 
På kontoret finns moderbolaget ÅF AB och divisionerna Industry, Infrastructure och 
Technology, representerade. 

 

  

Nedan beskrivs tillgängligheten till ÅF:s kontor i Solna för gående, cyklister samt 
resor med kollektivtrafik och bil. 
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4.1.3 Tillgänglighet för gående och cyklister 

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik till ÅF i Solna är god. Det finns gång- och 
cykelvägar mot Solna station, Solna centrum samt i norr- och södergående riktningar. 
Dock leder de inte ända fram till kontoret utan en infartsväg med relativt högt 
trafikflöde måste passeras via ett övergångsställe. 

För de som cyklar till jobbet finns cykelparkering på tre olika platser, i cykelställ med 
20 platser utan väderskydd som ligger cirka 25 m från huvudingången mot 
Frösundaleden, i ett cykelgarage med 65 platser cirka 70 meter från huvudingången 
och i cykelställ med tio stycken platser på första planet i bilgaraget. Vid observationer 
under våren 2014 konstateras att cykelparkeringarna har hög beläggning och att 
antalet cyklar i april månad överstiger antalet platser i cykelställ. Undantaget 
cykelgaraget, där det fanns ett fåtal platser tillgängliga, har långt från samtliga 
cyklister möjlighet att låsa fast sin cykel. Varför cykelgaraget inte används i full 
utsträckning när de andra parkeringarna är fulla kan bero på att färre känner till 
cykelgaraget eller att avståndet till huvudentrén anses för långt. 

För inträde i cykelgaraget behövs en kod som erhålls av kontorets reception. I 
cykelgaraget finns sju tjänstecyklar av enklare modell utan växlar samt tillgång till 
cykelpump. Tjänstecyklarna och cykelhjälm bokas via receptionen. Service av 
cyklarna ansvarar ÅF:s vaktmästeri för, som vid behov skickar cyklarna till verkstad. 
En genomgång av receptionens bokningslogg för tjänstecyklarna visar på begränsad 
användning och ofta är det samma brukare som återkommer. 

För gående och cyklister som är i behov av ombytesmöjligheter finns i anslutning till 
bilgaraget omklädningsrum, med dusch och cirka 150 skåp i herromklädningsrummet 
och 80 skåp i damomklädningsrummet. Skåpen är högt eftertraktade och personer står 
i kö för att gå tillgång till dem. 

4.1.4 Tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer 

ÅF:s kontor är välförsörjt med kollektivtrafik och det finns ett flertal hållplatser inom 
gångavstånd från kontoret. Busshållplatserna Kolonnvägen, Solna Station och Haga 
Norra, som alla ligger inom 600 meter från kontoret, trafikeras med sammanlagt tio 
olika busslinjer med slutdestinationer såsom Mörby station, Odenplan, Brommaplan 
samt Arlanda flygplats med Flygbussarna. Bussarna passerar under rusningstid mellan 
var sjätte och var 15:e minut. Bussarnas framkomlighet påverkas av den hårt belastade 
Frösundaleden, som passerar utanför kontoret. I nuläget påverkas framkomligheten 
även av en pågående ombyggnation av vägen som pågår fram till hösten år 2015. 
Syftet med ombyggnationen är dock att öka framkomligheten för bilar och bussar 
genom att bredda vägen (Solna stad 2013a). 

Den närmsta spårbundna trafiken vid kontoret utgörs av pendeltåget vid Solna station. 
Stationen ligger cirka 600 meter från kontoret vilket tar cirka sju minuter att 
promenera. Stationen trafikeras av pendeltågslinjerna Södertälje – Märsta och Älvsjö 
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– Uppsala via Arlanda, som under rusningstrafik passerar Solna med sjuminuters-
intervall, se figur 4-2. Under år 2014 utökas den spårbundna trafiken i Solna, genom 
att tvärbanans sträckning förlängs från Solna centrum till Solna station. 

 

 

För närvarande ligger tvärbanans ändhållplats i Solna centrum, cirka 1,5 kilometer 
från ÅF:s kontor, vilket tar cirka 15 till 20 minuter att promenera. Tvärbanan avgår 
från Solna centrum med 15-minuterstrafik under rusningstid. Tunnelbanestationen vid 
Solna centrum trafikeras av tunnelbanans blåa linje Kungsträdgården – Akalla och 
passerar stationen med sjuminuterstrafik under rusningstrafik. Under utbyggnaden av 
tvärbanan har framkomligheten vid Solna centrum varit begränsad. Detta har föranlett 
att flera berörda busslinjer fått en annan sträckning, vilket medfört att det varit 
fördelaktigare att, från kontoret, nå tunnelbanenätet via Näckrosens tunnelbanestation 
med buss, än att resa via Solna station. 

På ÅF erbjuds anställda SL:s årskort som personalförmån där den anställde får 
årskortet som en månadskostnad på nettolönen. Genom samtal med anställda framgår 
att det är en förmån som långt ifrån alla känner till. 

Kollektivtrafiken lyfts inte fram nämnvärt på kontoret. Det saknas tillgänglig 
information om närliggande hållplatser och tidtabeller, även om receptionen erbjuder 

Figur 4-2 Solna stations placering i pendeltågsnätet (SL 2014b). 
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assistans för den som frågar. På ÅF:s interna nätverk under ”husets abc” finns viss 
information om möjligheterna till att åka kollektivt, dock omfattar den endast en del 
av de förbipasserande kollektivtrafikslinjerna. Realtidsinformation saknas. 

4.1.5 Tillgänglighet för bilister 

För resande med bil ligger ÅF:s kontor tillgängligt i och med lokaliseringen intill 
E4:an. Dock är trafiksituationen på gatorna intill kontoret och Essingeleden hårt 
belastad under rusningstrafik, vilket begränsar framkomligheten för resor till kontoret 
från länets södra och centrala delar. 

I kontorets parkeringsgarage finns cirka 400 garageplatser tillgängliga för ÅF-
anställda. Från garaget leder hissar upp till de anställdas arbetsplatser. 
Beläggningsgraden för parkeringarna är hög och det kan vara svårt för personer som 
anländer senare på morgonen att få en parkeringsplats. Parkeringstillstånd till garaget 
fördelas av respektive division. De anställda parkerar utan kostnad i ÅF:s garage med 
undantag av att parkeringen är en skattepliktig förmån. För MC/Moped finns särskilda 
platser i garaget. Förutom ÅF-anställdas parkeringsplatser tillhandahålls cirka 25 
platser för kunder, vilka också har en relativt hög beläggning.  

För tjänsteresor har anställda möjlighet att boka hyrbil via Hertz och poolbil via 
Sunfleet. Hyrbilar kan hämtas ut vid en bilåterförsäljare som ligger granne med 
kontoret och Sunfleet har tre poolbilar till förfogande på en parkering i anslutning till 
kontoret, dock inga miljöbilar. Hyrbil och poolbil bokas liksom andra färdmedel för 
tjänsteresor genom ÅF:s interna resebokningstjänst eller leverantören. 

4.1.6 Resfria möten och distansarbete 

På ÅF finns möjlighet att genomföra resfria möten genom antingen videokonferens, 
webb eller tele. Som framgår av ÅF:s resepolicy ska anställda alltid överväga att 
genomföra mötet resfritt innan tjänsteresa bokas. På kontoret finns två bokningsbara 
rum med videokonferensutrustning. För distansarbete, det vill säga möjligheten att 
arbeta hemifrån, har ÅF ingen särskild policy. Rutiner och möjligheter till 
distansarbete hanteras av respektive sektion. 

4.1.7 Framtida förutsättningar för resande 

För att få uppfattning om kommande reseförutsättningar på ÅF i Solna har planer, som 
bedöms beröra resande i kontorets närområde och Solna stad, studerats. 

För närvarande pågår en ombyggnation av den hårt belastade vägen Frösundaleden 
med syfte att öka framkomligheten för bil- och busstrafik. Som tidigare har nämnts 
kommer tvärbanan att under 2014 förlängas från Solna centrum till Solna station 
(Solna stad 2013a), vilket kommer öka tillgängligheten för resor med kollektivtrafik. 
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Inom Solna stad pågår i nuläget ett arbete med att ta fram en cykelplan. Solna vill med 
planen att fler ska välja cykel istället för bil vid arbetsresor. För att uppnå detta vill 
Solna stad förbättra cykelvägnätet och öka säkerheten, genom att minska konflikter 
med gående och samordna cykelvägar med grannkommunerna (Solna stad 2013b). 
Genom ett bättre utbyggt cykelvägnät i Solna kan förutsättningarna för cykelpendling 
förbättras, även om det samtidigt förutsätter att cykelvägnät i övriga kommuner i 
Stockholms län ses över. 

Vidare planerar Solna stad att utveckla delar av området Stora Frösunda, som ligger 
väster om kontoret, i riktning mot Solna station. Målsättningen med planen är att 
upprätta nya bostäder, kontor och handelslokaler. Den befintliga bilanläggningen 
kommer inhysas i nya lokaler anpassade till stadsmiljön (Solna stad 2013c). 
Möjligheten att ta sig fram i närområdet med olika färdsätt kan därmed förväntas öka. 

4.2 Resultat resvaneundersökning 

Nedan redovisas delar av resultaten av utförd resvaneundersökning. Samtliga resultat 
redovisas i bilaga C. 

4.2.1 Bakgrund – grunddata om de anställda 

Resvaneundersökningen skickades ut till 1299 personer och besvarades av 686 
personer, vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent. Av de som svarade på 
undersökningen var 26 procent kvinnor och 74 procent män, vilket överensstämmer 
väl med fördelningen av kvinnor och män som undersökningen skickades ut till, 28 
procent respektive 72 procent. 

Av det totala antalet svarande har 11 procent chefsbefattning. Statistik över de faktiska 
förhållandena i urvalsgruppen visar samma andelar då 11 procent har chefsbefattning 
jämfört med 89 procent som inte har det. 

Åldersfördelningen bland de som besvarat resvaneundersökningen framgår av figur 4-
3. Cirka hälften av de svarande är 40 år eller yngre och hälften 41 år eller äldre. De 
svarandes ålderfördelning stämmer väl överens med åldersfördelningen för de 
personer som undersökningen skickades ut till, vilket illustreras av siffrorna i parentes 
i figuren. Personer mellan 41 till 60 år har något högre svarsfrekvens jämfört med 
övriga åldergrupper. 
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I figur 4-4 framgår fördelningen bland de svarande för ÅF:s olika divisioner och 
moderbolag. Divisionerna Industry och Infrastructure har något högre svarsfrekvens 
än övriga. Andelen som undersökningen skickades ut till framgår av siffrorna i 
parentes. 

 

 

Mot bakgrund av svarandes köns-, ålders- och divisionsfördelning samt fördelningen 
mellan chefer och övriga anställda bedöms resvaneundersökningen vara representativ 
för de som arbetar på ÅF i Solna. 

I figur 4-5 framgår att drygt 50 procent av de svarande arbetar på ÅF:s kontor i Solna 
fem dagar i veckan och ungefär 25 procent att de arbetar på kontoret mellan en till fyra 
dagar i veckan. Resterande 25 procent har heltidsuppdrag hos kund. 
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Figur 4-3 Ålderfördelning. 

Figur 4-4 Fördelning mellan divisioner och ÅF AB. 
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Då undersökningen i första hand syftat till att undersöka resvanor på ÅF i Solna, och 
inte andra arbetsplatser, avslutades undersökningen efter del ett med allmänna frågor 
för de anställda som har heltidsuppdrag hos kund. Följande delar av resvaneunder-
sökningen baseras därmed på svar från anställda som arbetar på kontoret minst en dag 
i veckan, vilket uppgår till 505 personer. 

4.2.2 Bakgrund – tillgång till bil och SL-kort 

Av de svarande uppgav 97 procent ha körkort för bil. I figur 4-6 framgår att 78 
procent av de svarande någon gång har tillgång till bil, varav majoriteten av dessa 
alltid har tillgång till bil. 22 procent av de svarande har inte tillgång till bil. 
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Figur 4-6 Andel anställda som har tillgång till bil. 

 

Figur 4-5 Fördelning mellan antal dagar arbetade på ÅF i Solna. 
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För den lokala kollektivtrafiken har 46 procent månads- eller säsongskort, 36 procent 
har kort med reskassa, medan 18 procent saknar kollektivtrafikkort, se figur 4-7. 

 

 

4.2.3 Arbetsresor – hemkommuner 

I vilket område de anställda bor i förhållande till ÅF:s kontor i Solna illustreras i figur 
4-8. De färdsätt man har att välja mellan påverkas av avståndet mellan bostad och 
arbetsplats. Som framgår av kartan bor en betydande andel inom drygt en mils radie 
från ÅF:s kontor.  
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Har du kort till SL-trafiken? 

Figur 4-7 Andel anställda som har kort till SL-trafiken. 
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 Figur 4-8 Antal boende per område. © Lantmäteriet 2012/920.  
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I figur 4-9 redovisas anställdas tio vanligaste hemkommuner, med Stockholm stad 
uppdelad i innerstaden, söderort och västerort. Av diagrammet framgår att över 50 
procent av de svarande är bosatta i Solna, Sundbyberg eller Stockholm stad. De 
resterande vanligaste hemkommunerna ligger samtliga, förutom Nacka, norr om 
innerstaden, i likhet med ÅF:s Solnakontor. 

 

 

4.2.4 Arbetsresor – val av färdsätt 

Figur 4-10 visar färdmedelsfördelning för huvudsakligt färdsätt vid arbetsresor under 
vinter- och sommarhalvåret. 

För arbetsresorna står resor med kollektivtrafik för 40 procent, bilresor för 40 procent 
och gång, cykel, fjärrtåg, MC/moped och övriga färdsätt för 20 procent, sett över hela 
året. De som valt svarsalternativet ”annat” har förtydligat att de använder sig av flera 
färdsätt. Andelen som reser med cykel ökar under sommartid med tolv procentenheter 
jämfört med vinterperioden. Det är framförallt kollektivtrafikresenärer som under 
sommaren går över till att cykla, men även en del bilister.  

Resultatet av resvaneundersökningen visar även att färdmedelsfördelningen mellan 
kvinnor och män skiljer sig. Kvinnor promenerar, åker kollektivt och samåker i större 
utsträckning än män, som i sin tur cyklar och kör bil ensam i större utsträckning. Valet 
av färdsätt skiljer sig även mellan olika åldersgrupper, där yngre i större grad går och 
cyklar till jobbet, medan personer mellan 41 till 50 år är de som i störst utsträckning 
kör bil. 
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Figur 4-9 Andel anställda i de tio vanligaste hemkommunerna. 
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Valet av färdsätt skiljer sig mellan olika hemkommuner som de anställda bor i. I figur 
4-11 illustreras huvudsakligt färdsätt under vinterhalvåret beroende på i vilket område 
de anställda bor. Storleken på cirkeldiagrammen representerar andelen boende i de 
olika områdena. 

Som framgår av figuren är personer som promenerar bosatta i Solna/Sundbyberg (28 
%) och Stockholm/Lidingö (1 %). De personer som under vinterhalvåret väljer att 
cykla är bosatta i Solna/Sundbyberg (20 %), Innerstaden/Lidingö (11 %), Västerort 
(12 %), Sollentuna (8 %), Söderort (8 %) och Nacka/Värmdö (4 %). 

Störst andel kollektivtrafikresenärer finns i Söderort (66 %) och Innerstaden/Lidingö 
(61 %). Som framgår av kartan är det en högre andel personer från Uppsala/Knivsta 
(50 %) som åker kollektivt än från Sigtuna/Upplands Väsby (36 %). För de som reser 
med kollektivtrafiken är boende utefter pendeltågslinjerna en viktig faktor, både för 
kommuner i länets norra och södra delar. Områden ”på tvären” från Solna sett, där 
kollektivtrafikutbudet till Solna utgörs av tvärförbindelser, har en lägre andel 
kollektivtrafikresenärer än andra områden. Ett exempel är Täby/Danderyd som har 
lägre andel resande med kollektivtrafiken, jämfört med närliggande Sollentuna som 
förbinds med Solna genom pendeltågstrafik. 
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Figur 4-10 Färdmedelsfördelning för huvudsakligt färdsätt vid arbetsresor 
under vinter- och sommarhalvåret. 
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Figur 4-11 Val av huvudsakligt färdsätt under vinterhalvåret. © Lantmäteriet 2012/920. 
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Störst andel bilresenärer finns i Upplands-Bro/Ekerö (90 %), följt av Täby/Danderyd 
(69 %), Norrtälje/Vallentuna/Österåker/Vaxholm (65 %), Sigtuna/Upplands Väsby (65 
%) och övriga (64 %), vilket innefattar ett antal kommuner utanför länet. Från dessa 
områden är framkomligheten i rusningstrafik relativt god för resor till ÅF i Solna, 
jämfört med resor från länets södra och centrala delar. Andra områden där över hälften 
av arbetsresorna sker med bil är Järfälla (56 %), Huddinge m.fl. (53 %), 
Nacka/Värmdö (52 %), Sollentuna (50 %) och Uppsala/Knivsta (50 %). I figuren 
utgörs ”övriga” färdsätt av resor med fjärrtåg, MC/moped och de fall då svarande valt 
att förtydliga att de använder flera färdsätt. 

I figur 4-12 redovisas huvudsakligt färdsätt under sommarhalvåret. I figuren framgår 
att de som under sommarhalvåret promenerar till och från jobbet bor i 
Solna/Sundbyberg (24 %) och Innerstaden/Lidingö (3 %). 

Andelen som i huvudsak cyklar till och från arbetsplatsen ökar under sommarhalvåret. 
De som cyklar bor i Solna/Sundbyberg (50 %), Innerstaden/Lidingö (35 %), Västerort 
(24 %), Sollentuna (19 %), Söderort (18 %), Järfälla (13 %), Täby/Danderyd (11 %) 
och Nacka/Värmdö (4 %). För bosatta i dessa områden dubblas eller tredubblas antalet 
cyklister under sommarhalvåret. 

De områden som har störst andel kollektivtrafikresenärer under sommarhalvåret är 
Uppsala/Knivsta (54 %), Söderort (53 %), Huddinge m.fl. (47 %) och Nacka/Värmdö 
(44 %). Under sommaren är det färre som totalt sett åker kollektivt, framförallt till 
förmån för cykeln. 

Under sommarhalvåret minskar arbetspendlingen med bil med cirka 4 procentenheter, 
till förmån för cykel och kollektivtrafik. De områden som under vinterhalvåret står för 
en stor andel av bilresorna konstateras även göra det under sommarhalvåret. I 
Upplands-Bro/Ekerö (90 %), Norrtälje/Vallentuna/Österåker/Vaxholm (65 %), 
Sigtuna/Upplands Väsby (65 %), övriga (64 %) och Nacka/Värmdö (52 %) reser en 
lika stor andel med bil under vinter som sommar. Från dessa områden är det relativt 
långt att cykla till arbetsplatsen i Solna vilket försvårar möjligheten till förändrade 
resvanor. I Täby/Danderyd (60 %), Järfälla (50 %), Huddinge m.fl. (47 %), Sollentuna 
(46 %) och Uppsala/Knivsta (46 %) har andelen arbetsresor med bil minskat med 
mellan fyra och nio procentenheter från vinter- till sommarhalvåret. 

 

 

 

 



 Resvanor på ÅF i Solna 
 

  39 

 

Figur 4-12 Val av huvudsakligt färdsätt under sommarhalvåret. © Lantmäteriet 2012/920. 
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I tabell 4-1 redovisas huvudsakigt färdsätt för arbetsresor under vinter- och 
sommarhalvåret i sin helhet, som komplement till figur 4-11 och 4-12. 

Tabell 4-1 Huvudsakligt färdsätt för arbetsresor under vinter- och sommarhalvåret. 

Gång Cykel Kollektivt. Bil Övriga Huvudsakligt 
färdsätt under vinter- 
och sommarhalvåret Vin. Som. Vin. Som. Vin. Som. Vin. Som. Vin. Som. 
Uppsala, Knivsta - - - - 50 % 54 % 50 % 46 % - - 
Norrtälje, Vallentuna, 
Österåker, Vaxholm - - - - 30 % 30 % 65 % 65 % 5 % 5 % 

Sigtuna, Upplands 
Väsby - - - - 36 % 36 % 64 % 64 % - - 

Täby, Danderyd - - - 11 % 29 % 20 % 69 % 60 % 2 % 9 % 
Sollentuna - - 8 % 19 % 42 % 31 % 50 % 46 % - 4 % 
Järfälla - - - 13 % 44 % 37 % 56 % 50 % - - 
Upplands Bro, Ekerö - - - - 10 % 10 % 90 % 90 % - - 
Västerort - - 12 % 24 % 38 % 32 % 46 % 40 % 4 % 4 % 
Solna, Sundbyberg 28 % 24 % 20 % 50 % 33 % 13 % 19 % 11 % - 2 % 
Innerstaden, Lidingö 1 % 3 % 11 % 35 % 61 % 42 % 26 % 20 % 1 % - 
Söderort - - 8 % 18 % 66 % 53 % 25 % 25 % 1 % 4 % 
Nacka, Värmdö - - 4 % 4 % 44 % 44 % 52 % 52 % - - 
Huddinge, Haninge, 
Tyresö, Botkyrka, 
Salem, Nynäshamn, 
Nykvarn, Södertälje  

- - - - 47 % 47 % 53 % 47 % - 6 % 

Övriga - - - - - - 64 % 64 % 36 % 36 % 
 
Figur 4-13 och 4-14 illustrerar de främsta anledningarna för val av färdsätt beroende 
på färdsättskategori under vinter- respektive sommarhalvåret. De två diagrammen 
redovisas i antal då respondenterna har haft möjlighet att välja fler än en anledning. 
För de som promenerar eller cyklar är den viktigaste anledningen möjlighet till 
vardagsmotion. För cyklister är även tidsbesparing och mindre miljöpåverkan viktiga 
skäl. För kollektivtrafikresenärer är den viktigaste anledningen bekvämlighet, 
komfort, egentid, mindre miljöpåverkan och ekonomiska skäl, men även tillgång till 
färdmedel och tidsbesparing. Ett antal kollektivtrafiksresenärer har även angett bristen 
på parkeringsplatser som skäl till varför man väljer kollektiva färdsätt. 

För de som reser med bil till arbetsplatsen är tidsbesparing den vanligaste 
anledningen, följt av att bilen används i tjänsten och bekvämlighet, komfort och 
egentid. Även hämtning och lämning av barn och uträttar ärenden anges av ett antal 
som skäl till varför man väljer att resa med bil. För samåkare gäller samma 
anledningar som ensambilister, med tillägget att de antigen skjutsar eller skjutsas. De 
svarande som valt svarsalternativet ”annat” uppger bland annat att de väljer färdsätt 
för att undvika köer i rusningstrafik. 
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Figur 4-13 Främsta anledningen till val av färdsätt för respektive färdsättskategori under vinterhalvåret. 
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Figur 4-14 Främsta anledningen till val av färdsätt för respektive färdsättskategori under sommarhalvåret. 
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4.2.5 Arbetsresor – vilja att i större grad åka kollektivt och cykla 

I figur 4-15 redovisas vad de svarande anser kunna bidra till att de ska börja åka 
kollektivt eller åka kollektivt oftare till och från arbetsplatsen. Det främsta 
incitamentet är möjlighet att köpa rabatterat SL-kort genom ÅF. En annan viktig 
faktor är bättre kollektivtrafikutbud, vilket är något som ÅF inte har någon direkt 
påverkan över. De övriga svarsalternativen har inte valts i lika stor utsträckning. 

Ett antal personer uppger att angivna åtgärder inte skulle ha någon effekt för deras 
kollektivtrafikresande eftersom de redan använder kollektivtrafiken till fullo. En 
femtedel av de svarande, de 101 personer som valt svarsalternativet ”inget/annat”, 
preciserar att kollektivtrafiken inte är ett alternativ på grund av att avståndet mellan 
bostaden och arbetsplatsen är för långt, att det tar för lång tid och att kollektivtrafiken 
upplevs som osäker. 

 

 

I figur 4-16 redovisas vad som skulle få de svarande att börja cykla eller cykla oftare 
till och från arbetsplatsen. Figuren visar att införande av en cykelförmån är det som 
skulle få flest att cykla. De övriga åtgärdsalternativen har gett visst utslag, framförallt 
efterfrågas bättre cykelparkering och cykelservice, men även bättre tillgång till bil och 
SL-kort för tjänsteärenden. Det konstateras att en viktig faktor för ökat cyklande är 
bättre och säkrare cykelvägar, något som ÅF inte har någon direkt möjlighet att 
påverka. Ett mindre antal svarande uppger att de redan cyklar till och från 
arbetsplatsen i den utsträckning som är möjlig. Samtidigt uppger två femtedelar, de 
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Figur 4-15 Vad som skulle få de anställda att börja åka kollektivt eller åka kollektivt oftare till 
och från arbetsplatsen. 
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216 personer som valt svarsalternativ ”inget/annat” att cykel inte är ett alternativ för 
resor mellan bostaden och arbetsplatsen, med anledning av cykelavståndet. 

 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en vilja att i större utsträckning cykla 
och åka kollektivt till och från jobbet. Ungefär 80 procent ser kollektivtrafiken som ett 
potentiellt resalternativ jämfört med de cirka 60 procent som ser cykel som ett sådant, 
vilket kan bero på att kollektivtrafiken har ett större upptagningsområde. De åtgärder 
som uppges ha störst effekt är ekonomiska incitament och förmåner. Det är dock 
viktigt att beakta att en stor andel av de svarande anger åtgärder som bättre 
kollektivtrafikutbud eller bättre och säkrare cykelvägar, vilka ÅF inte har någon direkt 
påverkan över. Oavsett om dessa faktorer förblir oförändrade är fortfarande en relativt 
stor andel av de svarande positivt inställda till att förändra sina resvanor. 

4.2.6 Tjänsteresor – Kännedom om mål och riktlinjer 

Av de svarande uppger 32 procent att de har god kännedom om ÅF:s tre 
hållbarhetsmål, vilket framgår i figur 4-17. 
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Figur 4-16 Vad som skulle få de anställda att börja cykla eller cykla oftare till och från 
arbetsplatsen. 
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Av figur 4-18 framgår att 28 procent av de svarande har god kännedom om ÅF:s 
reseriktlinjer och resepolicy.  

 

 

De svarande har något högre kännedom om ÅF:s hållbarhetsmål jämfört med ÅF:s 
reseriktlinjer. 

4.2.7 Resvanor vid lokala tjänsteresor 

Av de svarande uppger 66 procent att de under den senaste månaden gjort minst en 
lokal tjänsteresa, medan 34 procent uppger att de inte gjort det. I figur 4-19 framgår att 
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Figur 4-17 Kännedom om ÅF:s tre hållbarhetsmål. 

 

Figur 4-18 Kännedom om ÅF:s reseriktlinjer och resepolicy. 
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den största andelen svarande har gjort mellan en till fem lokala tjänsteresor den 
senaste månaden.  

 

 

I Figur 4-20 redovisas de tio vanligaste destinationerna som de svarande angav var 
målet på deras senaste lokala tjänsteresa, det vill säga tjänsteresor inom Stockholms 
län. Tjänsteresorna görs till platser i hela länet men med viss tyngdpunkt i de centrala 
delarna av Stockholm. 
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Figur 4-19 Fördelning mellan antal gjorda lokala tjänsteresor under den 
senaste månaden. 

 

Figur 4-20 De tio vanligaste destinationerna vid den senaste lokala tjänsteresan. 
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Vid den senaste lokala tjänsteresan gjordes 67 procent av resorna med bil, vilka 
domineras av resor med privatbil, följt av resor med kollektivttrafik med 29 procent 
och gång, cykel och övriga färdsätt med cirka fyra procent, vilket illustreras i figur 4-
21. Det är viktigt att poängtera att resultaten för tjänsteresor ger en bild av resvanor 
under mars månad och det är möjligt att fördelningen sett något annorlunda ut om 
resvaneundersökningen utförts vid en annan tidpunkt på året. 

 

 

I figur 4-22 redovisas de svarandes syfte med den senaste lokala tjänsteresan. 
Majoriteten av resorna gjordes på grund av externa möten. 
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Figur 4-21 Färdmedelsfördelning för huvudsakligt färdsätt vid den senaste 
lokala tjänsteresan. 

 

Figur 4-22 Syfte med den senaste lokala tjänsteresan. 
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4.2.8 Resvanor vid nationella tjänsteresor 

Av de svarande uppger 38 procent att de under den senaste månaden gjort minst en 
nationell tjänsteresa, medan 62 procent uppger att de inte har gjort det. Majoriteten av 
de svarande har gjort mellan en till fem nationella tjänsteresor, vilket redovisas i figur 
4-23. 

 

 

I figur 4-24 redovisas de tio vanligaste destinationerna vid den senaste nationella 
tjänsteresan. Samtliga topp tio destinationer ligger i landets södra delar, med 
Göteborg, Uppsala och Malmö som de tre vanligaste destinationerna. 
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Figur 4-24 De tio vanligaste destinationerna vid den senaste nationella 
tjänsteresan. 

 

Figur 4-23 Fördelning mellan antal gjorda nationella tjänsteresor under den 
senaste månaden. 
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Vid den senaste nationella tjänsteresan gjordes cirka 25 procent av resorna med 
fjärrtåg, cirka 25 procent med flyg och ungefär 50 procent av resorna med bil, vilket 
illustreras i figur 4-25. Resor med bil toppas av resor med privatbil. 

 

 

Till Göteborg gjordes ungefär hälften av resorna med tåg och hälften med flyg, medan 
ungefär hälften av resorna till Malmö gjordes med flyg och resterande resor med 
antingen bil eller tåg. Till Uppsala reser man huvudsakligen med bil, med undantag 
för ett antal resor med fjärrtåg och kollektivtrafik. För nationella tjänsteresor med flyg 
gick ungefär en tredjedel av resorna till orter i Norrland, en tredjedel till antingen 
Göteborg och Malmö och en tredjedel till övriga orter i södra Sverige. För resor med 
tåg dominerar, förutom Göteborg och Malmö, orter i södra Sverige. 

I figur 4-26 redovisas i vilket ärende de svarande gjorde vid den senaste nationella 
tjänsteresan. Ärendena toppas av externa möten, interna möten och platsbesök eller 
fältundersökning. 
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Figur 4-25 Färdmedelsfördelning för huvudsakligt färdsätt vid den 
senaste nationella tjänsteresan. 

 



Hållbart resande på företag  
 

50 

 

4.2.9 Resvanor vid internationella tjänsteresor 

Av de svarande uppger nio procent att de under den senaste månaden gjort minst en 
internationell tjänsteresa, medan 91 procent inte gjort det. Av de som rest 
internationellt har samtliga gjort mellan en till fem resor. Med ett fåtal undantag 
bestående av resor med bil och färja har samtliga internationella tjänsteresor skett med 
flyg. 

I figur 4-27 framgår att den övervägande majoriteten av de senaste internationella 
tjänsteresorna har gjorts till platser i Europa. Resterande internationella tjänsteresor 
har gjorts till platser i Sydamerika, Nordamerika och Asien. 
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Figur 4-26 Syfte med den senaste nationella tjänsteresan. 

 

Figur 4-27 Destinationer vid den senaste internationella tjänsteresan. 
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I figur 4-28 illustreras att internationella tjänsteresor framförallt görs på grund av 
konferens, seminarium och utbildning samt externa möten. 

 

 

4.2.10 ÅF:s möjligheter till att underlätta för mer hållbara tjänsteresor 

Ungefär hälften av de svarande i resvaneundersökningen har valt att lämna synpunkter 
på frågan om vad ÅF kan göra för att underlätta för mer hållbara tjänsteresor. I tabell 
4-2 redovisas de vanligaste synpunkterna. 

Tabell 4-2 Förslag på åtgärder för att underlätta för hållbara tjänsteresor. 
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Figur 4-28 Syfte med den senaste internationella tjänsteresan. 
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De frågor som diskuterats mest rör bil och kollektivtrafik. Gällande bil föreslås att ÅF 
ska tillhandahålla bilar för tjänsteresor och att det ska finnas tillgång till miljöbilar, 
förslagsvis genom bilpool. För kollektivtrafik lyfts subventionering av privata SL-kort 
fram, samt tillgång till SL-kort på kontoret för tjänsteresor. En tredje stor fråga 
handlar om cykelresande där de anställda önskar bättre cykelparkering, bättre 
omklädningsrum med fler skåp samt bättre lånecyklar för tjänsteresor. 

Ytterligare synpunkter rör ÅF:s resepolicy där högre prioritering av ”hållbara” färdsätt 
lyfts fram samt att erbjuda ersättning för resor med andra färdmedel än bil. Övriga 
frågor som kommit upp rör bland annat restidsersättning, bokningssystem för 
tjänsteresor och parkeringssituationen i Solnakontorets garage. 

4.2.11 Tjänsteresor – resfria möten 

Resfria möten möjliggör för ett minskat behov av tjänsteresor. Hur de svarande 
upplever att det finns potential att effektivisera tjänsteresor genom resfria möten 
redovisas i figur 4-29. De svarande ser potential till en ökad användning av olika 
former av resfria möten, även om en relativt stor andel anser att de nyttjar tekniken i 
den utsträckning som är möjlig. 

 

 

 

Vid hur många tillfällen de svarande har haft möten via videokonferens under den 
senaste månaden redovisas i figur 4-30. Som presenteras har 40 procent nyttjat 
videokonferensutrustningen medan 60 procent uppger att de inte har gjort det.  
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Figur 4-29 Potential med resfria möten för effektivisering av tjänsteresor. 
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I figur 4-31 framgår om, och i så fall vilka hinder de svarande upplever vid möten via 
videokonferens. 
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Figur 4-30 Fördelning mellan antal möten via videokonferens under den 
senaste månaden. 

 

Figur 4-31 Hinder med möten via videokonferens. 
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Ungefär 20 procent av de svarande, det vill säga cirka 100 svarande, anger att de inte 
upplever några hinder. Cirka 150 personer svarade ”vet ej” eller har ”ingen 
erfarenhet” av möten med videokonferens. För resterande svar lyfts olika typer hinder 
med att använda systemet fram. Ovana och bristande kunskap om hur tekniken 
fungerar är det svarsalternativ som flest svarat, följt av att den andra mötesparten inte 
haft tillgång till rätt utrustning, bristande tillgänglighet till videokonferensrum och att 
tekniken fungerar dåligt. De som svarar ”annat” anger teknikstrul samt att personlig 
kontakt är viktigt vid möten med kund. 

Vid hur många tillfällen de svarande har haft möten via webb under den senaste 
månaden redovisas i figur 4-32.  

 

 

Det är betydligt fler som har nyttjat webbmöten jämfört med videokonferensmöten, 
och dessutom används webbmöten i betydligt högre utsträckning. 

I figur 4-33 redovisas huruvida de svarande upplever hinder med möten via webb. I 
figuren framgår att ungefär 40 procent av de svarande, 192 svarande, anger att de inte 
upplevt några hinder med webbmöten. 96 svarande anger ”vet ej” eller har ”ingen 
erfarenhet”. Resterande svar anger hinder, varav det främsta är ovana och bristande 
kunskap om hur tekniken fungerar, vilket anges av ungefär 20 procent av de svarande. 
Därefter finns hinder med att tekniken fungerar dåligt och att andra parten inte har 
tillgång till rätt utrustning. De som valde svarsalternativet ”annat” uppger bland annat 
att det är svårt att koppla upp sig mot vissa kunder, bristande tillgång till rum för 
ostört Lync-möte samt vikten av personlig kontakt vid möten med kund. 
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Figur 4-32 Fördelning mellan antal möten via webb under den senaste 
månaden. 
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Sammanfattningsvis för resfria möten anger de svarande att de i högre grad skulle 
kunna använda resfria möten som substitut för vissa typer av tjänsteresor, även om 
vissa menar att det inte är möjligt att effektivisera sina tjänsteresor ännu mer. Under 
den senaste månaden har 40 procent av de svarande nyttjat videokonferensmöten och 
ungefär 70 procent webbmöten. Trots att flertalet inte upplever några hinder med 
systemen, pekar majoriteten av de svarande på olika typer av hinder för möjligheten 
till att nyttja tekniken. Genom ökad kunskap om hur tekniken fungerar kan resfria 
möten nyttjas i högre utsträckning framöver. 

4.2.12 Miljöpåverkan från arbets- och tjänsteresor 

Baserat på färdsätt och resta sträckor har miljöpåverkan för arbets- respektive 
tjänsteresor i form av koldioxidutsläpp beräknats. För att redovisa utsläpp från de 
personer som har en tillsvidareanställning på ÅF i Solna men som inte deltagit i 
resvaneundersökningen har en viktfaktor inkluderats i beräkningarna. För en 
fullständig redovisning av vilka antaganden som gjorts vid beräkningar av 
koldioxidutsläppen, se bilaga B. 

Syftet med beräkningarna är i första hand att visa på storleksförhållandena mellan 
reslängd, utsläpp från olika typer av färdsätt och olika typer av resor, och inte att ange 
exakta värden. De siffror som redovisas bör ses med viss tillförsikt då beräkningarna 
baseras på huvudsakliga färdsätt och tar inte hänsyn till exakt bilmodell, tågtyp med 
mera för varje enskild resa. Beräkningarna för tjänsteresor baseras på de resor som de 
anställda gjort under den senaste månaden, det vill säga mars månad, vilken inte 
nödvändigtvis är en representativ månad för tjänsteresor. Ett antal svarande i 
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Figur 4-33 Hinder med möten via webb. 
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undersökningen meddelar att antalet tjänsteresor i verkligheten kan antas vara något 
högre än vad resvaneundersökningen uppger då man vid vissa sektioner gör betydligt 
fler tjänsteresor i snitt än vad mars månad påvisar. 

I tabell 4-3 redovisas att de anställdas arbetsresor sammantaget genererar cirka 940 ton 
koldioxidutsläpp på ett år. Av utsläppen står resor med bil för den övervägande 
majoriteten, cirka 830 ton koldioxid, medan resor med kollektivtrafik och övriga 
färdsätt står för betydligt mindre miljöpåverkan. Reslängden för bil är längre än för 
andra färdsätt.  

Tabell 4-3  Reslängd och koldioxidutsläpp för arbetsresor. För beräkningar, se bilaga B. 

Arbetsresor Gång/cykel Kollektivtrafik Bil totalt Övriga Totalt 
Reslängd mkm/år 0,6 3,7 4,3 0,4 9,0 
Ton CO2/år 0,0 95,1 830,2 13,7 939,0 
KgCO2/cap (1299 anst.) - - - - 722,9 

 

Lokala tjänsteresor genererar sammanlagt cirka 320 ton koldioxidutsläpp på ett år, 
varav utsläpp från resor med bil omfattar utsläpp om cirka 300 ton koldioxid, vilket 
illustreras i tabell 4-4. Kollektivtrafikresor står för betydligt mindre miljöpåverkande 
utsläpp, cirka 18 ton koldioxid. 

Tabell 4-4 Reslängd och koldioxidutsläpp för lokala tjänsteresor. För beräkningar, se bilaga B. 

Lokala tjänsteresor Gång/cykel Kollektivtrafik Bil totalt Totalt 
Reslängd mkm/år 0,0 0,7 1,6 2,3 
Ton CO2/år 0,0 17,6 300,5 318,1 
Kg CO2/cap (1299 anst.) - - - 244,9 

 

I tabell 4-5 framgår att nationella tjänsteresor sammantaget genererar cirka 1270 ton 
koldioxidutsläpp på ett år. Resor med flyg står för den största mängden utsläpp, cirka 
730 ton koldioxid, och resor med bil för utsläpp om cirka 520 ton koldioxid. Noterbart 
är att reslängden för fjärrtåg är längre än den för resor med bil samtidigt som det 
bidrar till ungefär 30 ton koldioxid, jämfört med betydligt högre nivåer för resor med 
flyg och bil. 

Tabell 4-5 Reslängd och koldioxidutsläpp för nationella tjänsteresor. För 
 beräkningar, se bilaga B. 

Nationella tjänsteresor Fjärrtåg Bil totalt Flyg Totalt 
Reslängd mkm/år 3,0 2,9 3,5 9,5 
Ton CO2/år 27,0 517,8 730,1 1 274,8 
Kg CO2/cap (1299 anst.) - - - 981,4 

 



 Resvanor på ÅF i Solna 
 

  57 

Internationella tjänsteresor genererar sammantaget cirka 960 ton koldioxidutsläpp på 
ett år, vilket redovisas i tabell 4-6. Resor med flyg utgör nästintill samtliga 
internationella tjänsteresor och står för cirka 945 ton koldioxidutsläpp, den högsta 
mängden utsläpp av samtliga färdsätt sett till både arbets- och tjänsteresor. Övriga, 
resor med bil och färja, genererar cirka 16 ton koldioxidutsläpp. 

Tabell 4-6  Reslängd och koldioxidutsläpp för internationella 
 tjänsteresor. För beräkningar, se bilaga B. 

Internationella tjänsteresor Flyg Övriga Totalt 
Reslängd mkm/år 5,9 0,0 6,0 
Ton CO2/år 944,6 15,9 960,5 
Kg CO2/cap (1299 anst.) - - 739,4 

 

I tabell 4-7 redovisas att arbetsresor utgör 34 procent av reslängden och 27 procent av 
koldioxidutsläppen för det totala resandet på ÅF i Solna under ett år. Tjänsteresor 
utgör 66 procent av reslängden och 73 procent av koldioxidutsläppen. För arbetsresor 
står resor med bil för den stora mängden koldioxidutsläpp, medan det för tjänsteresor 
framförallt är resor med flyg (nationella och internationella) följt av nationella bilresor 
som utgör de största utsläppskällorna. 

Tabell 4-7  Fördelning mellan reslängd och koldioxidutsläpp för arbets- respektive tjänsteresor. För 
beräkningar, se bilaga B. 

Total fördelning Arbetsresor Andel Tjänsteresor Andel Totalt 
Reslängd mkm 9,0 34 % 17,8 66 % 26,8 
Ton CO2 939,0 27 % 2 553,4 73 % 3 492,4 
Kg CO2/cap (1299 anst.) 722,9 - 1 965,6 - 2 688,5 
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5 ÅTGÄRDER FÖR HÅLLBARA ARBETS- 
OCH TJÄNSTERESOR 

I följande kapitel redogörs för studiens analys samt rekommendationer och förslag på 
åtgärder som ÅF kan genomföra för att underlätta för hållbara arbets- och 
tjänsteresor. Rekommendationer och förslag på åtgärder baseras på resultaten av 
genomförd litteraturstudie, studie av platsförutsättningar och resvaneundersökning. 

5.1 Analys 

Mot bakgrund av resvaneundersökningens resultat beräknas tjänsteresor stå för 
ungefär tre fjärdedelar av de totala koldioxidutsläppen från resor på ÅF i Solna. 
Utsläpp från tjänsteresor kommer till största delen från internationella och nationella 
resor med flyg och nationella resor med bil. Majoriteten av tjänsteresor med bil görs 
med privatbil följt av personal-/kontobil. Resor med bil står även för de största 
utsläppen från arbetsresor, vilka sammantaget står för ungefär en fjärdedel av de totala 
koldioxidutsläppen från resor på ÅF i Solna. 

5.1.1 Internationella tjänsteresor 

Internationella tjänsteresor med flyg är tidsmässigt och praktiskt svåra att ersätta med 
et annat färdmedel. Däremot kan man fundera över behovet av att resa. För 
internationella resor är det särskilt viktigt att beakta möjligheten till resfria möten, som 
till viss del styrs av resans syfte. Internationella tjänsteresor görs framförallt för att 
delta i konferens, seminarium och utbildning, samt externa möten. Ett sätt att 
internalisera miljökostnaden är att införa en koldioxidavgift för färdsätt som flyg, 
vilket skulle kunna få de som planerar att flyga att se över behovet av att resa. 
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5.1.2 Nationella tjänsteresor 

Nationella tjänsteresor är enligt resultatet av resvaneundersökningen den typ av resa 
som står för den största mängden koldioxidutsläpp, vilket gör de viktiga att beakta. 
Vid nationella tjänsteresor bör man liksom vid internationella tjänsteresor överväga 
möjligheten att genomföra ett resfritt möte. Syftet med de nationella tjänsteresorna är 
framförallt externa möten, åtföljt av interna möten och platsbesök eller 
fältundersökningar. Enligt de svarande i resvaneundersökningen är de största hindren 
med videokonferens- och webbmöten ovana och bristande kunskap om hur tekniken 
fungerar, vilket kan avhjälpas genom utökad information och support. 

För nationella tjänsteresor står flyget för den största mängden koldioxidutsläpp, följt 
av resor med bil. Ett sätt att minska miljöpåverkan är att styra över tjänsteresor som i 
nuläget görs med flyg till fjärrtåg. Resvaneundersökningen visar att ungefär en 
tredjedel av de nationella flygresorna går till orter i Norrland, en tredjedel till antingen 
Malmö eller Göteborg och resterande tredjedel till orter i södra Sverige. 
Undersökningen visar också att miljöpåverkan från resor med tåg är marginell jämfört 
med om resan istället görs med flyg. Att flyga inom södra Sverige, exempelvis till 
Göteborg, utgör inte nödvändigtvis en tidsvinst jämfört med att resa med tåg. I ÅF:s 
resepolicy fastställs att vid kortare resor än 55 mil ska i första hand tåg väljas, i andra 
hand bil och i tredje hand flyg. Dock har resepolicyn förhållandevis liten möjlighet till 
styrning i och med att det är endast är cirka 28 procent av de anställda som har god 
kännedom om policyn. 

Förutom att arbeta för att resepolicyn i högre utsträckning ska beaktas, alternativt 
införa ännu tydligare styrning i resepolicyn, kan ÅF se över möjligheten att skapa 
incitament för att fler ska välja tåg vid tjänsteresor, framför resor med bil och flyg. En 
fördel med tåg är att restiden kan användas som arbetstid. En djärv men miljömässigt 
viktig linje är för ÅF att likt Åre kommun införa en koldioxidavgift där resor med till 
exempel flyg ges en extra kostnad och resor till exempel tåg ges samma summa i 
rabatt (Energimyndigheten 2008), eller som Göteborgs stad låta medel från en 
koldioxidavgift återinföras i respektive förvaltning för att finansiera klimatfrämjande 
åtgärder (Göteborgs stad 2011). 

Ett annat alternativ är att göra de mer attraktivt att resa med tåg, till exempel genom 
att möten på ÅF-kontor planeras med hänsyn till de som reser med tåg över dagen 
eller att man kan boka tågbiljetter i förstaklass, för att det ska finnas goda 
förutsättningar att arbeta under resan. Vidare bör ÅF fortsätta arbetet med att erbjuda 
kampanjer och rabatter på resor med tåg. 

För närvarande görs ungefär hälften av samtliga nationella tjänsteresor på ÅF i Solna 
med bil, varav det finns potential med att se över dessa resor då de förekommer i så 
pass stor utsträckning. Störst andel bilresor görs med privatbil, följt av personal-
/kontobil och sektionsbil. Resor med hyr- och poolbil utgör endast en liten andel. 
Lokala tjänsteresor med bil visar på liknande storleksförhållanden. 
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Ett sätt att säkerställa att bilresor görs med så miljövänliga bilar som möjligt är att 
styra över tjänsteresor från privatbil till hyr- eller poolbil, som ofta är bättre ur miljö- 
och säkerhetssynpunkt (Göteborgs stad 2005). Det ställs även miljö- och 
säkerhetskrav för personal-/kontobil, men dock förutsätter tjänsteresor med dessa bilar 
att man även tar bilen till jobbet. Erfarenheter visar att en ökad andel tjänsteresor med 
hyr- eller poolbil kan ge minskad miljöpåverkan, minskade ekonomiska kostnader och 
minskad efterfrågan på parkeringsplatser (Göteborgs stad 2005). 

På ÅF i Solna finns hyr- och poolbilar tillgängliga att användas vid tjänsteresor, men 
trots detta är tillgång till bil på arbetsplatsen för tjänsteresor något som de svarande i 
resvaneundersökningen efterfrågar. För att öka andelen resor med hyr- och poolbil är 
det därför viktigt att informera anställda om användning och bokning av dessa bilar. 
Det bör även utredas varför hyr- och poolbilar inte används i en större utsträckning. I 
samband med detta är det viktigt att fundera över vilken inverkan ÅF:s milersättning 
har för användningen av privatbil vid tjänsteresor och att överväga att i högre grad 
lyfta fram hyr- och poolbilar i ÅF:s resepolicy. 

En annan viktig fråga gällande tjänsteresor med bil, nationella som lokala, är att 
tillhandahålla miljöbilar för tjänsteresor, som hyr- och poolbilar men även för 
sektionsbilar och vid bokning av taxi. De svarande i resvaneundersökning lyfter fram 
tillgång till miljöbilar som ett viktigt instrument för ÅF att underlätta för hållbara 
tjänsteresor, då man ser ett fortsatt behov av att resa med bil i tjänsten. För närvarande 
går poolbilarna som finns i anslutning till kontoret på diesel. Ett annat sätt att lyfta 
fram hållbara resor med bil är utbildning i sparsam körning, förslagsvis för de som kör 
mycket bil i tjänsten. 

5.1.3 Lokala tjänsteresor 

För lokala tjänsteresor med bil är det ur hållbarhetssynpunkt viktigt för ÅF att dels öka 
andel resor med hyr-, pool och sektionsbil framför resor med privatbil och dels se över 
parkeringssituationen på kontoret. För närvarande är beläggningsgraden i 
parkeringsgaraget hög samtidigt som det är gratis att parkera, undantaget 
förmånsbeskattning. För att underlätta för de som verkligen är i behov av att köra bil 
utgör styrning och prioritering av parkeringsplatser en möjlighet. Parkeringsstyrning 
ökar även chansen för åtgärder som främjar resor med cykel och kollektivtrafik att få 
genomslag. Vid avgiftsbeläggning av parkeringsplatser är det viktigt att samtidigt 
säkerställa att det finns alternativ till resor med privatbil och det bör samordnas med 
andra åtgärder för både arbets- och tjänsteresor. För tjänsteresor är det till exempel 
viktigt att säkerställa god tillgång till hyr- och poolbilar och att det finns goda 
förutsättningar att åka kollektivt och cykla i tjänsten. 

I nuläget görs endast en mycket liten del av tjänsteresorna på kontoret med cykel. För 
tjänsteresor som går till närområdet och till centrala Stockholm finns dock potential att 
öka andelen cykelresor i förhållande till andelen bilresor. För närvarande 
tillhandahåller ÅF i Solna sju stycken tjänstecyklar, vilka används i måttlig 
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utsträckning. Mot bakgrund av att de svarande i resvaneundersökningen bland annat 
efterfrågar fler och bättre tjänstecyklar kan ÅF i Solna förutom att informera om de 
tjänstecyklar som finns, med information om hur de bokas och omkringliggande 
cykelstråk, utveckla sin cykelsatsning genom att tillhandahålla cyklar för olika typer 
av resor. Ett alternativ är att erbjuda elcyklar, med vilka det går att resa längre sträckor 
utan större ansträngning. Ett sätt att öka intresset för kontorets tjänstecyklar är att i 
samband med en utökning av cykelutbudet anordna en prova-på-dag där det finns 
möjlighet att provcykla elcyklarna. För att göra det attraktivt att använda cykel i 
tjänsten kan ÅF likt Jönköpings kommun införa milersättning för tjänsteresor med 
egen cykel på samma sätt som ersättning går ut till tjänsteresor med egen bil 
(Jönköpings kommun 2012).  

För närvarande görs ungefär 30 procent av de lokala tjänsteresorna med 
kollektivtrafik. De anställda som reser kollektivt i tjänsten måste antingen använda sitt 
privata SL-kort, vilket innebär att ingen ersättning utgår, eller ligga ute med pengar till 
dess att ansökan om reseersättning gått igenom. Det finns potential att öka andelen 
kollektivtrafikresor till centrala delar av Stockholm, dit många tjänsteresor går, och till 
platser i kollektivtrafiknära lägen. För att underlätta för tjänsteresor med 
kollektivtrafiken kan ÅF dels informera om förbipasserande linjer, dels tillhandahålla 
realtidsinformation och dels tillhandahålla SL-kort på kontoret som de anställda kan 
låna vid behov. Att erbjuda kollektivtrafikkort för tjänsteärenden är en av de främsta 
åtgärderna för hållbara tjänsteresor som de svarande i resvaneundersökningen önskar 
att ÅF ser över. Möjligheten till att åka kollektivt i tjänsten kan minska behovet av att 
använda privatbil i tjänsten och således minska behovet av att ta bilen till arbetet 
(Göteborgs stad 2005).  

5.1.4 Arbetsresor… 

Vid arbetsresor står resor med bil både för den mesta reslängden och för majoriteten 
av koldioxidutsläppen. Att parkeringssituationen på kontoret samtidigt är ansträngd 
gör det önskvärt att öka andelen resor med alternativa färdsätt. I resvane-
undersökningen uppger de svarande som reser med bil, ensam- som samåkare, att 
tidsbesparing är den främsta anledningen till val av färdsätt, följt av att de använder 
bilen i tjänsten, bekvämlighet, komfort och egentid, hämtning och lämning av barn 
samt uträttar ärenden. Dessa faktorer illustrerar i hög grad individuella preferenser vid 
val av färdsätt och tillika möjlighet och vilja att förändra sina resvanor. Behovet av att 
använda bilen i tjänsten visar på sambanden och komplexiteten mellan arbets- och 
tjänsteresor. Det visar även på vikten av att kombinera åtgärder så att de kompletterar 
varandra samt att beakta resvanor utifrån ett helhetsperspektiv. 

För att underlätta för hållbara och smarta arbetsresor kan ÅF utreda möjligheten att 
införa en policy om distansarbete. För individer innebär distansarbete större frihet, 
flexibilitet och ett minskat behov av att resa.  
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… med gång och cykel 
Arbetsresor med gång och cykel genererar ingen direkt miljöpåverkan och är även 
utifrån ett hälsoperspektiv att föredra framför resor med bil. Tillgängligheten till 
kontoret för gående och cyklister är god, vilket förstärks av att drygt hälften av de 
anställda på ÅF i Solna bor i närområdet Solna, Sundbyberg och Stockholms stad. 
Under vinterhalvåret går eller cyklar 11 procent av de anställda, från kommunerna 
Solna, Sundbyberg, Lidingö, Stockholm och Sollentuna. Under sommarhalvåret går 
eller cyklar 23 procent av de anställda, från framförallt ovan nämnda kommuner, men 
även Järfälla, Täby och Danderyd, vilka mer eller mindre angränsar till Solna. 
Majoriteten av de som går och cyklar till arbetsplatsen bor drygt fem kilometer från 
ÅF i Solna men många cyklar upp till ett avstånd på 15 kilometer från kontoret. Att en 
stor andel av de anställda bor på cykelavstånd från kontoret samt att en relativt stor del 
av de anställda redan går och cyklar visar på potential till att öka andelen arbetsresor 
med gång och cykel. 

I resvaneundersökningen uppger ungefär tre femtedelar av de svarande att de skulle 
kunna tänka sig att börja cykla eller att cykla oftare till och från arbetsplatsen. 
Införande av cykelförmån, utan närmare specificering, lyfts fram som ett intressant 
incitament för att underlätta för arbetsresor med cykel, men även bättre cykelparkering 
och service för cykel samt bättre tillgång till bil och SL-kort på kontoret för 
tjänsteärenden är viktiga faktorer. För att öka andelen cykelresor framhålls även 
behovet av bättre och säkrare cykelvägar, vilket ÅF inte har något direkt inflytande 
över. För närvarande arbetar Solna stad med att ta fram en ny cykelplan, med syfte att 
underlätta för just arbetsresor med cykel vilket gör att tillgängligheten till kontoret kan 
förväntas förbättras någorlunda framöver.  

För att underlätta för arbetsresor med cykel kan ÅF som utgångspunkt i högre 
utsträckning lyfta fram cykeln som färdsätt och informera om möjligheterna att cykla 
till och från kontoret, genom till exempel information om cykelvägar och ÅF:s 
cykelgarage, vilket alla inte verkar känna till. ÅF kan även göra arbetsplatsen mer 
cykelvänlig genom att öka antalet cykelställ vid Frösundaleden, för att säkerställa att 
det finns möjlighet att låsa fast sin cykel. ÅF kan även satsa på cykelservice som till 
exempel en kompressionsdriven cykelpump. Vidare kan ÅF utreda möjligheten att öka 
tillgången till skåp i kontorets omklädningsrum för cyklister, gående och andra 
motionärer som vill ha möjlighet till dusch och ombyte. 

Ett ytterligare sätt att underlätta för arbetsresor med cykel är att införa en cykelförmån 
på ÅF likt den i Göteborgs stad (2012). Cykelförmånen kan ingå som en del av ett 
paket av reseförmåner anställda kan välja mellan, likt personal-/kontobil och en 
potentiellt utökad kollektivtrafikförmån. ÅF kan även utreda möjligheten att erbjuda 
de anställda att hämta ut en personalcykel med leasingavtal. 

För att ytterligare väcka intresse för att gå och cykla till kontoret, kan ÅF i Solna 
arrangera gång- och cykelrelaterade tävlingar, kampanjer och prova-på-dagar, 
förslagsvis i samband med införande av åtgärder. En cykelutmaning, likt projektet 
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hälsotrampare som varit framgångsrikt för landstinget i Uppsala (2004), kan få fler att 
upptäcka fördelarna med att cykla till arbetet. Utmaningen skulle kunna genomföras 
med elcyklar och i samband med ett ökat utbud av tjänstecyklar på kontoret. 

… med kollektivtrafik 
Arbetsresor med kollektivtrafik genererar endast omkring en tiondel av de 
koldioxidutsläpp som genereras av arbetsresor med bil, trots att ungefär lika många 
anställda reser kollektivt som med bil till och från arbetsplatsen sett över hela året. 
Fördelen med kollektivtrafik framför resor med cykel är att det möjliggör för 
arbetsresor över långa avstånd. Tillgängligheten till ÅF i Solna är god med kollektiva 
färdmedel, även om den spårbundna trafikens stationer ligger på några minuters 
promenad från kontoret. 

I framtiden kan kontorets tillgänglighet förväntas öka i och med öppnandet av 
tvärbanans station vid Solna station och färdigställandet av Frösundaledens 
ombyggnation för ökad bussframkomlighet. Andelen anställda som åker kollektivt till 
arbetsplatsen är sett över hela året cirka 40 procent, med något lägre andel under 
sommarhalvåret till förmån för cykeln. Kollektivtrafikresenärer bor i stort sett i hela 
länet, men framförallt i områden med goda kommunikationer till Solna. Pendeltåget 
konstateras ha stor inverkan på de anställdas möjligheter att resa kollektivt till kontoret 
från kommuner i norr som Uppsala och kommuner i söder som Södertälje. Högst 
andel kollektivtrafikresenärer finns i Innerstaden och Söderort och lägst andel i 
områden som Upplands-Bro och Norrtälje, varifrån kollektivtrafikutbudet till kontoret 
är begränsat då man kan vara tvungen att åka in mot city och göra ett byta för att ta sig 
till Solna. Dessutom är det relativt smidigt att resa med bil från områden nordost och 
nordväst om Solna då man vanligen slipper bilköer under rusningstrafik, jämfört med 
resor från länets södra och centrala delar. 

Av de svarande i resvaneundersökningen uppger en majoritet att de kan tänka sig att 
börja åka kollektivt eller åka kollektivt oftare om det finns tillräckligt goda incitament. 
Ett bättre kollektivtrafikutbud och möjligheten att köpa rabatterat SL-kort genom ÅF 
lyfts fram som de viktigaste faktorerna för att i större utsträckning åka kollektivt. 
Dessutom anses bättre information och bättre tillgång till bil och cykel för 
tjänsteärenden ha betydelse. Endast en femtedel uppger att kollektivtrafiken inte utgör 
ett alternativ, på grund av att de bor för långt bort och att resan skulle ta för lång tid. 

Kollektivtrafiken lyfts inte fram nämnvärt på ÅF i Solna och det saknas tillgänglig 
information om avgångar och närliggande hållplatser. Som förmån erbjuder ÅF sina 
anställda SL:s årskort som personalförmån, vilket resvaneundersökningen visar att få 
känner till. För att underlätta för arbetsresor med kollektivtrafik kan ÅF i större 
utsträckning informera om avgångstider och hållplatser i närheten, genom till exempel 
realtidsinformation på skärmar i entrén, vilket också är ett sätt att låta kollektivtrafiken 
ta plats inne på kontoret. 
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Dessutom kan ÅF se över möjligheten att utöka personalförmånen gällande SL-kort 
till att även inkludera månadskort, vilket bland annat erbjuds av Göteborgs stad 
(2013). Ett alternativ för att finansiera den åtgärden är att likt Nacka kommun införa 
avgiftsparkering och använda intäkterna till subventionering av kollektivtrafikkort 
(Energimyndigheten 2013). Ytterligare alternativ är att i samband med införande av 
dessa åtgärder arrangera ett testresenärsprojekt där vanebilister erbjuds att gratis prova 
på att åka kollektivt under en månads tid, vilket har gett goda resultat i bland annat 
Lund (Energimyndigheten 2013). 

… med bil 
Kontoret ligger väl tillgängligt för resor med bil, undantaget de återkommande 
problemen med köbildning under rusningstid och brist på parkeringsplatser i garaget. 
Att styra och prioritera användning av parkeringsplatser kan dels minska andelen 
omotiverade bilresor men också säkerställa att de som är i verkligt behov av att ta 
bilen till arbetsplatsen har tillgång till parkering. Som nämns i ovanstående diskussion 
kan införande av avgiftsparkering med fördel samordnas med incitamentshöjande 
åtgärder för resor med cykel och kollektivtrafik. Det är samtidigt viktigt att beakta att 
resor med bil inte nödvändigtvis behöver innebära större miljöpåverkan än resor med 
andra färdsätt. Ett sätt att lyfta fram miljöbilar är att premiera dessa vid 
parkeringsstyrning. Vidare bör ÅF fortsätta arbetet med att ställa miljökrav på 
personal-/kontobilar i fordonspolicyn och verka för att i större utsträckning erbjuda 
dessa som miljöbilar. 

5.2 Rekommendationer och förslag på åtgärder 

Studien visar att de anställda har en positiv inställning till förändrade resvanor i den 
mån geografin tillåter andra färdsätt än bilen. Det är möjligt att resa till ÅF i Solna 
med olika typer av färdsätt och närheten till bland annat pendeltåg möjliggör för de 
anställda att åka kollektivt över längre distanser. Att drygt hälften av de anställda är 
boende i Solna, Sundbyberg och Stockholm stad ger ytterligare förutsättningar för en 
ökad andel resor med cykel och kollektivtrafik. Studien visar att de anställda är 
intresserade av frågor som rör hållbart resande och att satsningar inom området 
efterfrågas. Detta tyder sammantaget på att det på ÅF i Solna finns goda 
förutsättningar för ett fortsatt arbete med hållbara arbets- och tjänsteresor. 

För ÅF finns flertalet vinster att göra genom satsningar på hållbara resor, såsom stärkt 
hållbarhetsprofil med ökad trovärdighet, mer attraktiv arbetsgivare, minskad 
klimatpåverkan, sänka reskostnader och friskare personal. För de anställda innebär 
satsningar på hållbart resande bland annat ökade valmöjligheter, större frihet och 
bättre hälsa vilket har positiva effekter för både arbetstid och fritid. 

ÅF har flertalet vägar att gå vid fortsatt arbete för mer hållbara resor. För ett samlat 
och systematiskt arbete är framtagande av en handlingsplan med strategier, en så 
kallad grön resplan, ett alternativ. Oavsett målsättning och omfattning av en grön 
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resplan är det viktigt att arbetet tillåts vara en fortlöpande process och inte något som 
genomförs vid ett tillfälle och sedan är klart. Det är viktigt dels för att vissa typer av 
åtgärder behöver noggrann utredning och dels för att vissa åtgärder kräver mognad 
och är lämpliga att inför först efter en längre förankringsfas. Ett vanligt 
tillvägagångssätt är att börja med de lägst hängande frukterna för att sedan, när 
förtroendet för processen växer, ta tag i de större frågorna. Att tillåta revideringar av 
den gröna resplanen allteftersom utvärderingar genomförs är en viktig del av 
processen. 

En konstaterad framgångsfaktor för att en grön resplan ska få genomslag är att införa 
åtgärder som kompletterar varandra och gemensamt styr resandet i önskvärd riktning. 
Det är även viktigt att företagets resepolicy och resebokningssystem stöttar de åtgärder 
som införs, för att tydligt visa vad företaget vill åstadkomma. En annan nyckel är att 
låta de anställda vara del i utformandet av åtgärdspaketet, då det är dem som 
åtgärderna syftar till att underlätta för. För en framgångsrik process har det vid andra 
organisationer visat sig vara betydande att lyfta fram goda förbilder, gärna personer i 
högre positioner. 

Att se till arbetsmetoder och åtgärder som andra organisationer har genomfört ger 
inblick i vad som är relevant och möjligt att genomföra på ÅF. Av de arbetsmetoder 
som diskuteras i studiens litteraturöversikt är CERO den arbetsmetod vars åtgärder 
framförallt fokuserar på det som ger störst miljömässig och ekonomisk nytta. LOCA-
metoden och Trafikkontoret i Göteborgs arbetsmetod fokuserar förutom detta även på 
praktiska och fysiska förutsättningar på arbetsplatsen. Dessa typer av åtgärder handlar 
ofta om att optimera förutsättningar för att det ska vara fördelaktigt att göra hållbara 
resval. Vid ett fortsatt arbete är det viktigt att ÅF beaktar olika typer av åtgärder och 
arbetssätt för att hitta sin väg framåt.  

Nedan presenteras en bruttolista med förslag på åtgärder som ÅF kan använda för att 
underlätta för hållbara arbets- och tjänsteresor. Åtgärderna tillskrivs prioritet 1 – vilket 
innebär att arbete kan inledas på kort sikt, eller prioritet 2 – vilket innebär att åtgärder 
behöver utredas vidare, dock inte sagt att utredningsarbetet inte kan inledas 
omedelbart. Åtgärder med prioritet 1 relaterar i hög grad till lokala informations- och 
förändringsåtgärder, medan åtgärder med prioritet 2 handlar om mer övergripande 
åtgärder för ÅF att ta ställning till. 

5.2.1 Tillhandahåll information 

ÅF kan lyfta fram det som redan finns och görs på kontoret gällande arbets- och 
tjänsteresor genom att informera de anställda om befintliga möjligheter. Informationen 
kan presenteras för sig eller i samband med tävlingar och kampanjer för hållbart 
resande. Områden att informera om är: 

 ÅF:s reseriktlinjer och resepolicy (1). 
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 Hållbara tjänsteresor och möjligheter på ÅF (1): 

∗ Resfria möten, information om möjligheter och support vid behov. 

∗ Bilpool, information om bokning och fördelar med pool- och hyrbil. 

∗ Tjänstecyklar, information om och hur dessa hämtas ut. 

∗ Rutiner för utbetalning av milersättning och andra reseräkningar, som 
resor med kollektivtrafiken. 

 Hållbara arbetsresor och möjligheter på ÅF (1): 

∗ Cykelvägar och cykelparkering, information om bland annat 
cykelgarage. 

∗ Kollektivtrafiken, information om subventionerat årskort vid SL samt 
avgångar och hållplatser i anslutning till kontoret. 

 Hållbara arbets- och tjänsteresor vid nyanställningar samt inrättande av rutiner 
för detta (1). 

5.2.2 Utveckla och förbättra befintliga möjligheter på kontoret 

ÅF kan se över hinder och tillkortakommanden på arbetsplatsen som kan hämma ett 
förändrat resbeteende genom att utveckla och förbättra befintliga möjligheter på 
kontoret. Dessa åtgärdas förslagsvis genom mindre fysiska åtgärder och för detta kan 
ÅF: 

 Uppmärksamma kollektivtrafiken genom att tillhandahålla realtidsinformation 
på arbetsplatsen, förslagsvis på skärmar i entrén (1). 

 Erbjuda bättre cykelparkering, till exempel genom att utöka antal cykelställ 
och erbjuda cykelservice på arbetsplatsen (1). 

 Erbjuda utökade möjligheter till ombyte på arbetsplatsen genom att de 
anställda som är intresserade får tillgång till skåp i omklädningsrum (1). 

5.2.3 Skapa incitament för hållbara resor 

ÅF kan utreda möjligheten till att underlätta för de anställda att göra hållbara arbets- 
och tjänsteresor genom att införa incitament. För detta kan ÅF: 

 Erbjuda kollektivtrafikkort (SL) för lån vid tjänsteresor och införa rutiner 
kring detta (1). 

 Erbjuda subventionerade månadskort till kollektivtrafiken för privat bruk (2). 
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 Utöka utbudet av tjänstecyklar så att det finns cyklar som är anpassade för 
olika typer av resor, till exempel elcyklar för resor över längre sträckor, samt 
införa rutiner kring bokning av elcyklar (1). 

 Erbjuda cykelförmån till de anställda, till exempel genom sponsring av inköp 
av cykel, cykeltillbehör och cykelservice, samt erbjuda personalcykel med 
leasingavtal (2). 

 Anordna kampanjer och tävlingar för att väcka intresse för hållbara färdsätt, 
till exempel hälsotrampare för cykel, testresenärer för kollektivtrafiken eller 
stegtävlingar för gående (2). 

 Göra det mer attraktivt att åka tåg, till exempel genom anpassning av 
mötestider för tågresenärer och genom att erbjuda resor i första klass för en 
god arbetsmiljö (2). 

 Erbjuda milersättning för fler färdsätt än bilen, till exempel resor med cykel 
(2). 

 Införa avgiftsparkering vid arbetsplatsen. Denna åtgärd kan med fördel 
samordnas med erbjudande om förmåner för resor med cykel och 
kollektivtrafik (2). 

 Styra om tjänsteresor med bil mot användning av miljöbilar, genom högre 
prioritering och stimulering av miljöbilar vid inköp av personal-/kontobil, 
genom framtida inköp av miljösektionsbilar, genom att ställa krav på hyrbils- 
och bilpoolsleverantörer och genom att ställa krav på taxibolag att 
tillhandahålla miljöbilar (2). 

 Erbjuda kurs i sparsam körning för de anställda som kör mycket bil i tjänsten 
(2). 

 Införa en koldioxidavgift för att göra det fördelaktigt att genomföra 
tjänsteresor med mer hållbara färdsätt. Intäkterna från avgiften kan sedan 
återinföras i organisationen för åtgärder som syftar till att underlätta för 
hållbara tjänsteresor alternativt sponsra en koldioxidrabatt för tjänsteresor med 
hållbara färdsätt (2). 

 Erbjuda utökade möjligheter till att genomföra resfria möten, till exempel 
genom att utöka antalet videokonferenssystem eller andra lämpliga åtgärder 
(2). 

 Införa en policy om distansarbete för att uppmuntra och erbjuda möjligheter 
till distansarbete (2). 
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5.2.4 Arbeta med en grön resplan 

ÅF kan vidare utreda möjligheten till att arbeta med en grön resplan för att ta ett 
samlat och processinriktat grepp om åtgärder för hållbara resor. Vid behov bör policys 
och riktlinjer revideras för att samtliga ska peka i samma riktning. Inom ramen för en 
sådan process kan ÅF: 

 Utse en ansvarig projektledare/samordnare för vidare utredning och 
genomförande av åtgärder (1). 

 Revidera resepolicy och införa tydligare prioritering av hållbara färdsätt (2): 

∗ Tydligare styrning av resor från flyg till tåg, från privatbil till hyr- eller 
poolbil och så vidare. 

∗ Ställa krav på precisering av tidsvinster vid frångående av resepolicy. 

 Överväga att vara restriktiva vid utbetalning av milersättning till förmån för 
användning av hyr- eller poolbil (2). 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I studiens avslutande kapitel diskuteras möjligheter och framtida behov av mobility 
management-åtgärder samt utmaningar som uppkommit under examensarbetets 
genomförande. Därefter redogörs för studiens slutsatser och förslag till fortsatta 
studier inom området. 

6.1 Möjligheter 

De anställda på ÅF i Solna har generellt en positiv inställning till att förändra sina 
resvanor i en mer hållbar inriktning i den mån de anser är möjligt, vilket är viktigt för 
ett fortsatt arbete. Mot bakgrund av studiens resultat bedöms ÅF i Solna ha goda 
förutsättningar till att underlätta för hållbara arbets- och tjänsteresor och i 
förlängningen bidra till minskad miljöpåverkan från persontransporter. Att det inom 
ÅF dessutom finns kompetens inom områden som miljö, trafik och energi är en styrka 
inför en framtida arbetsprocess. Även om ÅF i Solna endast utgör en arbetsplats av 
många i Stockholmsområdet är varje hållbarhetsinsats viktig och dess satsningar kan 
fungera som inspiration för andra företag att se över de egna resorna. 

Stockholmsregionens ökande befolkningsmängd, som innebär att allt fler människor 
dagligen reser till och från arbetsplatser, ställer nya krav på persontransporter. Att 
satsa på mobility management-åtgärder ligger i tiden eftersom de kan bidra till att öka 
transportsystemets kapacitet samtidigt som de bidrar till bättre miljö och hälsa. Det är 
därför viktigt att allt fler organisationer och företag anammar ett mobility 
management-tänk och ett steg i en sådan riktning är att organisationer i allt högre grad 
samarbetar kring dessa frågor, för att hitta en gemensam väg framåt. 

Jag tror att många av de åtgärder som presenteras i bruttolistan har goda möjligheter 
att få genomslag, både i form av ökade valmöjligheter vid resor och i form av 
miljömässiga och ekonomiska nyttoeffekter. Vid arbete med hållbart resande är det 
viktigt att fokus läggs på att underlätta för hållbara resor och att öka de anställdas 
valmöjligheter vid resor. Initialt tror jag att det är viktigt att satsa på information och 
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att utveckla och förbättra det som ÅF redan erbjuder. Resvaneundersökningen visar 
just att det finns bristande kännedom om möjligheter som erbjuds. Samtliga 
informationsåtgärder som listas i brutto listan är viktiga då det inte spelar någon roll 
hur mycket ÅF satsar på hållbara resor om de anställda inte känner till det. Att lyfta 
fram kollektivtrafiken på kontoret genom att visa kollektivtrafiksavgångar i realtid i 
entrén, att utöka antalet cykelställ och att öka tillgången till skåp i 
omklädningsrummen ser jag som viktiga åtgärder för att lyfta fram och underlätta för 
resor med kollektivtrafik och cykel. I ett nästa steg är det viktigt att syna olika typer av 
åtgärder närmare och undersöka potentiella miljömässiga och ekonomiska effekter. 

För tjänsteresor tror jag på grundläggande och inte allt för omfattande åtgärder som att 
utöka utbudet av tjänstecyklar och tillhandahålla kollektivtrafikkort på kontoret för lån 
vid behov är betydande för att fler ska känna att cykel och kollektivtrafik är reella 
alternativ vid lokala tjänsteresor. Det är dessutom viktigt att informera och erbjuda 
support om resfria möten, till exempel hur videokonferensutrustningen används. 
Åtgärder som utbildning i sparsam körning och olika typer av tävlingar kopplade till 
hållbara resor tror jag är viktiga som komplement men också för att frågan ska 
uppmärksammas från olika håll och med olika medel. För arbetsresor vore ett 
betydande steg att erbjuda subventionerade kollektivtrafikkort och cykelförmån i 
likhet med erbjudande om förmånsbil, dels för att lyfta fram hållbara färdsätt inom 
organisationen, dels för att prioritera olika typer av färdsätt i lika stor utsträckning och 
dels för att uppmärksamma de anställdas olika behov. 

Utifrån ett vidare perspektiv är hållbara resor inte något som endast berör ÅF:s 
Solnakontor. En utmaning vid fortsatt arbete är att hitta en väg framåt som även 
omfattar åtgärder för andra ÅF-kontor, med mer eller mindre lika förutsättningar som 
ÅF i Solna. För ett sådant arbete kan en grön resplan ha en viktig roll att spela då en 
handlingsplan kan omfatta övergripande åtgärder, följt av mer lokala åtgärder som 
anpassas för respektive kontor. 

Som student på väg in i arbetslivet är min personliga åsikt att en attraktiv arbetsgivare 
är en organisation som tydligt satsar på att vara del av en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. För detta är det viktigt att främja miljö, hälsa och att öka 
individers valmöjligheter vid resor. 

6.2 Utmaningar 

En utmaning som uppkommit under studiens genomförande rör svårigheter med att 
hitta goda exempel på åtgärder som genomförts av företag i allmänhet och företag som 
liknar ÅF i Solna i synnerhet. Majoriteten av de åtgärder som diskuteras i 
litteraturstudien har genomförts av kommuner och landsting. Anledningar till att det är 
från dessa organisationer som de flesta exempel och erfarenheter av mobility 
management-åtgärder kommer från skulle kunna bero på att de i större omfattning än 
andra organisationer arbetar med dessa frågor och att de i högre grad tillgängliggör 
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information om projekt som genomförs. Det skulle kunna antas att kommuner och 
landsting i högre grad satsar på dessa frågor då de har ett uttalat samhällsansvar. 
Göteborgs stad är ett exempel på detta där man i samband med satsningar på god 
tillgänglighet i staden riktar åtgärder mot den egna organisationen. Kommuner har till 
skillnad från andra organisationer dessutom en direkt möjlighet att påverka standarden 
på cykelvägar och utbudet av kollektivtrafik, vilka i studien visade sig vara viktiga 
faktorer för att fler ska välja att cykla och åka kollektivt. En generell slutsats som kan 
göras är att de organisationer som kommit längst i arbetet med hållbara resor är de 
som själva kan dra fördelar av det. Detta gäller för kommuner vars satsningar ger 
mervärde för dess medborgare och för företag som TeliaSonera och Microsoft vars 
arbete med resfria möten respektive distansarbete också utgör produkter som de 
erbjuder sina kunder. 

Det är intressant att diskutera de skillnader som kan finnas mellan kommuner och 
företags arbete för ett hållbart resande, eftersom de verkar utifrån olika målsättningar 
och under olika förutsättningar. På ett konsultbolag är frågan om tid mycket central 
och tidsbesparing utgör en viktig aspekt för val av färdsätt vid tjänstresor. Det kan 
därför vara svårt att genomföra åtgärder som inte i första hand främjar tidsbesparing. 
Inom konsultbranschen är konkurrensen om arbetskraft hård, vilket kan begränsa 
möjligheten till att genomföra åtgärder som innebär en förändring eller uppfattas 
utmana det konventionella. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa typer av 
åtgärder syftar till att säkerställa att det finns goda möjligheter till att resa hållbart och 
öka de anställdas valmöjligheter vid resor, vilket torde öka en arbetsgivares 
attraktivitet och inte tvärtom. I studien framgår att vissa typer av åtgärder är inte är 
lämpliga att genomföra förrän i ett senare skede då förtroendet för arbetet för hållbara 
resor har ökat. Det är möjligt att det på företag krävs en extra lång inkörningsperiod 
för att det ska finnas tid att förankra åtgärder. 

En annan utmaning som uppkommit under studiens genomförande är svårigheten med 
att uppskatta miljöpåverkan från arbets- och tjänsteresor. Trots kännedom om resta 
sträckor, färdsätt och vid arbetsresor även drivmedel är det fortfarande nödvändigt att 
göra vissa antaganden, som till exempel antal arbetsdagar per år och storleken på de 
faktiska koldioxidutsläppen från olika typer av färdsätt. Dessa antaganden begränsar 
möjligheten till att jämföra ÅF i Solnas klimatpåverkan med andra arbetsplatsers, då 
de beräkningarna med stor sannolikhet baseras på andra bedömningar. 

6.3 Slutsatser 

Nedan redogörs kort för studiens slutsatser: 

a) Är ÅF i Solna tillgängligt för resor med olika typer av färdsätt och är 
tillgängligheten god? 

ÅF i Solna ligger i anslutning till gång- och cykelvägar, hållplatser för 
kollektivtrafiken och E4:an. Tillgängligheten till kontoret är god för samtliga av dessa 
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färdsätt. Dock har faktorer som en ansträngd parkeringssituation i ÅF:s garage, 
köbildning på vägar under rusningstid och en bristande tillgång till skåp och platser i 
cykelställ, en negativ inverkan på hur tillgänglig arbetsplatsen upplevs. Möjligheten 
att resa med olika färdsätt påverkas också av i vilken utsträckning färdsätt lyfts fram 
på ÅF. Bilar har jämfört med cyklar och kollektivtrafik en framstående ställning, sett 
till förmåner, satsningar och vilken plats de tillåts ta på kontoret. 

b) Vilka färdsätt används vid arbetsresor och tjänsteresor på ÅF i Solna? Vilka 
motiv finns till val av färdsätt för arbetsresor? 

På ÅF i Solna görs ungefär 40 procent av arbetsresorna med kollektivtrafik, 40 
procent med bil, 14 procent med cykel och resterande sex procent med gång och 
övriga färdsätt, sett över hela året. Under sommaren ökar andelen som cyklar till att 
cykel står för 20 procent av arbetsresorna. Det är framförallt kollektivtrafikresenärer 
och bilister som går över till att cykla. 

Lokala tjänsteresor görs framförallt med bil, cirka 65 procent, och med kollektivtrafik, 
cirka 30 procent. Vid nationella tjänsteresor står resor med bil för 50 procent av 
resorna, flyg för cirka 25 procent och tåg för cirka 25 procent. Av tjänsteresor med bil 
dominerar resor med privatbil. Nästintill samtliga internationella tjänsteresor görs med 
flyg.  

Tid, bekvämlighet, hälsa, miljö och ekonomi är de främsta motiven till val av färdsätt 
för arbetsresor på ÅF i Solna. För bilresenärer är tidsbesparing, att de använder bilen i 
tjänsten och bekvämlighet de främsta skälen till val av färdsätt, följt av uträttar 
ärenden och hämtning och lämning av barn. Kollektivtrafikresenärer lyfter också fram 
bekvämlighet som en viktig anledning till val av färdsätt, men även mindre 
miljöpåverkan och ekonomiska skäl. Cyklister lyfter framförallt fram möjlighet till 
vardagsmotion, tidsbesparing och mindre påverkan på miljön.  

c) Hur stor total miljöpåverkan (koldioxidutsläpp) utgör arbetsresor och tjänsteresor 
på ÅF i Solna? 

På ÅF i Solna står arbetsresor för cirka 27 procent av kontorets totala koldioxidutsläpp 
från resor och tjänsteresor för cirka 73 procent. Internationella och nationella flygresor 
är de som genererar den största andelen koldioxidutsläpp för tjänsteresor, följt av 
nationella resor med bil. För arbetsresor genererar bilresor majoriteten av 
koldioxidutsläppen. 

d) Vilka åtgärder kan bidra till att uppnå ÅF:s mål med att minska miljöpåverkan 
från resor på ÅF i Solna? 

Att göra tjänsteresor för att träffa kunder och kollegor är en viktig del i en konsults 
arbete. Det är viktigt att resorna är tids- och kostnadsmässigt effektiva, men det 
behöver samtidigt inte utesluta att hänsyn tas till hållbarhetsaspekter. För tjänsteresor 
är det viktigt att se till att det finns goda förutsättningar för resfria möten så att inga 
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resor görs i onödan, vilket kan spara tid, pengar och miljöpåverkan. Detta gäller vid 
alla typer av tjänsteresor, däribland internationella flygresor som genererar stora 
mängder koldioxidutsläpp. En stor andel av tjänsteresorna görs med bil. För att göra 
dessa tjänsteresor mer hållbara kan ÅF arbeta för att fler ska välja att resa med tåg, 
kollektiva färdmedel och cykel, genom att lyfta fram och göra dessa färdsätt mer 
attraktiva. Bilen kommer även fortsättningsvis vara ett viktigt färdsätt för tjänsteresor 
och utifrån ett miljöperspektiv kan ÅF till exempel tillhandahålla miljöbilar för 
tjänsteresor och öka andelen resor med hyr- och poolbil framför privatbil. 

För att skapa förutsättningar för hållbara arbetsresor kan ÅF i Solna underlätta för de 
anställda att cykla och åka kollaktivt till arbetet. En stor andel av de anställda är 
intresserade av att i högre utsträckning gå, cykla och åka kollektivt. Möjliga åtgärder 
omfattar dels satsningar på information till de anställda om vilka möjligheter som 
finns för hållbara arbetsresor, dels att utveckla och förbättra befintliga möjligheter 
genom mindre fysiska förändringar som till exempel utbyggnad av cykelparkering, 
och dels ekonomiska incitament som till exempel en utökad kollektivtrafiksförmån för 
att göra det mer attraktivt att välja hållbara färdsätt. 

Vidare kan ÅF utreda möjligheten att arbeta med en grön resplan för att ta ett samlat 
och processinriktat grepp om åtgärder för hållbara arbets- och tjänsteresor. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Detta examensarbete har studerat företags möjligheter till att underlätta för hållbara 
arbets- och tjänsteresor baserat på en resvaneundersökning med de anställda på ÅF i 
Solna. En enkätundersökning möjliggör för en bred kartläggning av resvanor från ett 
stort antal respondenter. För fortsatta studier vore det intressant att genomföra 
kvalitativa intervjuer med anställda för att skapa djupare förståelse för varför man 
väljer att resa som man gör. Det är även av intresse att öka förståelsen för vilka 
delmoment en arbets- eller tjänsteresa består av, till exempel vilka målpunkter en resa 
har utöver dess huvudsyfte samt om och hur olika färdsätt kombineras. 

I fortsatta studier är det även intressant att genomföra en jämförelse mellan resvanor 
vid olika arbetsplatser, till exempel mellan ÅF i Solna och andra ÅF-kontor, förutsatt 
att hänsyn tas till dess olika geografiska förutsättningar, eller mellan ÅF i Solna och 
en annan arbetsplats i Solnaområdet. Syftet med jämförelser är inte att få arbetsplatser 
att tävla med varandra utan de ämnar snarare till utbyte av erfarenheter och 
identifiering av starka och svaga sidor för att hitta utvecklingsmöjligheter. 

Vidare finns det ett behov av studier som utvärderar effekterna av mobility 
management-åtgärder som genomförs vid svenska företag. Studier med ett 
övergripande fokus kan söka förståelse för i vilken omfattning svenska företag arbetar 
med dessa frågor och vilken effekt åtgärderna har på kort och lång sikt. Studier med 
ett mer detaljerat fokus kan undersöka vilka åtgärder som är effektiva och vad det 
beror på. 
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BILAGA A – UTFORMNING AV 
RESVANEUNDERSÖKNING 

I denna bilaga redogörs för utformningen av resvaneundersökningen genom ett utdrag 
från ÅF:s enkätverktyg. 
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BILAGA B – UTSLÄPPSKALKYLER 

I denna bilaga redovisas gjorda antaganden vid beräkning av koldioxidutsläpp för 
arbets- och tjänsteresor på ÅF i Solna. 
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B.1 Beräkning av koldioxidutsläpp 

Beräkningar för totala koldioxidutsläpp för arbets- och tjänsteresor på ÅF i Solna 
under ett år baseras på den sammanlagda ressträckan (genom att de svarande angivit 
sin hemkommun för arbetsresor och destination för tjänsteresor) och färdsätt, för varje 
enskild resa. Antalet resor beräknas på 226 arbetsdagar per år inräknat semesterdagar. 
I beräkningarna inkluderas en viktfaktor för att redovisa utsläpp från de personer som 
har en tillsvidareanställning på ÅF i Solna men som inte deltagit i resvane-
undersökningen. Beräkningarna av koldioxidutsläpp redovisar därav utsläpp från 1300 
anställda. 

B.1.1 Utsläppskalkyl resor med bil 

Från svaren i resvaneundersökningen framgår att resor med bil gjorts med privat-, 
sektions- och personal-/kontobil, alternativt hyr- och poolbil.  

För koldioxidutsläpp per personkilometer används i huvudsak en mall som tagits fram 
av Naturvårdsverket (2012) med undantag av uppgifter om koldioxidutsläpp per 
personkilometer för genomsnitt av personbilsflottan i Sverige 2013 (Trafikverket 
2014) och uppgifter om koldioxidutsläpp per personkilometer för ÅF:s personal-
/kontobilar och sektionsbilar (ÅF 2013). 

Resvaneundersökningen ger kännedom om vilken typ av drivmedel som använts i 
huvudsak för arbetsresor. För tjänsteresor antas hälften av resorna med bil göras med 
diesel och hälften med bensin, enligt nedanstående värden, eftersom majoriteten av 
arbetsresorna görs med diesel- respektive bensindrivna bilar. Endast ett fåtal anställda 
använder andra drivmedel och energikällor. 

För resor med privatbil antas följande värden: 

 0,19 kg C02/personkilometer för personbil bensin. 

 0,16 kg C02/personkilometer för personbil diesel. 

 0,038 kg C02/personkilometer för personbil etanol. 

 0,1 kg C02/personkilometer för personbil elhybrid. 

 0 kg C02/personkilometer för personbil el. 

 0 kg C02/personkilometer för personbil biogas. 

Resor med ÅF personal-/kontobil antas motsvara C02-utsläpp på 0,129 kg 
C02/personkilometer och resor med ÅF sektionsbil antas motsvara C02-utsläpp på 1,12 
kg C02/personkilometer. 
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Resor med poolbil och hyrbil antas motsvara C02-utsläpp på 0,136 kg 
C02/personkilometer, baserat på genomsnittet av personbilsflottan i Sverige 2013. 

För att beräkna koldioxidutsläpp för körning i verklig trafik och inte enligt ideal 
körcykel görs en uppräkning på utsläppen med 20 procent, ett förhållandevis lågt 
värde då utsläppen kan vara mellan 15-50 procent högre (Patterson m.fl. 2011). 

B.1.2 Utsläppskalkyl resor med kollektiva färdmedel 

Resor med kollektivtrafik inom Stockholms län antas motsvara C02-utsläpp på 0,026 
kg C02/personkilometer (Transek 2006). 

B.1.3 Utsläppskalkyl resor med fjärrtåg 

Resor med fjärrtåg beräknas för reginatåg och antas motsvara C02-utsläpp på 0,009 kg 
C02/personkilometer, baseras på el från nordisk elmix med 94 g C02/kwh (Andersson 
& Lukaszewicz 2006). 

B.1.4 Utsläppskalkyl resor med flyg 

Resor med flyg antas motsvara följande C02-utsläpp, beroende på resande längd samt 
tillägg av uppräkningsfaktor, för att ta hänsyn till det totala bidraget till 
växthuseffekten och inkludera utsläpp av vattenånga och kväveoxider på hög höjd 
(Åkerman 2012): 

 Inrikes flyg >530 km 0,151 kg C02/personkilometer, uppräkningsfaktor annan 
miljöpåverkan 1,3. 

 Utrikes 1460 km 0,086 kg C02/personkilometer, uppräkningsfaktor annan 
miljöpåverkan 1,7. 

 Utrikes 3300 km 0,077 kg C02/personkilometer, uppräkningsfaktor annan 
miljöpåverkan 1,9. 

 Utrikes 8200 km 0,076 kg C02/personkilometer, uppräkningsfaktor annan 
miljöpåverkan 2,0. 

B.1.5 Utsläppskalkyl resor med övriga färdmedel 

Resor med färja uppskattas motsvara C02-utsläpp på 0,18 kg C02/personkilometer och 
resor med taxi uppskattas motsvara C02-utsläpp på 0,14 kg C02/personkilometer 
(Naturvårdsverkets 2012). Resor med MC/moped uppskattas motsvara C02-utsläpp på 
0,1 kg C02/personkilometer (CERO 2012). 
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BILAGA C – RESULTAT AV 
RESVANEUNDERSÖKNING 

I denna bilaga presenteras och illustreras resultatet av resvaneundersökningen på ÅF i 
Solna i diagram och tabeller.  
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3. Vid vilken del av ÅF är du anställd? 
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11% 
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Nej 

Ja 

4. Har du en chefsbefattning? 

26% 

53% 

10% 
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3% 
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Ingen dag i veckan, har placering ute hos kund 

5 dagar i veckan 

4 dagar i veckan 

3 dagar i veckan 

2 dagar i veckan 

1 dag i veckan 

5. I nuläget, hur många dagar i veckan arbetar du på ÅF:s kontor i 
Solna? 

3% 

97% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Nej 

Ja 

6. Har du körkort för bil? 
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Ja, oftast 

Ja, alltid 

7. Har du tillgång till bil i ditt hushåll? 
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Ja, reskassa 

Ja, månads- eller 
säsongskort 

8. Har du kort till SL-trafiken? 

23% 
3% 
3% 
4% 
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16% 
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Övriga (cirka 25 kommuner) 
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Sundbyberg 
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Solna 

Stockholm, västerort 
Stockholm, söderort 

Stockholm, innerstaden 
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9. I vilken kommun är du bosatt?  
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1% 
0% 
1% 

7% 
34% 

46% 
8% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Annat 
MC/Moped 

Fjärrtåg 
Bil - samåker 

Bil - ensam 
Kollektivtrafik 

Cykel 
Gång 

10. Vilket är ditt huvudsakliga färdsätt för resor 
mellan ditt boende och ÅF i Solna under 

vinterhalvåret (perioden oktober till mars)? 

1% 
1% 

1% 
5% 

32% 
36% 

20% 
3% 

0% 10% 20% 30% 40% 

Annat 
MC/Moped 

Fjärrtåg 
Bil - samåker 

Bil - ensam 
Kollektivtrafik 

Cykel 
Gång 

11. Vilket är ditt huvudsakliga färdsätt för resor 
mellan ditt boende och ÅF i Solna under 

sommarhalvåret (perioden april till september)? 

12% 
1% 
2% 

1% 
0% 

43% 
40% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Okänt 
Hybrid (el + bensin) 

Etanol 
Biogas 

El 
Diesel 
Bensin 

12. Om bil eller MC/Moped är ditt huvudsakliga 
färdsätt, vilket drivmedel används i huvudsak? 
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48 
64 

20 
72 
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79 

93 
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94 
172 

69 
19 
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Uträttar ärenden (t.ex. inköp, träning) 
Hämtning och lämning av barn 

Får skjuts eller skjutsar 
Använder bilen i tjänsten 

Brist på parkeringsplatser i garaget 
Möjlighet till vardagsmotion 

Mindre påverkan på miljön 
Tidsbesparing 

Ekonomiska skäl 
Bekvämlighet/komfort/egentid 

Tillgång till färdmedel 
Annat 

Antal 

13. Vad är den främsta anledningen till ditt val av färdsätt för 
resor mellan ditt boende och ÅF i Solna under vinterhalvåret?  

49 
60 

13 
64 
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22 
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Uträttar ärenden (t.ex. inköp, träning) 
Hämtning och lämning av barn 

Får skjuts eller skjutsar 
Använder bilen i tjänsten 

Brist på parkeringsplatser i garaget 
Möjlighet till vardagsmotion 

Mindre påverkan på miljön 
Tidsbesparing 

Ekonomiska skäl 
Bekvämlighet/komfort/egentid 

Tillgång till färdmedel 
Annat 

Antal 

14. Vad är den främsta anledningen till ditt val av färdsätt för 
resor mellan ditt boende och ÅF i Solna under sommarhalvåret?  
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Inget, därför att/annat 

Inget, jag åker alltid kollektivt 

Bättre tillgång till tjänstecykel på ÅF i Solna 
för tjänsteäranden 

Bättre tillgång till bil på ÅF i Solna för 
tjänsteäranden 

Bättre information om kollektivtrafik på ÅF i 
Solna 

Möjlighet att köpa rabatterat SL-kort genom 
ÅF 

Bättre kollektivtrafikutbud 

Antal 

15. Vad skulle få dig att börja åka kollektivt eller åka kollektivt 
oftare till och från din arbetsplats på ÅF i Solna?  

216 

42 

49 

33 

64 

143 
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Inget, därför att/annat 

Inget, jag cyklar alltid 

Möjlighet att låna SL-kort på ÅF i Solna för 
tjänsteärenden 

Bättre tillgång till bil på ÅF i Solna för 
tjänsteärenden 

Bättre cykelparkering och service för cykel 
på ÅF i Solna 

Införande av cykelförmån på ÅF 

Bättre/säkrare cykelvägar 

Antal 

16. Vad skulle få dig att börja cykla eller cykla oftare till och från din 
arbetsplats på ÅF i Solna?  
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34% 

66% 
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Nej 
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17. Har du under den senaste månaden 
gjort någon lokal tjänstresa? 

5% 

14% 

20% 

61% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

21 resor eller fler 

11-20 resor 

6-10 resor 

1-5 resor 

18. Hur många lokala tjänsteresor har du 
gjort under den senaste månaden? 

42% 
2% 
2% 
3% 

4% 
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7% 
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8% 
8% 

10% 
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Övriga 
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19. Vilken var destinationen vid din senaste lokala tjänsteresa?   
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27% 
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Från ÅF i Solna 

Från bostaden 

20. Från var utgick din senaste lokala 
tjänsteresa?   
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Taxi 
Bil (sektionsbil) 

Bil (personal-/kontobil) 
Bil (privat) 

Kollektivtrafik 
Cykel 
Gång 

21. Vilket var ditt huvudsakliga färdmedel för din 
senaste lokala tjänsteresa?  

3% 

20% 

4% 

70% 

3% 
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Annat 

Platsbesök/fältundersökning 

Konferens/seminarium/utbildning 

Externt möte (t.ex. kundbesök) 

Internt möte (t.ex. på annat ÅF-kontor) 

22. I vilket ärende gjorde du din senaste lokala 
tjänsteresa?  
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23. Har du under den senaste månaden 
gjort någon nationell tjänsteresa? 

2% 

2% 

9% 
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21 resor eller fler 
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6-10 resor 

1-5 resor 

24. Hur många nationella tjänsteresor har 
du gjort under den senaste månaden?  

40% 
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4% 
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25. Vilken var destinationen vid din senaste 
nationella tjänsteresa?   
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Flyg 
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26. Vilket var ditt huvudsakliga färdmedel för 
din senaste nationella tjänsteresa?  

2% 

19% 

9% 

42% 

28% 
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Platsbesök/fältundersökning 

Konferens/seminarium/utbildning 

Externt möte (t.ex. kundbesök) 

Internt möte (t.ex. på annat ÅF-kontor) 

27. I vilket ärende gjorde du din senaste nationella 
tjänsteresa?  

91% 

9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Nej 

Ja 

28. Har du under den senaste månaden 
gjort någon internationell tjänsteresa? 
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29. Hur många internationella tjänsteresor 
har du gjort under den senaste månaden?  

2% 
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4% 
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Stad i Asien 

Stad i Nordamerika 

Stad i Sydamerika 

Stad i Europa 

30. Vilken var destinationen vid din 
senaste internationella tjänsteresa?   

2% 

2% 

96% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Färja 

Bil (personal-/kontobil) 

Flyg 

31. Vilket var ditt huvudsakliga färdmedel 
för din senaste internationella tjänsteresa?  
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33. Utifrån de resor du gör i tjänsten, vad skulle ÅF kunna göra för 
att underlätta ett mer hållbart resande? 

Teman Kommentarer 
Bil Tillhandahållande av bilar för tjänsteresor 
  Tillgång till miljöbilar genom bilpool 

Kollektivtrafik Subventionering av privata SL-kort 
  Tillgång till SL-kort på kontoret för tjänsteresor 

Cykel Bättre cykelparkering 
  Bättre omklädningrum och fler skåp 
  Bättre lånecyklar 

Resepolicy Högre prioritering av "hållbara" färdsätt i resepolicyn 
Ersättning Ersättning för resor med andra färdmedel än bil 

Övriga Restidsersättning, bokning och parkering 
 

 
 

2% 

13% 

38% 

33% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 

Annat 

Platsbesök/fältundersökning 

Konferens/seminarium/utbildning 

Externt möte (t.ex. kundbesök) 

Internt möte (t.ex. på annat ÅF-kontor) 

32. I vilket ärende gjorde du din senaste internationella 
tjänsteresa?  

15% 

26% 

20% 

39% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Vet ej/ingen erfarenhet 

Tveksam 

Nej 

Ja 

34. Upplever du att det finns potential att 
effektivisera dina tjänsteresor via resfria möten? 
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Aldrig 

11 eller fler tillfällen 

6-10 tillfällen 

3-5 tillfällen 

1-2 tillfällen 

35. Vid hur många tillfällen under den senaste 
månaden har du haft möten via videokonferens?  

35 

146 

98 

121 

98 

91 

60 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Ja, annat 

Vet ej/ingen erfarenhet 

Nej, inga hinder 

Ja, ovana/bristande kunskap om hur tekniken 
fungerar 

Ja, andra parten har inte tillgång till rätt 
utrustning 

Ja, bristande tillgänglighet till 
videokonferensrum 

Ja, tekniken fungerar dåligt 

Antal 

36. Upplever du några hinder med möten via videokonferens?  

34% 
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27% 
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11 eller fler tillfällen 

6-10 tillfällen 
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37. Vid hur många tillfällen under den senaste 
månaden har du haft möten via webb (t.ex. Lync)?  
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Ja, annat 
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Ja, ovana/bristande kunskap om hur tekniken 
fungerar 

Ja, andra parten har inte tillgång till rätt 
utrustning 

Ja, tekniken fungerar dåligt 

Antal 

38. Upplever du några hinder med möten via webb (t.ex. Lync)?  

9% 

20% 

39% 

21% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 

Instämmer inte alls 

Instämmer i låg grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i hög grad 

Instämmer helt 

39. Hur väl instämmer du i följande påstående? Min 
kännedom om ÅFs tre hållbarhetsmål är god.   
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Instämmer i låg grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i hög grad 
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40. Hur väl instämmer du i följande påstående? Min 
kännedom om ÅF:s reseriktlinjer och resepolicy är god 


