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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur mobility management kan tillämpas för 
att minska klimatpåverkan från tjänsteresor i kommunal verksamhet. En kvalitativ 
fallstudie gjordes i Trelleborgs kommun och data inhämtades från nyckelpersoner i 
organisationen och genom semistrukturerade intervjuer med anställda. Intervjudata 
analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultaten användes sedan för att ta fram en 
skräddarsydd handlingsplan anpassad efter kommunens förutsättningar och behov. 
Studien visade att det finns god potential att vidareutveckla det redan framåtsträvande 
klimatarbetet i Trelleborgs kommun med hjälp av en kombination av mjuka åtgärder 
som samordning, kommunikation, utbildning och platsbaserade insatser. En slutsats av 
studien är att anställdas erfarenheter är en värdefull resurs som kan användas som 
kompass vid valet av åtgärder kopplade till hållbara tjänsteresor och resfria möten.  
 
 
Abstract 
The purpose of this study was to investigate how mobility management can be applied 
to reduce climate impact from municipal business travel. A qualitative case study was 
conducted in the municipality of Trelleborg and data was collected from key personnel 
in the organization and through semi-structured interviews with employees. Interview 
data was analyzed using content analysis. The results were then used to develop a 
tailored action plan adapted to fit the municipality’s conditions and needs. The study 
showed that there is good potential to further develop the already advancing climate 
undertakings in Trelleborg municipality, using a combination of soft measures such as 
coordination, communication, education and site-based efforts. One conclusion of the 
study is that employee experience is a valuable resource that can be used as a compass 
when selecting actions related to sustainable business travel and travel-free meetings.  
 
 
Nyckelord 
Mobility management, tjänsteresor, hållbart resande, beteendepåverkan, 
växthusgasutsläpp, klimatarbete, kommunal verksamhet.  
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1 Introduktion 
Varje år görs närmare 235 miljoner tjänsteresor i Sverige, vilket betyder att ungefär 
varannan resa är tjänsterelaterad. Det absolut vanligaste färdmedlet vid dessa resor är bil 
(Trafikverket, 2015). Tjänsteresor utgör med andra ord en nämnvärd andel av 
transportsektorns klimatpåverkan, som står för en tredjedel av Sveriges totala 
växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket, 2016f). Enligt FN:s klimatpanel IPCC (2014) 
behöver de globala klimatförändringarna bromsas till max 2 °C om en allvarlig inverkan 
på klimatsystemet ska kunna undvikas. Samhället står därmed inför brådskande 
utmaningar att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn, för att en 
hållbar utveckling ska kunna nås. Bra transportmöjligheter är samtidigt en viktig del av 
välfärden och en förutsättning för att arbetsplatser ska fungera väl (Vägverket, 2006). 
Resande i tjänsten är dock sällan ett mål i sig (SKL, 2010) och det finns mycket att 
vinna ur både miljö-, kostnads-, arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt om 
tjänsteresor kan effektiviseras (Vägverket, 2006). Frågan som olika samhällsaktörer nu 
står inför är hur hållbart resande kan uppnås i praktiken.  
 
Konceptet hållbart resande kan kopplas till begreppet hållbar utveckling, som 
formulerades i Brundtlandsrapporten 1987: ”Hållbar utveckling tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” 
(Naturvårdsverket, 2015, s. 16). Sveriges kommuner och landsting (2010) definierar 
hållbart resande som ”transporter och resande som är effektiva och bra för såväl 
ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö” (s. 3). Mer konkret handlar 
hållbart resande i första hand om att resa med hållbara färdsätt som gång, cykel och 
kollektivtrafik eller att minska behovet av att transportera sig. I andra hand avser det 
även resor som görs med fossilbränslefria eller bränslesnåla fordon, samt effektivare 
användning av bil genom samåkning och bilpooler. Forskning visar att tekniska och 
ekonomiska interventioner inte allena är tillräckliga för att frambringa den hållbara 
omställning som krävs, utan det behövs även åtgärder som riktar sig specifikt mot 
attityd- och beteendeförändring (Chapman, 2007). Metoder som syftar till att förändra 
människors resvanor med hjälp av ”mjuka” åtgärder såsom information, 
kommunikation och samordning brukar med ett samlingsnamn kallas för mobility 
management. Konceptet är förknippat med hög kostnadseffektivitet och har stöd i den 
så kallade fyrstegsprincipen, som riksdagen har beslutat ska vara vägledande för 
Sveriges transportsystems utveckling. Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder prioriteras i 
ordningen ”tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt”, det vill säga åtgärder som påverkar 
transportbehov och färdmedelsval eller kan optimera användningen av befintlig 
infrastruktur ska väljas framför om- och nybyggnationer (SKL, 2010).  
 
Kommuner är nyckelspelare i klimatarbetet, både genom sitt inflytande över den lokala 
och regionala utvecklingen, men även i egenskap av att vara stora arbetsgivare som 
genererar betydande trafikflöden (SKL, 2007). I denna studie undersöktes hur 
Trelleborgs kommun skulle kunna tillämpa mobility management för att minska sina 
koldioxidutsläpp, med utgångspunkt från medarbetares erfarenheter och synpunkter på 
rådande förutsättningar för tjänsteresor och webbmöten. Mot bakgrund av att fordonen i 
en medelstor svensk kommun uppskattningsvis rullar omkring 20 000 mil i onödan 
varje år (Vägverket, 2006) finns stor potential att minska klimatpåverkan från 
tjänsteresor i både Trelleborg och andra kommuner med hjälp av mobility management- 
åtgärder.  
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1.1 Klimatfrågan 
Följande avsnitt syftar till att ge en överblick över vad som orsakat förändringarna i 
jordens klimat, vad framtidsprognoserna säger om klimatets utveckling, hur stor roll 
transportsektorn spelar i sammanhanget samt vilka politiska mål och beslut som ligger 
till grund för det svenska klimatarbetet.  
 
1.1.1 Klimatförändringarnas orsaker och utveckling 
Jordens atmosfär består till största delen av kväve och syre, samt en mindre andel andra 
gaser. Solens ljusstrålning tar sig nästan obehindrat ner genom dessa gaser och träffar 
jordytan, där en del ljus absorberas och omvandlas till värmestrålning som strålar ut 
från jorden. Vissa av de gaser som förekommer i lägre halt i atmosfären är så kallade 
växthusgaser, vilka har förmågan att absorbera en del av jordens värmestrålning. 
Växthusgasmolekylerna sänder sedan ut värmestrålningen på nytt i alla riktningar, och 
därmed delvis tillbaka in mot jorden. Detta fenomen kallas för växthuseffekten och är 
nödvändigt för livet på jorden eftersom det ger ett jämnare och varmare klimat 
(Naturvårdsverket, 2016g). Till de vanligaste växthusgaserna i atmosfären hör 
vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Växthusgaserna kan ha både 
naturligt och mänskligt ursprung (IPCC, 2007). Genom mänsklig aktivitet i form av 
förbränning av fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas frigörs koldioxid som 
under hundratals miljoner år har varit bundet i jordskorpan i olika kolföreningar 
(Naturvårdsverket, 2016a). Det leder till en stigande halt av koldioxid i atmosfären, 
vilket orsakar en tilltagande förstärkning av växthuseffekten (SMHI, 2015). Sedan 
industrialismens början har koldioxidhalten i atmosfären ökat med drygt 40 % från 280 
ppm till 400 ppm, och den fortsätter att stiga med ca 0,5 % per år. Även halterna av 
metan och dikväveoxid har ökat. Till följd av de mänskliga utsläppen av växthusgaser 
har jordens medeltemperatur höjts med ca 0,9 °C under de senaste hundra åren 
(Naturvårdsverket, 2016b).  
 
Hur mycket klimatet kommer att förändras på sikt beror på hur stora växthusgasutsläpp 
mänskligheten tillför till klimatsystemet över tid. Utvecklingen styrs främst av 
världsbefolkningens populationsstorlek, ekonomiska aktivitet, livsstil, 
energianvändning, markanvändning, teknologi och klimatpolitik (IPCC, 2014). 
Klimatsystemet är mycket komplext och påverkas av återkopplingsmekanismer som kan 
förstärka eller försvaga förändringarna (Naturvårdsverket, 2016a). Det är därför svårt att 
förutsäga dess utveckling med säkerhet. Med hjälp av avancerade klimatmodeller kan 
emellertid möjliga framtidsscenarion beräknas. FN:s klimatpanel IPCC har tagit fram 
fyra tänkbara scenarier för att beskriva prognoserna fram till år 2100, så kallade RCP:er, 
Representative Concentration Pathways. Scenarierna innefattar ett lågutsläppsscenario 
(RCP2,6), två medelutsläppsscenarion (RCP4,5 och RCP6) samt ett scenario med 
kraftigt ökande växthusgasutsläpp (RCP8,5) (Naturvårdsverket, 2014). Om 
utvecklingen följer lågutsläppsscenariot RCP2,6 kan den globala uppvärmningen 
sannolikt hållas under 2 °C jämfört med förindustriell nivå. En utveckling som inte 
innebär några ytterligare insatser för att begränsa växthusgasutsläppen leder till 
scenarier någonstans mellan RCP6 och RCP8,5, och medför sannolikt en ökning av 
jordens medeltemperatur med 3,7 - 4,8 °C (IPCC, 2014). 
 
1.1.2 Klimatförändringarnas konsekvenser 
Redan idag syns mätbara förändringar i klimatet i form av högre medeltemperaturer, 
förändrade nederbördsförhållanden, höjda havsnivåer och tecken på att extrema 
vädertyper blivit mer frekventa. Med tilltagande förstärkning av växthuseffekten 
kommer dessa effekter att bli allt mer uttalade, vilket kommer att få inverkan på 
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naturmiljön och samhället på många sätt. En del effekter kan komma att påverka 
enskilda regioner, medan andra kan få global utbredning. Hur allvarliga konsekvenserna 
blir beror på klimatförändringarnas storlek och hur snabbt de sker, ekosystemens 
känslighet och buffrande förmåga samt samhällens känslighet, anpassningsförmåga och 
socioekonomiska förutsättningar (SOU 2007:03). Nyckelrisker förknippade med 
klimatförändringarna är: 
 

• Risk för förlust av ekosystem, biodiversitet och ekosystemens varor, funktioner 
och tjänster.  

• Risk för allvarlig ohälsa och förstörda uppehällen som resultat av stormfloder, 
havsnivåhöjning, översvämningar och perioder av extrem torka.  

• Risk för hotad vatten- och livsmedelsförsörjning, i synnerhet i fattiga regioner. 
• Systemrisk till följd av extrema väderhändelser som orsakar kollaps av 

infrastruktur och grundläggande samhällsservice (IPCC, 2014).  
 
Klimatförändringarna kommer att förskjuta klimatzoner och förändra förutsättningarna 
för djur- och växtliv över hela klotet. Med det följer ökad risk för allvarliga 
ekosystemrubbningar och omfattande utrotning av arter. Vissa miljöer bedöms vara 
speciellt känsliga, däribland exempelvis Sveriges kalfjällsområden och Östersjön, den 
arktiska tundran, de tropiska regnskogarna och de tropiska korallreven 
(Naturvårdsverket, 2016a).  
 
Det moderna samhället är sårbart för extrema väderhändelser och förändrade 
temperatur- och nederbördsförhållanden. Samhällsfunktionerna har blivit allt mer 
avancerade och beroende av varandra. En störning på exempelvis elnätet kan få 
inverkan på både uppvärmning, belysning, transportsystem, vattenförsörjning, 
betalningssystem, telekommunikation med mera. Kraftigare nederbörd befaras bli 
vanligare i vissa regioner, med tilltagande problem med översvämningar, stormfloder 
och jordskred som följd. I synnerhet urbana områden löper ökad risk för 
översvämningar vid skyfall på grund av mängden hårdgjorda ytor och att 
dagvattensystem inte är dimensionerade för extrema volymer vatten (Naturvårdsverket, 
2016a). Översvämningar kan även leda till att vattentäkter kontamineras av 
smittoämnen och andra föroreningar. Intensiva värmeböljor väntas också bli vanligare, 
med hälsorisker som ökad bildning av marknära ozon som följd. Vid höjning av 
havsnivån kommer låglänta kustområden att drabbas av översvämningar, försaltning av 
mark och grundvatten och skador på bebyggelse. Torra regioner väntas däremot få 
minskad nederbörd och drabbas av torka allt oftare, vilket kommer att reducera redan 
ansträngda yt- och grundvattenresurser (IPCC, 2014). Det i sin tur kommer att drabba 
jordbruket, som redan idag är beroende av sinande konstbevattning på många platser. 
Vidare kan skogsbränder komma att bli vanligare och skogsbruket kan få växande 
problem med stormfällor och skadeorganismer till följd av mildare vintrar. Likaså 
kommer fisket att påverkas av förändringar i fiskebeståndens utbredningsområden 
(Naturvårdsverket, 2016a). 
 
Resursstarka länder kommer troligtvis ha bättre möjligheter att hantera förändrade 
förutsättningar, medan fattiga regioner kommer att drabbas hårdare. Risken för hotad 
vatten- och livsmedelsförsörjning, ökad fattigdom, undernäring, växande ekonomiska 
klyftor och konflikter kommer att tillta då villkoren för jordbruk och människors 
uppehällen försämras. Dessa faktorer i kombination med havsnivåhöjningar och 
extrema väderhändelser kan även komma att driva fram stora folkomflyttningar 
(Naturvårdsverket, 2016a). 
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1.1.3 Transportsektorns roll 
Under 2014 uppgick de globala koldioxidutsläppen till omkring 32,4 miljarder ton. 
Transportsektorn stod för 23 %, och av dessa härrörde omkring tre fjärdedelar från 
vägtrafiken (IEA, 2016). På nationell nivå står inrikes transporter för nästan en tredjedel 
av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och klimatpåverkan skiljer sig avsevärt 
mellan olika färdmedel (Naturvårdsverket, 2016f). Räknat per personkilometer har resor 
med flyg störst utsläpp av växthusgaser, medan bilismen dominerar totalt sett. Det beror 
på att svenska folket reser mycket med bil, nästan 80 % av sträckan som befolkningen 
reser på en genomsnittlig dag görs med bilen. Av motordrivna färdmedel är tåg, buss 
och tunnelbana de mest miljövänliga alternativen, men att transportera sig med cykel 
eller till fots är ännu bättre för miljön och klimatet (Trafikverket, 2014). Som exempel 
genererar en flygresa tur och retur mellan Stockholm och Göteborg omkring 160 kg 
koldioxidekvivalenter per person medan samma resa med tåg ger upphov till omkring 3 
kg koldioxidekvivalenter per person. En resa på 20 km med bil respektive buss 
genererar i snitt 5 respektive 2 kg koldioxidekvivalenter per person, räknat med den 
genomsnittliga beläggningen (Naturvårdsverket, 2008).  
 
1.1.4 Politiska mål och avtal för klimatarbetet  
FN:s klimatkonvention, United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), är vägledande för klimatarbetet på internationell och nationell nivå. 
Konventionen antogs 1992 och är ett ramverk för åtgärder med syfte att bromsa 
klimatförändringarna (Naturvårdsverket, 2016b). De 194 stater, inklusive Sverige, som 
ratificerat klimatkonventionen träffas varje år för fortsatta förhandlingar på en konferens 
som kallas för Conference of the Parties (COP). Syftet med klimatkonferenserna är att 
enas om hur Klimatkonventionen ska implementeras och vid behov stärkas med avtal 
rörande klimatet (Naturvårdsverket, 2016d). Vid den tredje klimatkonferensen, COP3, i 
Kyoto, Japan 1997 antogs det så kallade Kyotoprotokollet (UNFCCC, 2014b). Detta 
avtal innebar att 37 industrialiserade länder åtog sig att sänka sina växthusgasutsläpp 
med i genomsnitt 5 % i jämförelse med 1990 års nivå, under åtagandeperioden 2008 - 
2012 (UNFCCC, 2014a). Efter flera års turbulenta och misslyckade försök att nå ett nytt 
och starkare globalt klimatavtal enades alla världens länder för första gången på den 
tjugoförsta klimatkonferensen i Paris 2015 (Naturvårdsverket, 2016c). Det nya 
klimatavtalet trädde i kraft i november 2016, och fastslår bland annat målet att den 
globala temperaturökningen ska hållas under 2 °C och att 1,5 °C ska eftersträvas jämfört 
med förindustriell nivå. Tvågradersmålet är satt mot bakgrund av att många 
klimatforskare bedömer att det är en gräns under vilken klimatförändringarna uppskattas 
bli mer hanterbara, om än allvarliga (Naturvårdsverket, 2008).  
 
Det svenska klimatarbetet utgår från Klimatkonventionen, och det nationella 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att Sverige ska verka för att 
tvågraders-målet nås (Miljömål, 2012). Som en del i det fortgående klimatarbetet har 
miljömålsberedningen föreslagit en ny klimatstrategi, vilken innebär att Sverige ska ha 
nettonoll-utsläpp av växthusgaser senast 2045. Förslaget innefattar bland annat delmålet 
att utsläppen från inrikes transporter ska reduceras med minst 70 % till 2030 (SOU, 
2016). För att det ambitiösa transportmålet ska kunna nås behöver en snabb utveckling 
ske som stimulerar övergången till förnybara bränslen, effektivare fordon och framdrift 
samt samhällsåtgärder som minskar behovet av transporter och främjar resor med 
kollektivtrafik, cykel och gång (SOU 2016:47).  
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1.2 Mobility management  
Följande avsnitt avser att redogöra för mobility management som koncept, hur det kan 
användas i praktiken och vad tidigare forskning visar om dess tillämplighet och effekter.  
 
1.2.1 Bakgrund och definition  
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan inom transportsektorn. Dess 
syfte är att främja övergången till ett hållbart system för mobilitet och transporter 
genom att påverka transportbehov och färdmedelsval. Centrala verktyg är information, 
kommunikation, samordning och organisation som på olika sätt kan minska behovet av 
att transportera sig eller underlätta för hållbart resande (SKL, 2010). Mer specifikt kan 
det bland annat handla om att tillhandahålla reseinformation via olika 
informationskanaler innan och under en resa, erbjuda tillgång till bilpool och lösningar 
för samåkning, integrera hållbart resande i utbildningar eller med reklamkampanjer 
uppmuntra till användning av hållbara färdmedel (EPOMM, 2009). Mobility 
management kan användas som komplement till mer traditionell trafikplanering och 
kombineras med teknologiska och infrastrukturella satsningar, prissättningspolitik och 
tvingande restriktioner och förstärka effekten av dessa. Samhälleliga vinster med 
mobility management är minskade koldioxidutsläpp, mindre luftföroreningar och buller, 
mindre trängsel på vägar och färre olyckor, mindre barriäreffekter och en friskare 
befolkning. Organisationer kan använda konceptet för att sänka sina kostnader för resor 
och parkeringsplatser, medverka till bättre hälsa hos sina medarbetare och sänka 
sjukfrånvaron. På individnivå kan mobility management bidra till ekonomiska 
besparingar, bättre hälsa och minskad stress (SKL, 2010). Konceptet har utvecklats i 
Europa, främst inom EU-samarbetet European Platform on Mobility Management 
(EPOMM) (SKL, 2010), som bildades 1999 (EPOMM, u.å.). Mobility management 
som begrepp är relativt nytt och är inte känt i alla länder och går ibland under andra 
namn som exempelvis hållbart/smart/grönt resande (EPOMM, 2013). EPOMM 
definierar mobility management enligt följande:  
 
”Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och 
påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
Grundläggande för Mobility Management är "mjuka" åtgärder, som information och 
kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika partners 
verksamheter. "Mjuka" åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos "hårda" åtgärder inom 
stadstrafiken (som t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility 
Management-åtgärder (jämfört med "hårda" åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora 
finansiella investeringar och de kännetecknas samtidigt av ett bra kostnads/nyttokvot 
(BCR – Benefit Cost Ratio).” (EPOMM, 2009, s. 3). 

1.2.2 Mobility management-verktyg 
Mobility management kan ses som ett paraplybegrepp för ett brett spektrum av åtgärder. 
EPOMM delar in mobility management-åtgärder i ett antal kategorier: 
informationsåtgärder, reklamåtgärder, åtgärder inom organisation och koordinering, 
utbildningsinsatser, platsbaserade åtgärder, telekommunikation och flexibel 
tidsplanering samt stödjande/integrerande åtgärder (EPOMM, 2009). För en översikt 
över dessa kategorier och exempel på åtgärder, se tabell 1. En mer ingående beskrivning 
av varje åtgärdskategori återfinns i bilaga A.  
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Tabell 1. Översikt över mobility management-åtgärder enligt EPOMM (2009). 
Åtgärdskategori Exempel på åtgärder 

Informationsåtgärder – Reseinformation via tekniska lösningar 
– Lokalt mobilitetscentrum 

Reklamåtgärder 
– Personlig resehjälp 
– Reklamkampanjer 
– Riktad information 

Åtgärder inom organisation och koordinering 
– Samåkning 
– Bilpool 
– Anropsstyrd kollektivtrafik 

Utbildningsinsatser – Utbildning av personal 
– Integrering av MM i läroplaner 

Platsbaserade åtgärder – Anpassa lokal infrastruktur och service 
– Lokal mobilitetsplan 

Telekommunikation och flexibel tidsplanering 

– Underlätta för sociala aktiviteter, arbete 
och inköp från hemmet  

– Flexibla arbetstider/öppettider 
– Komprimerade arbetsveckor 
– Minska antalet nödvändiga besök för 

olika ärenden 

Stödjande/integrerande åtgärder 

– Parkeringsreglering 
– Bygglov med mobility management-krav 
– Trängselavgifter 
– Ändra skattelättnader 
– Integrerade biljetter och rabatter 

 
1.2.3 Tidigare studier 
Mobility managements metodologi är baserad på olika teorier om vad som styr våra 
färdmedelsval (Hiselius & Rosqvist, 2016). Många olika konkurrerande, och ibland 
motstridiga, faktorer formar våra dagliga val och handlingar inklusive de beslut som 
påverkar vår miljö. Externa faktorer som infrastrukturella förutsättningar, ekonomiska 
incitament och sociala- och kulturella normer spelar en betydande roll för vår tendens 
att bete oss miljövänligt. Även interna faktorer som motivation, miljömedvetenhet, 
värderingar, attityder, vanor, personlighetsdrag, emotionellt engagemang och kontroll-
lokus påverkar. Med kontroll-lokus menas i vilken grad människor uppfattar sig själva 
ha förmågan att åstadkomma förändring med sina egna handlingar (inre kontroll-lokus) 
respektive uppfattar att makten ligger hos andra (yttre kontroll-lokus). Demografiska 
faktorer som utbildningsnivå, ålder och kön har också visat sig ha betydelse (Kollmuss 
& Agyeman, 2002). Många gånger överväger vi inte aktivt vilket som är det bästa 
färdmedelsvalet i en given situation utan utgår från våra invanda rutiner, tidigare 
erfarenheter och hur bekanta vi är med olika färdmedel. Praktiska aspekter som avstånd, 
restid, resekostnad, antal byten mellan olika färdmedel och hur väl de timar spelar också 
in. Likaså hur cykelvägar, parkeringsmöjligheter och tillgången till kollektivtrafik ser ut 
där vi befinner oss (De Witte et al., 2013). Väder och årstid har också en tydlig inverkan 
på människors resvanor, inte minst i nordliga länder som Sverige. En studie fann att 
pendling med bil ökade med omkring 30 % under vinterhalvåret samtidigt som 
cykelpendlingen minskade med ca 50 % i två svenska städer (Bergström & Magnusson, 
2003). Vad som uppfattas som det attraktivaste färdmedelsvalet har utöver praktiska 
aspekter också en känslomässig koppling. Att köra bil förknippas i högre utsträckning 
med social status, bekvämlighet och en känsla av frihet (Steg, 2003). Studier visar att 
restid och kostnader för resor med kollektivtrafik tenderar att överskattas medan det 
motsatta gäller för resor med bil (De Witte et al., 2013). Sociala normer har också 
inflytande på valet av färdmedel. I en studie som omfattande fyra företag konstaterades 
att organisationens normer bidrog till att bilpendlare valde tåg vid tjänsteresor eftersom 
det förväntades. Variationer mellan subgrupper inom en och samma organisation tydde 
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dock på att benägenheten att ta tåget påverkades mer av informella normer än formella 
regler (Lo et al., 2013). Studier visar även att män generellt kör mer bil än kvinnor och 
att bilresor är vanligare om det finns barn i hushållet (Bergstad et al., 2011; Steg, 2003). 
Vad som styr våra färdmedelsval är med andra ord mycket komplext. I likhet med 
färdmedelval påverkas också vår benägenhet att använda webbmöten av praktiska 
förutsättningar, vanor, attityder och så vidare (Lo et al., 2014).   
 
På vilket sätt kan då mjuka åtgärder påverka våra resvanor? Enligt sociologisk teori 
sprids nya idéer, teknologier och vanor genom så kallad social diffusion. Det innebär till 
exempel att om någon i vårt sociala nätverk börjar pendla med cykel och berättar för oss 
om sina positiva erfarenheter är det högre sannolikhet att vi själva överväger det som ett 
alternativ (Sherwin et al., 2014). Socialt stöd i form av personer i ens närhet som 
använder cykel och erbjuder cykelsällskap har visat sig ha signifikant positiv effekt på 
människors tendens att cykla (de Geus et al, 2008). En belgisk studie fann att 
kommuner med en hög användning av cykel som transportmedel stimulerade 
cykelfrekvensen i närliggande kommuner, vilket tyder på att hållbara resvanor kan 
”smitta av sig” i närområdet (Vandenbulcke, 2011). Enligt Bamberg et al. (2011) sker 
beteendeförändring stegvis snarare än i ett enda stort kliv. Förändringsprocessen kan 
beskrivas som faser, där individen först börjar betrakta ett beteende som problematiskt, 
sedan reflekterar över olika alternativa beteenden, därefter testar ett nytt beteende och 
slutligen utvärderar om hen ska fortsätta med det nya beteendet eller inte. Mobility 
management-åtgärder kan utformas så att de stimulerar någon eller några av dessa faser. 
Verplanken & Wood (2006) menar att resvanor antingen kan påverkas ”uppströms” 
eller ”nedströms”. Uppströms-åtgärder handlar om att försöka bryta redan starka vanor 
och etablera nya genom att till exempel införa ekonomiska incitament, göra fysiska 
förändringar i miljön som underlättar för cykling och gång eller låta personer testa ett 
nytt färdmedel. Nedströms-åtgärder syftar istället till att öka människors kunskap och 
intentioner att agera hållbart genom information och guidning om hållbart resande. De 
anses vara effektivast då beteenden ännu inte har blivit starka vanor, till exempel när en 
naturlig förändring skett som vid ett byte av arbetsplats eller bostad. Studier har dock 
belyst att kunskap rörande klimatförändringarna inte per automatik leder till 
klimatsmartare beteenden (Kollmuss & Agyeman, 2002). Medvetandehöjande 
kampanjer fyller dock en viktig funktion genom att de förändrar attityder och ökar 
acceptansen för framtida åtgärder. De stimulerar på så vis människor att gå från en fas 
till nästa i förändringsprocessen och bidrar långsiktigt till förändrade resvanor (Hiselius 
& Rosqvist, 2016). Förståelsen för klimatproblemens komplexitet och omfattning kan 
medföra oro och känslor av maktlöshet, vilket kan få oss att distansera oss från 
problemen och hindra oss från att agera (Kollmuss & Agyeman, 2002). Engqvist & 
Nilsson (2014) menar att det är viktigt att interventioner designas så att de stärker 
individens tro på den egna förmågan (inre kontroll-lokus) att åstadkomma förändring 
vad gäller miljöproblem som klimatförändringarna. Att tillhandahålla återkoppling på 
de egna resvanorna kan i det sammanhanget vara ett sätt att komplettera mer allmän 
information om hållbart resande. I en amerikansk studie undersöktes effekterna av att få 
återkoppling på de personliga resvanornas kostnader, utsläpp, kaloriförbrukning och 
sträckor via en mobilapplikation. Resultaten visade att inställningen till hållbart resande 
blev mer positiv, medvetenheten om miljökonsekvenserna av de egna resorna ökade och 
bilkörningen reducerades signifikant (Jariyasunant et al., 2015).  
 
Forskning visar att mobility management som koncept har signifikanta effekter på 
färdmedelsval och koldioxidutsläpp. I en sammanställning av ett tjugotal fallstudier i 
Storbritannien konstaterades att mjuka åtgärder hade potential att minska den nationella 
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biltrafiken med i genomsnitt 11 %, och upp till 21 % vid rusningstider under de 
kommande tio åren (Cairns et al., 2008). En omfattande studie som undersökte 
effekterna av den mjuka åtgärdstypen personlig resehjälp i Europa, Nordamerika och 
Australien visade en bestående reduktion i bilanvändningen på drygt 10 % bland 
deltagarna (Brög et al., 2009). CERO är en arbetsmodell inom mobility managment som 
har utvecklats vid Kungliga Tekniska högskolan och har tillämpats av ett flertal svenska 
offentliga verksamheter och företag. Vid en uppföljning av sju svenska kommuner som 
använder CERO kunde en utsläppsminskning på i snitt 13 % konstateras efter två år 
(Robèrt, 2017).  
 
1.3 Tjänsteresor i Trelleborgs kommun 
Följande avsnitt syftar till att kort beskriva Trelleborgs kommun, samt redogöra för 
kommunens klimatmål och nuvarande fossilbränsleanvändning.  
 
1.3.1 Kommunfakta 
Trelleborg är en centralort i sydvästra Skåne och Sveriges sydligaste stad. Kommunen 
omfattar en landareal på 340 kvkm och befolkningstätheten är 128 invånare per kvkm 
(SCB, 2016b). Befolkningen uppgick år 2015 till ca 29 000 personer i tätorten 
Trelleborg (SCB, 2016a) och 43 000 personer i kommunen (SCB, 2016b). Den 
kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun omfattar omkring 3000 anställda 
(Trelleborgs kommun, 2013) och är uppdelad i nio förvaltningar: 
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Serviceförvaltningen, 
Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och 
Räddningstjänsten (Trelleborgs kommun, 2012).  
 
1.3.2 Kommunala klimatmål för resor och transporter 
Kommunstyrelsen i Trelleborg beslutade 2013 att kommunen skulle ansluta sig till 
projektet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 (Trelleborgs kommun, 2016a). Projektet 
drivs av Klimatsamverkan Skåne, som är ett samarbete kring klimatfrågor mellan 
Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och de skånska kommunerna genom 
Kommunförbundet Skåne (Klimatsamverkan Skåne, u.å.a). Syftet med projektet är att 
uppmuntra kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i regionen att minska 
sin klimatpåverkan. De som anslutit sig till utmaningen har åtagit sig att sträva efter att 
elanvändning, uppvärmning, resor och transporter ska vara 100 % fossilbränslefria till 
2020 (Klimatsamverkan Skåne, u.å.b). Som en del i klimatarbetet har kommunen tagit 
fram nya riktlinjer för möten och resor (Trelleborgs kommun, 2016b), vilka betonar 
miljöaspekter mer än den föregående policyn för tjänsteresor (Trelleborgs kommun, 
2010). De nya riktlinjerna anger att cykel och gång ska prioriteras vid kortare resor och 
kollektivtrafik vid regionala resor utanför tätorten. Tjänstebil ska vara ett 
andrahandsalternativ och privat bil ska generellt undvikas. Reseersättning utgår normalt 
inte för resor inom tätorten. Enligt riktlinjerna ska flyg prioriteras vid resor utanför 
Skåne om det kan minska restiden och behovet av övernattning (Trelleborgs kommun, 
2016b). Kommunen driver även projektet Hållbart resande under perioden 2015 - 2017, 
som syftar till att reducera andelen korta personresor med bil till förmån för gång, cykel 
och kollektivtrafik. Projektet har tre fokusområden: fysiska åtgärder som gynnar resor 
med buss och cykel, samarbeten med kommunala, regionala och privata aktörer samt 
attityd- och beteendeförändring (Trelleborgs kommun, 2016a). Enligt M. Åstrand och 
C. Forsnor vid Kommunledningsförvaltningen i Trelleborg finns intresse av att få hjälp 
med att ta fram en handlingsplan för beteendepåverkan som verktyg för att främja 
hållbara tjänsteresor i kommunens regi (personlig kommunikation, 1 november 2016).  
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1.3.3 Nuvarande fossilbränsleanvändning 
Som en del i projektet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 har Trelleborg inventerat de 
nuvarande tjänsteresornas och transporternas bränsleanvändning. Av bränslet som 
köptes in under 2015 till Trelleborgs ägda och leasade fordon och arbetsmaskiner var 7 
% fossilfritt och resterande andel fossilt. Av övriga resor med tåg utanför Skåne, flyg 
och privat bil i tjänsten var 27 % fossilbränslefria. På grund av svårigheter att få fram 
underlag innefattades dock inte kollektivtrafikresor inom Skåne, hyrbilar, taxiresor och 
transporttjänster såsom skolskjuts och färdtjänst i inventeringen (Klimatsamverkan 
Skåne, 2016).  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Trelleborgs kommun skulle kunna 
utveckla sitt hållbarhetsarbete gällande tjänsteresor och resfria möten med hjälp av 
mobility management. Examensarbetet ska utmynna i ett förslag till en handlingsplan 
för ett långsiktigt arbete med hållbara tjänsteresor, med konkreta förslag på åtgärder. 
Handlingsplanen ska rikta sig till ledningarna i kommunens förvaltningar som ett 
verktyg i arbetet med att nå lokala, regionala och nationella klimatmål. Frågeställningar 
som studien avser att besvara är följande: 
 

1. Hur ser förutsättningarna för hållbara tjänsteresor och resfria möten ut i 
Trelleborgs kommun i nuläget?  

2. Hur upplever anställda i kommunen de rådande förutsättningarna för tjänsteresor 
och resfria möten?  

3. Hur skulle Trelleborgs kommun kunna minska sin klimatpåverkan kopplad till 
tjänsteresor med hjälp av mobility management?  

 
1.5 Avgränsningar 
Hållbart resande kan understödjas på en mängd olika sätt, och en avgränsning inom 
området var nödvändig med tanke på studiens tidsomfattning. Konceptet mobility 
management valdes för att metoden rekommenderas av Trafikverket (SKL, 2010) och 
eftersom det finns intresse i kommunen för just beteendepåverkan (C. Forsnor & M. 
Åstrand, personlig kommunikation, 1 november 2016). Utöver växthusgasutsläpp bidrar 
transportsektorn också till annan miljöpåverkan, bland annat utsläpp av hälsofarliga 
luftföroreningar, försurning, övergödning, buller, markanvändning samt barriäreffekter i 
naturlandskapet och i den urbana miljön (Naturvårdsverket, 2016e). Dessa 
miljöaspekter behandlas dock inte närmare eftersom studiens fokus ligger på 
tjänsteresors klimatpåverkan. Pendling till och från arbetsplatsen omfattas inte i studien, 
utan enbart resor som görs under arbetstid i tjänsten. 
 
 
2 Metod och material  
I detta avsnitt beskrivs valet av metod, urvalsgruppen och det tillvägagångssätt som 
använts.  
 
2.1 Studieutformning 
För att besvara studiens frågeställningar valdes kvalitativ fallstudie som metod. En 
kvalitativ ansats ansågs lämplig eftersom målet med studien var att få en djupare 
förståelse för förutsättningarna för tjänsteresor och resfria möten i Trelleborgs kommun 
och de anställdas erfarenheter och synpunkter i frågan. Målet med kvalitativ forskning 
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beskrivs av Forsberg och Wengström vara att nå insikt i människor subjektiva 
upplevelser av omvärlden och förstå dessa i sitt sammanhang (2015). Valet att göra en 
fallstudie baserades på att frågeställningarna rörde ett väl avgränsat studieobjekt, 
Trelleborgs kommun, och att studien skulle gagnas av att information insamlades 
genom en kombination av olika datainsamlingsmetoder. Fallstudie som metod utmärks 
av att ett avgränsat system utforskas genom att djupgående information insamlas från 
flera olika källor som exempelvis intervjuer, dokument och observationer (Creswell, 
2007). Informationskällorna i denna fallstudie utgjordes av semistrukturerade intervjuer 
med medarbetare, kommunikation med ansvariga för frågor som rör tjänsteresor och 
webbmöten i kommunen samt relevanta dokument och information från kommunens 
hemsida. Semistrukturerade intervjuer valdes som intervjuform eftersom det bedömdes 
vara passande för ändamålet. Denna intervjuteknik kännetecknas av att forskaren 
utformar en intervjuguide med förutbestämda frågor. Ordningsföljden på frågorna 
behöver inte följas strikt och ytterligare frågor som anknyter till intervjupersonens svar 
kan läggas till under intervjun (Bryman, 2002). För att underlätta bearbetning i 
efterhand spelades intervjuerna in med ljudupptagning. De transkriberades och 
analyserades sedan med hjälp av metoden innehållsanalys med både kvalitativa och 
kvantitativa inslag. Innehållsanalysen genomfördes med utgångspunkt från Graneheim 
& Lundman (2004). Det transkriberade materialet lästes grundligt, meningsbärande 
stycken av relevans för studien plockades ut och kondenserades, de grupperades i olika 
kategorier och formulerades slutligen i text under de centrala teman som hade inringats. 
Frekvensen av vissa svar redogjordes för att visa på den spridning som förekom.  
 
2.2 Urval 
Valet av intervjupersoner gjordes utifrån ett ändamålsenligt urval, som är en typ av icke 
slumpmässigt urval. Ändamålsenligt urval bygger på principen att vi kan få ut bästa 
möjliga information från ett relativt litet urval genom att välja deltagare baserat på 
specifika attribut. Deltagare handplockas strategiskt utifrån deras relevans för 
forskningsprojektet och deras kunskap och erfarenheter inom området, och dessutom 
kan personer från olika grupper medvetet väljas för att göra urvalet mer representativt 
(Denscombe, 2010). I denna studie valdes personer utifrån kriterierna att de skulle vara 
anställda i någon av Trelleborgs kommuns förvaltningar, resa regelbundet i tjänsten 
samt ha viss möjlighet att välja färdmedel vid dessa resor. För att få en så bred spridning 
som möjligt togs det även hänsyn till aspekterna förvaltningstillhörighet, kön och 
yrkesroll vid urvalet.  
 
Intervjupersonerna rekryterades med hjälp av en kontaktperson på Trelleborgs kommun, 
som bistod med kontaktuppgifter till ett antal anställda i kommunen som uppfyllde ovan 
nämnda kriterier. Förfrågan skickades ut till tolv personer, varav åtta tackade ja till att 
medverka. En urvalsgrupp på åtta personer bedömdes vara rimlig utifrån studiens 
tidsomfattning, och tillräcklig för att få en nyanserad inblick i ämnet som skulle 
undersökas. Bland de som tillfrågades fanns medarbetare från alla förvaltningar utom 
Räddningstjänsten. I det slutgiltiga urvalet av anställda som tackat ja fanns sex 
förvaltningar representerade; Kommunledningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Fritids- och 
kulturförvaltningen, Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. 
Urvalsgruppen bestod av fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 28 – 55 år. Tre av de åtta 
hade någon form av chefsbefattning, i övrigt var variationen stor vad gäller yrkesroll 
inklusive chefsbefattningarna.  
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2.3 Tillvägagångssätt 
 
2.3.1 Litteraturstudier 
En allmän litteraturstudie genomfördes för att få djupare insikt i forskningsområdet. 
Målet med litteraturstudien var dels att beskriva studiens forskningsobjekt och det 
rådande kunskapsläget beträffande klimatfrågan och mobility management. Vidare 
syftade litteraturstudien till att få insikt i beprövad erfarenhet och studerade effekter av 
mobility management-åtgärder, för att på vetenskaplig grund kunna ta fram en så 
användbar handlingsplan som möjligt. Information inhämtades från rapporter och 
webbsidor tillhörande Naturvårdsverket, Trafikverket, IPCC, EPOMM, Trelleborgs 
kommun med flera. Vetenskapliga artiklar söktes fram med hjälp av Linnéuniversitetets 
sökmotor OneSearch. Sökord som ”mobility management”, ”sustainable travel”, 
”business travel”, ”climate change”, ”travel behavior”, ”soft measures” och ”modal 
choice” användes.  
 
2.3.2 Undersökning av rådande platsförutsättningar 
För att kartlägga de rådande platsförutsättningarna fördes kommunikation med 
nyckelpersoner med insikt i frågor som rör hållbart resande, webbmöten och 
fordonsflottan i kommunen. Kompletterande information inhämtades från 
Skånetrafikens och Skypes respektive hemsidor samt genom personlig kommunikation 
med en kundmedarbetare på Skånetrafiken.  
 
2.3.3 Intervjustudie 
Efter överenskommelse med kontaktpersoner i Trelleborgs kommun tillfrågades den 
tilltänkta urvalsgruppen via e-post om de ville delta i intervjustudien. Tid för intervju 
bokades in med de som tackade ja till att medverka. Intervjuerna genomfördes på 
intervjupersonernas respektive arbetsplatser. Varje intervju tog ca en timme och 
spelades in med ljudupptagning efter medgivande från intervjupersonen.  
 
Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002). I mailförfrågan beskrevs studiens syfte, hur lång tid intervjun 
uppskattades ta och att den kunde komma att spelas in. Vidare gavs information om att 
deltagandet var frivilligt, att deltagarna när som helst kunde välja att avbryta, att de 
skulle behandlas konfidentiellt och att resultaten enbart skulle användas i 
forskningssyfte. Det togs även upp de skulle ges möjlighet att ta del av resultatet innan 
och efter att studien publicerades. Obehöriga har inte haft tillgång till deltagares 
personuppgifter eller intervjumaterial och deltagarna har anonymiserats i rapporten.  
 
Enligt Dalén (2007) ska en intervjuguide tas fram då intervju används som metod. Alla 
frågor och teman i intervjuguiden ska vara av relevans för studiens frågeställningar. 
Intervjuguiden i denna studie innehöll två bakgrundsfrågor om den nuvarande 
yrkesrollen och intervjupersonens ålder samt 39 frågor inom temat för studien. Guiden 
var indelad i tre avsnitt. Det första behandlade intervjupersonernas vetskap om 
Trelleborgs kommuns klimatmål och riktlinjer för tjänsteresor. Det andra avsnittet 
undersökte deras lokala, regionala och nationella tjänsteresvanor. I det tredje avsnittet 
utforskades deras erfarenheter av och synpunkter på att använda tjänstecykel, 
kollektivtrafik, tjänstebil, privat bil och resfria möten via videolänk. En del frågor var av 
sluten karaktär som exempelvis ”Upplever du att du är införstådd med Trelleborgs 
kommuns riktlinjer för tjänsteresor?” och ”Hur många lokala tjänsteresor gör du 
uppskattningsvis i månaden?”, medan flertalet var öppna som exempelvis ”Hur 
upplever du Trelleborgs kommuns system för tjänstecyklar?” eller öppnades upp med 
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hjälp av följdfrågor såsom ”Upplever du att det finns potential att effektivisera dina 
tjänsteresor via distansmöten? Varför/varför inte?”. Intervjuguiden i sin helhet påfinns i 
bilaga B. Dalén (2007) skriver att en eller flera provintervjuer ska göras för att testa 
intervjuguiden och förbereda intervjuaren. I denna studie gjordes två sådana 
provintervjuer med bekanta till intervjuaren.  
 
 
3 Resultat 
 
3.1 Rådande platsförutsättningar 
I detta avsnitt beskrivs resultatet av undersökningen av de rådande 
platsförutsättningarna i Trelleborgs kommun vad gäller tjänstecyklar, kollektivtrafik, 
resfria möten och tjänstebil.  
 
3.1.1 Cykelpool 
Från och med april 2016 finns en cykelpool med tjänstecyklar i Trelleborgs kommun. 
Baserat på en förundersökning av behovet har 150 cyklar köpts in av 
Serviceförvaltningen. Övriga förvaltningar har möjlighet att hyra dessa cyklar för 185 kr 
per cykel och månad. Hyresavtalen löper på 36 månader och en årlig service ingår. 
Punkteringar och liknande betalas däremot av förvaltningarna själva och ingår inte i 
avtalet. Serviceförvaltningen har avtal med en extern cykelreparatör som sköter all 
service och reparationer av cyklarna. Om cykeln behöver repareras kontaktar 
förvaltningarna Serviceförvaltningen, som då sköter transporten av cykeln till och från 
cykelreparatören gratis. Transporten sköts av personer som har försörjningsstöd med 
intermittent timanställning och rings in då cyklar behöver flyttas, en lösning som tagits 
fram i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen. 135 av de 150 cyklarna är uthyrda 
i nuläget, varav 100 hyrs av Socialförvaltningen till hemtjänstens verksamhet. På grund 
av för liten efterfrågan ingår inga elcyklar eller trehjulingar i den gemensamma 
cykelpoolen (Anette Thormeyer Marra, personlig kommunikation, 10 januari 2017). Ett 
fåtal elcyklar och flakcyklar förekommer emellertid på vissa förvaltningar, de har köpts 
in på eget initiativ av respektive förvaltning (deltagare i intervjustudie, personlig 
kommunikation, 16 och 17 januari 2017). Samtliga av cykelpoolens cyklar är försedda 
med lysen, lås och cykelkorg. De är vita, av samma modell och utrustade med en skylt 
med kommunens logga och texten ”Hållbart resande i tjänsten”. Även innan 
cykelpoolen etablerades användes cyklar vid tjänsteresor av bland annat hemtjänsten. 
Då användes cyklar som förvaltningarna själva köpt in samt privata cyklar, vilket 
beviljade cykelersättning. I riktlinjerna för tjänsteresor står att cykelhjälm bör användas 
och förvaltningarna kan beställa cykelhjälmar direkt från cykelleverantören utefter 
behov. Sedan starten i maj har det skett en stöld av en tjänstecykel samt en stöld av ett 
cykelhjul. Stölderna täcktes av en tjänstereseförsäkring (Anette Thormeyer Marra, 
personlig kommunikation, 10 januari 2017).  
 
3.1.2 Kollektivtrafik 
Sedan 2015 rullar tåg återigen till och från Trelleborg centralstation, som varit ur bruk 
sedan 1970-talet (Trelleborgs kommun, 2015). Centralstationen ligger på 
promenadavstånd från flera av kommunens förvaltningar. Kommunen använder sig av 
Skånetrafikens tjänst Jojo FöretagFlex (deltagare i intervjustudie, personlig 
kommunikation, 12, 13, 16 och 17 januari 2017). Med Jojo FöretagFlex köps biljetten 
hos bussföraren eller i en biljettautomat på tågstationen med hjälp av jojo-kortet, och 
sedan skickas en faktura till kommunen i slutet av månaden på alla resor. Tjänsten kan 
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användas för resor i hela Skåne, Blekinge, Halland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar län, 
till och från Danmark samt resor till och från Göteborg (Skånetrafiken, u.å.). 
Skånetrafiken skickar en årlig sammanställning över kundens resor med Jojo 
FöretagFlex som bland annat innehåller information om antalet resor, fördelningen 
mellan regionbuss, stadsbuss och tåg samt hur mycket koldioxid som kunden ”sparat” 
jämfört med om resorna skulle ha gjorts med bil (Daniel Lopez, personlig 
kommunikation, 10 april 2017). Beroende på hur behovet ser ut kan medarbetare ansöka 
om personliga Jojo FöretagFlex-kort eller dela på gemensamma inom respektive 
avdelning (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12, 13, 16 och 17 
januari 2017). Jojo FöretagFlex används dock inte på alla förvaltningsavdelningar 
(deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 13 och 17 januari 2017). Samtliga 
förvaltningar kan ansöka om Jojo FöretagFlex, men information har eventuellt inte gått 
ut till alla om denna möjlighet (Caroline Forsnor, personlig kommunikation, 21 februari 
2017).  
 
3.1.3 Resfriamöten via videolänk 
I nuläget finns det tre konferensrum i kommunens lokaler som är utrustade med teknik 
för webbmöten. Programvaran Skype används för webbmöten både i konferensrum och 
på persondatorer. Skype kan användas för gruppvideosamtal och har chattfunktion samt 
skärmdelningsfunktion som möjliggör till exempel Power point-presentationer och 
visning av dokument (Skype, 2017). Programmet kan laddas ner på eget initiativ till den 
personliga datorn, och instruktioner om nedladdning och användning finns på intranätet. 
I nuläget föreligger vissa hinder som gör att tekniken för webbmöten inte utnyttjas till 
fullo. Det bedöms saknas kunskap bland medarbetare om att tekniken finns och hur den 
kan användas i olika sammanhang. Tillvägagångssättet för att boka konferensrummen 
skiljer sig även åt för de olika konferensrummen och alla har inte tillgång till 
bokningssystemen. Det anses finnas behov av att samordna frågor som har med 
webbmöten att göra, att genomföra en behovsanalys på området samt att erbjuda 
utbildning för att öka kunskapen och få medarbetare att upptäcka teknikens potential 
(Caroline Forsnor, personlig kommunikation, 21 februari 2017).  
 
3.1.4 Motorfordon 
Förutom bussar och arbetsmaskiner ingår 135 personbilar, 113 lätta lastbilar och 6 
mopeder i kommunens fordonsflotta. Omkring hälften av personbilarna och ett tiotal av 
de lätta lastbilarna är miljöbilar (Anette Thormeyer Marra, personlig kommunikation, 
10 januari 2017). Kommunen har även avtal med bilpoolsföretaget Sunfleet, och har 
tillgång till en reserverad bil som är stationerad utanför Rådhuset (deltagare i 
intervjustudie, personlig kommunikation, 12 januari 2017). En ny fordonspolicy håller 
på att tas fram som kommer att beslutas om på ett kommunstyrelsemöte sannolikt under 
våren 2017. Den nya fordonspolicyn kommer troligtvis att ställa krav på att enbart 
fossilbränslefria fordon köps in vid nyinköp av personbilar och lätta lastbilar. För tunga 
lastbilar och andra typer av arbetsmaskiner är utbudet av fossilbränslefria alternativ 
ännu begränsat, men området är under utveckling (Anette Thormeyer Marra, personlig 
kommunikation, 10 januari 2017).  
 
Förvaltningarna ansvarar enskilt för inköp och service av sina bilar och i nuläget finns 
ingen central bilpool (Anette Thormeyer Marra, personlig kommunikation, 10 januari 
2017). Bokningssystem har lösts på olika sätt, på en del förvaltningar bokas tjänstebilar 
via Outlook och på andra ställen sköts bokningen muntligt mellan kollegor. Sunfleet-
bilen bokas via nätet och tillgängliggörs med en pinkod som skickas till mobiltelefonen, 
nyckeln finns i bilen (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 
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januari 2017). Det diskuteras om att inrätta en central fordonsorganisation, men inget 
beslut har fattats i frågan i nuläget. Fördelar med att ha en central fordonsorganisation 
anses vara att det möjliggör en samordning av fordonsflottan och ett gemensamt sätt att 
hantera alla fordon och bokningssystem. Med en samlad överblick över fordonsflottan 
skulle också användningen kunna effektiviseras och anpassas efter rådande behov och 
förutsättningar. Användningsstatistik för fordonen är efterfrågad och det diskuteras om 
att eventuellt installera GPS på ett antal bilar som lösning. Totalt sett skulle 
fordonsflottan eventuellt kunna minskas om användningen av varje fordon optimerades. 
En central fordonsorganisation skulle även kunna medföra besparingar genom bättre 
förhandlingsförutsättningar vid köp av flera bilar samtidigt. Om ansvaret för servicen av 
fordonen samordnades skulle även underlag sannolikt finnas för att anställa en person 
som sköter däckbyte, service och reparationer, vilket skulle kunna underlätta dessa 
ärenden. Dessutom behövs sannolikt en central fordonsorganisation och bilpool för att 
riktlinjerna för tjänsteresor ska kunna följas fullt ut, med tanke på att tillgången till 
tjänstebilar skiljer sig åt mellan och inom förvaltningar (Anette Thormeyer Marra, 
personlig kommunikation, 10 januari 2017).  
 
3.2 Intervjustudie 
I detta avsnitt redogörs för resultatet av intervjustudien om medarbetares erfarenheter 
och synpunkter på förutsättningarna för tjänsteresor i Trelleborgs kommun.  
 
3.2.1 Kommunala klimatmål  
På frågan om intervjupersonerna upplever att de är införstådda med Trelleborgs 
kommuns klimatmål svarar fyra av åtta nej, tre av åtta att de känner till litegrann och en 
svarar ja. Drygt hälften har hört talas om projektet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 
(deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
3.2.2 Riktlinjer för tjänsteresor 
Tre av intervjupersonerna upplever att de är införstådda med riktlinjerna för 
tjänsteresor, fyra att de är relativt förtrogna med dem och en svarar att hen inte har stött 
på dem. På frågan huruvida de har några synpunkter på riktlinjerna säger sex personer 
att de inte har några invändningar mot dem. Ett par stycken betonar att de tycker att det 
är positivt att det finns mål och riktlinjer för att det är viktigt att alla hjälps åt att värna 
om miljön. En intervjuperson tar upp att det är problematiskt att riktlinjerna hänvisar till 
en bilpool som ännu inte är i bruk. En annan intervjuperson tar upp att hen inte tycker 
att beslutet att flyg ska prioriteras vid tjänsteresor till Stockholm är bra (deltagare i 
intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
3.2.3 Nuvarande tjänsteresvanor 
 
Lokala tjänsteresor 
Intervjupersonernas tjänsteresvanor varierar. Vad gäller lokala tjänsteresor gör de flesta 
ett par stycken i veckan, medan ett fåtal reser mer frekvent, upp emot varje dag och 
ibland flera gånger om dagen. Syftet med de lokala tjänsteresorna är vanligtvis möten 
och samverkan inom kommunen eller besök av olika slag hos företag, patienter eller 
privatpersoner. Kortare sträckor inom tätorten tar sig intervjupersonerna vanligtvis till 
fots eller med cykel. Fyra av intervjupersonerna använder tjänstecykel, en använder sin 
privata cykel och resterande tre brukar inte cykla i tjänsten. Vid längre resor ut till 
exempelvis industriområden eller landsbygden används privat bil eller tjänstebil. En 
person nämner att hen utgår från riktlinjerna och därför undviker privat bil. Buss 
används i regel inte för lokala tjänsteresor eftersom det upplevs som ineffektivt på 
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grund av begränsade avgångar och hållplatser. Aspekter som tid, avstånd, väder, väglag 
och skrymmande last uppges av flertalet påverka valet av färdmedel vid lokala 
tjänsteresor. Aspekten bekvämlighet tas även upp. Vid dåligt väder eller halt väglag 
väljs bilen för resor som annars skulle ha gjorts med cykel. Hur pass mötesintensiv en 
dag är kan även spela roll för vilket färdmedel som väljs samt hur 
parkeringsmöjligheterna ser ut på platsen de ska besöka. De personliga preferenserna 
varierar, någon tycker bättre om att gå än att cykla medan någon annan föredrar cykel 
framför andra färdmedel året runt (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 
12 - 17 januari 2017).  
 
Regionala tjänsteresor 
Merparten av intervjupersonerna uppger att de reser regionalt i tjänsten ungefär en gång 
i månaden, medan några gör upp emot en regional resa i veckan. De regionala resorna 
görs för att delta i konferenser, möten, regional samverkan, upphandlingar, studiebesök, 
inköp och utbildningar. Malmö och Lund uppges som de vanligaste resmålen, men även 
resor till andra större tätorter i regionen som exempelvis Kristianstad, Eslöv, Ystad, 
Osby och Landskrona förekommer. Tåg och buss dominerar som färdmedel vid 
regionala resor. Om förbindelserna är goda väljer de flesta att resa med 
kollektivtrafiken, och använder endast bil då en resa med kollektivtrafik skulle ta längre 
tid än vad de anser är rimligt ur effektivitetssynpunkt. Tidsaspekten och smidighet 
betonas av flertalet som avgörande vid val av färdmedel inför de regionala resorna. Om 
mötet är förlagt nära en station upplever vissa att tåget är ett mer attraktivt alternativ än 
bil eftersom en resa med tåg kan utnyttjas som arbetstid, förberedelse inför mötet eller 
avkoppling och dessutom slipper en leta parkeringsplats. Två intervjupersoner uppger 
däremot att de alltid kör bil vid regionala resor för att detta upplevs vara mer bekvämt 
respektive för att intervjupersonen inte fått information om att det finns några andra 
alternativ (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
Nationella och internationella tjänsteresor 
Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de gör tjänsteresor utanför regionen ett 
fåtal gånger om året. Någon enstaka reser upp emot 4 – 6 gånger varje år. Stockholm 
och andra större svenska städer som Göteborg, Örebro och Uppsala är de vanligaste 
resmålen och även utlandsbesök till exempelvis Danmark och Tyskland förekommer. 
Syftet med de nationella resorna är att delta i konferenser, utbildningar, mässor och 
studiebesök. Flyg är det dominerande färdmedlet och tåg är även vanligt 
förekommande. Buss, minibuss och bil har även använts. Tidsaspekten tas även upp här 
som central vid valet av färdmedel, som även hänger samman med ekonomiska och 
effektivitetsmässiga hänseenden. Att flyga istället för att åka tåg anges innebära färre 
övernattningar och att mindre arbetstid går åt till resande. Vad som anses vara det 
smidigaste färdmedlet i sammanhanget är väsentligt, där faktorer som evenemangets 
starttid och lokalisering, hur långt en behöver ta sig från avstigning till slutdestination 
och att undvika övernattning spelar roll. I vissa fall har färdmedelsval diskuterats med 
närmaste chef (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 
2017).  
 
3.2.4 Erfarenheter och synpunkter på tjänstecyklar 
 
Tjänstecykel är ett uppskattat färdmedel 
Av intervjupersonerna är det fem som cyklar flera gånger i veckan, en som har gjort det 
vid enstaka tillfällen och två som aldrig cyklar i tjänsten. Skälet till varför de två inte 
cyklar anges vara preferens för att gå respektive för att cyklarna på Rådhuset står för 
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otillgängligt. Av de som cyklar använder en intervjuperson sin privata cykel medan 
resterande använder tjänstecykel. Intervjupersonen som använder sin privata cykel har 
hört talas om att det finns tjänstecyklar, men har inte fått information om hur en får 
tillgång till dem. Hen är positivt inställd till att använda tjänstecykel istället för privat 
cykel. De som brukar cykla gör det för att de tycker om det, för att det är smidigt att 
slippa leta parkeringsplats, för att det är ett flexibelt färdmedel samt för att det är 
behagligt och hälsosamt att komma ut och röra på sig. På frågan hur det ser ut i den 
egna förvaltningen vad gäller användandet av tjänstecykel som färdmedel uppges av de 
fyra som har sin arbetsplats i eller vid Rådhuset att de inte tror att det är så vanligt. 
Övriga fyra bedömer att tjänstecyklarna används flitigt, även om det finns de 
medarbetare som cyklar mer än andra. Tjänstecyklarna uppges vara uppskattade och 
fungera bra (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 2017). 
 
Tillgängligheten och säkerheten har potential att förbättras 
Det finns synpunkter på förvaringslösningen för tjänstecyklarna i anslutning till 
Rådhuset bland de intervjupersoner vars resor utgår därifrån. Cyklarna förvaras nere i 
källaren, och för att få ut dem behöver de antingen bäras upp för en trappa förseglad 
med två tunga dörrar eller tas via hissen och genom huvudentrén där besökare ofta sitter 
och väntar. Detta upplevs som omständligt och problematiskt eftersom det tar tid att få 
ut en cykel, det finns risk för att klämma fingrarna vid dörrarna och för att det behövs 
två personer som hjälps åt för att hålla dörrar och få upp cyklarna för trapporna. 
Situationen försvåras ytterligare om utrustning ska medtas i ryggsäck eller i/på cykelns 
förvaringsutrymmen. Önskemål finns om en bättre parkeringslösning som är synlig, 
lättillgänglig och samtidigt säker så att obehöriga inte kan ta sig in. Exempelvis skulle 
behöriga kunna få åtkomst till cykelparkeringen med hjälp av en elektronisk nyckel. Att 
cykelparkeringen är försedd med tak efterfrågas för att slippa sätta sig på en blöt cykel, 
liksom att det finns tillgång till verktyg i anslutning till cyklarna för att kunna höja eller 
sänka sadeln, reflexvästar för att synas bättre i trafiken vid dålig sikt samt 
kontaktuppgifter till den som ska kontaktas om en cykel behöver repareras. Det anses 
viktigt att någon är ansvarig för skötseln av cyklarna och som ser över deras skick 
ibland, men att det är rimligt att det finns krav på att användare som upptäcker ett 
reparationsbehov rapporterar detta. Det upplevs vara omständligt att justera sadelhöjden 
på tjänstecyklarna och det spekuleras i om en del eventuellt därför cyklar med för hög 
eller låg sadel, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk. Förslag finns om att instruktioner för 
hur cykelsadeln justeras skulle kunna finnas i anslutning till cykelparkeringen samt att 
en fysisk demonstration inte heller skulle vara fel. På en av förvaltningarna, som 
innehar tio tjänstecyklar, har varje cykel försetts med ett nummer mellan ett och tio. 
Sadelhöjden har justerats så att cykel nummer tio har högst sadelhöjd, nummer ett lägst 
och fallande höjd där emellan. På så vis kan var och en hitta den eller de cyklar som 
passar bäst i höjd. Önskemål finns även hos någon om större förvaring på pakethållaren, 
eftersom en stor och tung ryggsäck inte får plats i cykelkorgen och kan bli en 
säkerhetsrisk om den bärs på ryggen vid en kraftig inbromsning under färden. Det finns 
även önskemål om att få tillgång till regnponcho och en personlig cykelhjälm. 
Bokningssystemen för tjänstecyklarna skiljer sig åt mellan förvaltningarna. I någon 
förvaltning bokas tjänstecyklarna i Outlook på samma sätt som vid bokning av 
tjänstebil, i ett par förvaltningar görs bokningen genom att anteckna på en lista och i en 
förvaltning saknas bokningssystem. På samtliga förvaltningar som finns representerade 
bland intervjupersonerna finns cykelnycklarna samlade på ett ställe där de hämtas ut och 
lämnas tillbaka. En av intervjupersonerna upplever att det finns för få cyklar på dennes 
förvaltning, och att det därför kan förekomma viss girighet kring dem, speciellt under 
sommarhalvåret. Det ger sig uttryck i att anställda eventuellt tar cyklar tidigare än 
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nödvändigt för att vara säkra på att ha tillgång till en cykel när de behöver den, samt att 
cykelnycklar inte lämnas tillbaka efter användning. Cyklarna finns utspridda på ett par 
olika ställen på denna förvaltning. Påtalan om att lämna tillbaka saknade cykelnycklar 
har skickats ut via e-post till alla medarbetare vid något tillfälle. På denna förvaltning 
finns inget bokningssystem för tjänstecyklarna och det är således inte möjligt att spåra 
försvunna cykelnycklar. Bokningssystemet för tjänstebilarna efterföljs inte till fullo här, 
ibland finns inte en tjänstebil på plats trots att den är bokad. Att införa ett 
bokningssystem för tjänstecyklarna ses därför som något som skapar mer jobb och inte 
nödvändigtvis förbättrar situationen. Enligt övriga intervjupersoner fungerar de lokala 
bokningslösningarna och nyckelhanteringen bra (deltagare i intervjustudie, personlig 
kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
Intresse för elcykel  
Utöver ovan nämnda hinder för resor med tjänstecykel nämns dåligt väder, halt väglag, 
tid, avstånd, skrymmande last och bekvämlighet. På frågan om möjliga åtgärder för att 
få fler att cykla tas bland annat inköp av elcyklar upp som förslag av två 
intervjupersoner. Förslagen motiveras med att det potentiellt skulle kunna lägga till 2 – 
3 km i radie som medarbetare skulle vara beredda att cykla, det skulle göra det lättare 
att cykla även vid blåsigt väder samt underlätta för personer som inte har ork eller 
styrka att cykla på en vanlig cykel. På två av förvaltningarna finns redan en elcykel som 
köpts in på eget initiativ, de uppges vara mycket populära eftersom de gör det lättare att 
cykla, går snabbare och en blir mindre svettig (deltagare i intervjustudie, personlig 
kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
3.2.5 Erfarenheter och synpunkter på kollektivtrafik 
 
Jojo-företagskort är en uppskattad lösning 
Kollektivtrafik används som tidigare nämnts ofta vid regionala tjänsteresor av flertalet 
intervjupersoner. Fem av deltagarna brukar använda Jojo FöretagFlex. Beroende på hur 
ofta de reser har de antingen ett privat kort eller använder ett av de gemensamma som 
finns att hämta ut på avdelningen. De uppger alla att de är nöjda med denna lösning och 
att de tycker att det fungerar smidigt. En annan intervjuperson har ett personligt 
pendlingskort som hen använder vid regionala resor, men hen vet att det finns kort i 
förvaltningen. Resterande två intervjupersoner använder inte Jojo FöretagFlex-kort 
eftersom det inte finns några sådana inom deras respektive avdelning och för att de inte 
känner till tillvägagångssättet för att få tag på ett (deltagare i intervjustudie, personlig 
kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
Effektiv tid på tåget   
Ett par av intervjupersonerna tar upp att de föredrar tåg framför buss eftersom bussar 
upplevs ha sämre luft, vara skumpigare och ofta trängre, medan tågmiljön inbjuder till 
arbete, samtal med kollegor eller avkoppling i tyst kupé. Det tas även upp att tågresan 
kan utnyttjas som arbetstid till skillnad från bilresan. Det upplevs vara enklare att få 
med sig kollegor att åka tåg än buss (deltagare i intervjustudie, personlig 
kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
Tid och pålitlighet 
Hinder för att resa med kollektivtrafiken uppges vara begränsad utbyggnad av 
lokaltrafiken inom exempelvis industriområden och landsbygd, samt förseningar som 
gör det opålitligt. Bland förslag på åtgärder för att främja tjänsteresor med 
kollektivtrafik nämns vidgad kollektivtrafik med fler avgångar och hållplatser i 
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kommunen. En annan punkt som tas upp är vikten av att till exempel regionala möten 
om möjligt förläggs på ställen dit det är smidigt att ta sig med kollektivtrafiken, samt att 
starttiden anpassas med hänsyn till hur lång tid det tar för de medverkande att ta sig dit 
kollektivt (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
Tillämpningen av riktlinjerna för tjänsteresor skiljer sig 
Svaren på frågan om hur det ser ut i deras respektive förvaltningar avseende att använda 
kollektivtrafik indikerar att tillämpningen av riktlinjerna för tjänsteresor skiljer sig åt. 
En av intervjupersonerna beskriver att ”Vi har ju policyn, så vi ska använda kollektiva 
transportmedel, det ska alltid vara första valet […] Policyn genomsyrar hos oss”. 
Personliga preferenser tycks däremot spela en större roll på en del arbetsplatser. En 
intervjuperson beskriver att hen förespråkar tåg och brukar föreslå det som färdmedel 
vid till exempel gemensamma regionala resor, men att vissa kollegor då istället föredrar 
bil. En annan intervjuperson beskriver att det främst är en av medarbetarna som brukar 
åka kollektivt både vid lokala och regionala tjänsteresor, och resonerar att ”Det är nog 
också lite en generationsfråga tror jag också, hon är yngre […] Hon tänker lite 
annorlunda om man jämför”. En tredje intervjuperson tar upp att på dennes arbetsplats 
finns det vissa som alltid tar bilen, samt att chefen har påmint om riktlinjerna på en 
arbetsplatsträff och att det blev förändring hos någon men inte samtliga efter det 
(deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
Kommunikation anses viktigt för att bryta mönster 
På frågan om de har några idéer om åtgärder som skulle kunna få fler att välja 
kollektivtrafiken framför bilen återkommer kommunikation som ett tema i ett flertal av 
svaren. Exempelvis säger en intervjuperson att ”Man kan påtala att det finns alternativ, 
alltså att det ligger mer på den här mellanmänskliga kontakten, att man säger att vi kan 
faktiskt ta tåget dit”. En annan intervjuperson föreslår att ”Det är egentligen bara att 
påpeka, policyn är så här och ni ska åka kollektivt, miljön går före tiden, tydliggöra att 
så här är det, det är detta som gäller.”. En tredje intervjuperson, som tidigare berättat att 
hen inte tagit del av riktlinjerna, tar upp att det behövs mer information och att tydligare 
direktiv skulle behövas för att påverka bilresandet. En fjärde intervjuperson lyfter att det 
handlar om att bryta vanor ”Det är lätt att man går i samma spår, även om det kanske är 
lika enkelt att gå i spåret bredvid, men någonting måste få en att hoppa över tror jag.”. 
Hen tar upp att det är viktigt att börja på rätt nivå och mjukstarta, eftersom det kan vara 
en stor omställning för många. Idéen kommer upp att det vore bra att ”ha någon som 
håller lågan i gång på olika ställen och pratar om det, och säger nu cyklar vi istället […] 
Lite som vi har friskvårdsambassadörer”. Att det finns någon sådan person lokalt på 
varje förvaltning beskrivs som viktigt (deltagare i intervjustudie, personlig 
kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
3.2.6 Erfarenheter och synpunkter på resfria möten via videolänk 
 
Intresse finns för att använda webbmöten i större utsträckning 
Merparten av intervjupersonerna har aldrig medverkat på ett webbmöte i sin nuvarande 
tjänst, medan ett par stycken har varit med om det vid enstaka tillfällen. Överlag ses inte 
webbmöten ha potential att minska tjänsteresorna drastiskt, eftersom en del 
arbetsuppgifter kräver besök ute i verksamheter och för att det ses som viktigt att mötas 
personligen vid etableringen av nya kontakter. Telefonkontakt upplevs ofta vara 
tillräckligt vid kortare avstämningar. Det finns emellertid tankar om att webbmöten 
skulle kunna vara lämpligt i vissa typer av situationer. Det tas upp att eftersom 
webbmöten gör det möjligt att dela dokument och visa presentationer för andra 
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mötesdeltagare, skulle möteskvalitén kunna höjas i jämförelse med telefonmöten då det 
finns behov av det. Tekniken för webbmöten är dessutom bättre anpassad för ett större 
antal deltagare, i jämförelse med den teknik som finns för telefonmöten. Det anses även 
lämpligt med webbmöten vid kortare möten med deltagare på annan ort, som i annat fall 
skulle förbrukat mycket arbetstid åt resande eller inte hade blivit av på grund av 
ekonomiska och arbetstidsmässiga skäl. Vid konferenser skulle det också vara 
användbart om medarbetaren enbart vill lyssna på vissa programpunkter som bedöms 
vara av relevans. På en av förvaltningarna, vars avdelningar är utspridda inom tätorten, 
finns det idéer om att testa att ha fikapauser över videolänk, för att minska problemet 
med att medarbetare går miste om de diskussioner som äger rum i sådana mer 
informella sammanhang (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 
januari 2017).  
 
Praktiska och kunskapsmässiga hinder föreligger 
Flertalet av intervjupersonerna tror inte att webbmöten används nämnvärt i deras 
förvaltningar. På ett par förvaltningar uppges det emellertid vara under uppstart med 
utbildning om Skypemöten och installation av erforderlig teknik i ett konferensrum. 
Gemensamt för flera intervjupersoner är att de upplever att de inte är insatta i hur 
tekniken fungerar. De uttrycker att det skulle behöva finnas enkel och tydlig 
information samlad på ett ställe med rutiner för hur programvaror och tekniska 
lösningar ska användas samt vem som ska kontaktas om användare stöter på problem 
eller har frågor. Liksom vid tjänsteresor tas smidighet och enkelhet upp som viktiga 
faktorer för att underlätta användandet. Det nämns att det vore bra om det fanns Skype 
installerat på den personliga datorn. Lättillgängliga hörlurar finns även som önskemål, 
för att exempelvis kunna lyssna på en konferens utan att störa omgivningen. Det 
framförs synpunkter på att det vore lämpligt om något av de mindre konferensrummen 
på Rådhuset utrustades med teknik för konferenser via videolänk istället för de större 
konferensrummen, eftersom lokalbristen gör att medarbetare helst inte bokar de stora 
konferensrummen om det inte är nödvändigt. Trots att behovet inte upplevs vara så 
stort, framkommer det att flera ser positivt på att förutsättningarna utvecklas. Det tas 
upp att fler eventuellt skulle använda sig av webbmöten om de tekniska 
förutsättningarna var goda och medarbetare var införstådda med hur de skulle gå 
tillväga. Bland annat säger en intervjuperson att ”Kör man en liten introduktion och 
man visar hur det fungerar och så där, så tror jag nog en del gärna hade testat”. En 
annan intervjuperson resonerar att ”Hade det funnits så hade jag kanske tänkt på ett 
annat sätt” och beskriver ett planerat utbyte med kommuner i andra delar av landet då 
det eventuellt hade varit bättre med webbmöten än telefonmöten (deltagare i 
intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
3.2.7 Erfarenheter och synpunkter på tjänstebilar och privat bil i tjänst 
 
Tillgängligheten och smidigheten har potential att utvecklas  
Samtliga intervjupersoner kör bil regelbundet i tjänsten. Två personer använder 
uteslutande sin privata bil, ett flertal använder både tjänstebil och privat bil och ett fåtal 
använder i stort sett enbart tjänstebil. Flera personer uppger att de ofta inte ansöker om 
milersättning för tjänsteresor med privat bil utanför tätorten, för att det upplevs som lite 
omständligt. Tendensen att använda tjänstebil respektive privat bil förefaller vara 
kopplad främst till hur god tillgång till tjänstebil som intervjupersonerna har samt hur 
införstådda de är med bokningssystemet. På en av förvaltningsavdelningarna finns inga 
tjänstebilar till förfogande och där används därav uteslutande privat bil. På några andra 
förvaltningar beskrivs det vara högt tryck på tjänstebilarna. Bokning kan behöva göras 
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två till tre veckor i förväg, vilket kan bli en flaskhals eftersom arbetssituationen kan 
kräva mer flexibilitet, menar en intervjuperson. Hen tillägger att ”Det blir inte färre 
resor, bara meckigare”. På grund av brist på tjänstebilar förekommer det på någon 
förvaltning att bilar ibland hyrs på biluthyrning. Det upplevs som en positiv faktor att 
tjänstebilarna vid Rådhuset står nära och synligt, så att en enkelt kan se om en bil är 
ledig. Det anses rimligt att gå eller cykla en bit för att komma till en tjänstebil, menar 
några. På de flesta av de ingående förvaltningsavdelningarna bokas tjänstebilarna via 
Outlook, medan det på någon löses genom muntlig kommunikation mellan kollegor. 
Några intervjupersoner uttrycker att de tycker att bokningssystemet i Outlook är 
komplicerat och omständligt medan några tycker att bokningen fungerar bra, med 
referens både till Outlook respektive muntlig avstämning. Det tas upp att Sunfleet-bilen 
lätt glöms bort eftersom den bokas via ett annat system, och att det hade varit bra om 
det fanns ett enhetligt bokningssystem för alla bilar. Det är endast en av 
intervjupersonerna som brukar använda Sunfleet-bilen och hen tycker att bokning och 
användning av den fungerar smidigt bortsett från att bilen ibland är ostädad. På någon 
förvaltning förekommer det problem med att rutinerna för bokning inte följs till fullo 
utan att det händer att tjänstebilar tas av någon annan än den som har bokat. Genom att 
leta reda på ”tidstjuvar” vad gäller tillgång, bokning och användning tror en 
intervjuperson att det skulle kunna göras enklare att använda tjänstebil (deltagare i 
intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
 
Tjänstebilarnas skick och service kan förbättras 
Det finns synpunkter på tjänstebilarnas service och skick. Det beskrivs av några av 
intervjupersonerna som ett återkommande bekymmer att de är skitiga invändigt och 
utvändigt, vilket upplevs som olustigt då de ska representera kommunen. Det beskrivs 
råda oklarheter om vem som är ansvarig för att servicen att tjänstebilarnas sköts på vissa 
förvaltningar. Det tas upp att vissa tjänstebilar har återkommande tekniska problem som 
kan kompromissa trafiksäkerheten. Vissa tjänstebilar upplevs inte vara optimala för 
längre regionala resor, exempelvis beskrivs skåpbilar vara bullriga och vissa lätta 
personbilar vara känsliga för sidvind. Ovissheten kring om en tjänstebil behöver tankas 
inför en resa beskrivs som ett hinder av en intervjuperson, eftersom det då kräver större 
oväntade tidsmarginaler. Sådana faktorer i kombination med den höga efterfrågan på 
tjänstebilarna bidrar till att vissa intervjupersoner hellre väljer privat bil om möjlighet 
finns. Önskemål finns på att en servicepool skulle överta ansvaret för att tvätta och 
serva bilarna kontinuerligt, så att den som ska använda en tjänstebil kan vara säker på 
att den är i gott skick och körklar. Det tas upp av ett par intervjupersoner att 
tjänstebilarna skulle kunna samnyttjas mer inom och mellan förvaltningarna, att det i 
nuläget råder vattentäta skott (deltagare i intervjustudie, personlig kommunikation, 12 - 
17 januari 2017).  
 
Samåkning är vanligt förekommande 
Flertalet intervjupersoner uppger att de brukar samåka och att de tror att det i stor 
utsträckning görs i de fall det är lämpligt i deras förvaltningar. Det uppges att det 
naturligt blir så att kollegor pratar sinsemellan om samåkning eftersom antalet 
tjänstebilar är begränsat. Generellt löses samåkning genom samtal mellan kollegor. På 
en av förvaltningarna har en medarbetare tagit på sig rollen att koordinera samåkning 
inför större event, vilket är uppskattat (deltagare i intervjustudie, personlig 
kommunikation, 12 - 17 januari 2017).  
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4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att kartlägga de rådande förutsättningarna för hållbara 
tjänsteresor och resfria möten i Trelleborgs kommun och undersöka hur anställda i 
kommunen upplever dessa. Utifrån resultaten skulle ett förslag till en handlingsplan 
med mobility management-åtgärder tas fram. I detta avsnitt diskuteras resultaten, ett 
förslag till handlingsplan presenteras och därefter diskuteras den valda metoden. 
Avslutningsvis sammanfattas de slutsatser som kunnat dras av studien.  
 
4.1 Resultatdiskussion 
Många av fynden i denna studie är samstämmiga med tidigare forskning. Ett centralt 
tema bland intervjusvaren är vikten av effektivitet och smidighet i relation till valet av 
färdmedel. Precis som tidigare studier har funnit påverkas även färdmedelsvalen bland 
anställda i Trelleborgs kommun i hög grad av praktiska aspekter, som exempelvis hur 
goda kollektivtrafikförbindelserna är, restiden, antalet byten och väderförhållandena. 
Vissa sådana aspekter ligger bortom kommunens inflytande, medan andra kan påverkas. 
En aspekt av intresse i detta sammanhang är att de praktiska förutsättningarna tycks 
skilja sig något åt mellan de olika arbetsplatserna vad gäller tillgången till tjänstecykel, 
kollektivtrafikkort och tjänstebil. Detta kan antas ha betydelse för de lokala resvanorna 
på de olika förvaltningarna och är något som kommunen kan arbeta vidare med. Det 
råder även skillnader mellan intervjudeltagarnas införståddhet med och efterlevnad av 
riktlinjerna för tjänsteresor, vilket tyder på att medvetenheten och förhållningssättet till 
hållbara tjänsteresor möjligtvis varierar mellan olika avdelningar/förvaltningar. Detta är 
av relevans eftersom tidigare studier har visat att kunskap och informella normer spelar 
en betydande roll när det kommer till hållbara beteendeförändringar. I linje med tidigare 
studier framkommer att det sociala samspelet är ett viktigt medel för förändring. 
Intervjudeltagarna resonerar bland annat kring att påtalan och uppmuntran från ledning 
och mellan kollegor kan få oss att bryta vanor. I introduktionsavsnittet behandlades 
även vanors signifikanta betydelse för hur vi beter oss och att beteendeförändring är en 
process som tar tid. Dessa aspekter framkommer även i intervjuerna, deltagarna tar upp 
att det kan vara svårt att bryta mönster och att invanda rutiner och bekvämlighet 
påverkar färdmedelsvalen. Varierande preferenser och resvanor bland de anställda tyder 
också på att interna och demografiska faktorer har inflytande på våra färdmedelsval, 
vilket är i linje med tidigare forskning. Någon skillnad mellan kvinnor och män påfanns 
dock inte i denna studie. 
 
Resultaten visar att det redan idag finns goda förutsättningar för hållbart resande i 
Trelleborgs kommun, i och med bra kollektivtrafikförbindelser till andra orter och en 
god tillgång till tjänstecyklar. Lokaler för webbmöten håller på att utökas och tekniken 
finns redan tillgänglig för skypemöten via anställdas persondatorer. Inrättandet av en 
gemensam bilpool finns uppe för diskussion, liksom en ny fordonspolicy som 
långsiktigt kan fasa ut fossilbränsledrivna bilar. Studien visar också att det finns en 
positiv inställning och ett intresse för dessa frågor bland de anställda. Både därför att 
miljö och hållbarhet anses viktigt, men också för att utvecklade förutsättningar för 
tjänsteresor och resfria möten kan främja arbetssituationen. Resultaten pekar också på 
att det finns potential till förbättringar inom några områden, som delvis skulle kunna 
åstadkommas med hjälp av mobility management-åtgärder. Tre centrala potentiella 
utvecklingsområden har kunnat ringas in. Ett sådant är behovet av att få ett samlat grepp 
om och en överblick över de frågor som rör hållbart resande och resfria möten, för att 
lättare kunna avhjälpa de hinder som föreligger. Tillämpliga mobility management-
åtgärder för att utveckla detta område skulle kunna vara en kombination av 
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informationsåtgärder och åtgärder inom organisation och koordinering. Ett andra 
utvecklingsområde som har ringats in är behovet av att utbilda anställda inom de 
möjligheter som erbjuds samt att fånga upp och stärka det engagemang som redan finns. 
Här skulle utbildningsinsatser samt informations- och reklamåtgärder vara användbart. 
Det tredje utvecklingsområdet som har ringats in är potentialen att underlätta 
användningen av tjänstecykel, kollektivtrafik, resfria möten och tjänstebil. Tillämpliga 
insatser inom detta område skulle kunna vara platsbaserade åtgärder i kombination med 
åtgärder inom organisation och kommunikation. En fördjupning med konkreta exempel 
på mobility management-åtgärder anpassade efter de tre utvecklingsområdena 
presenteras i förslaget till handlingsplan nedan. 
 
4.2 Förslag till handlingsplan  
Nedan listas förslag till 6 övergripande mål med 24 tillhörande mobility management-
åtgärder, vilka har grundats på de centrala utvecklingsområden som har ringats in. Se 
tabell 2 för en översikt över mål- och åtgärdsförslag. En kombination av olika 
åtgärdskategorier har valts. Det finns förslag till nedströms-åtgärder som har med 
utbildning och samordning av information att göra, för att öka kunskapen och intresset 
för hållbara tjänsteresor. Det ingår även förslag till uppströms-åtgärder som syftar till att 
bryta vanor genom att göra de hållbara alternativen mer tillgängliga och attraktiva. 
Handlingsplanen är tänkt att ses som en möjlig ram och utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet med hållbara tjänsteresor och skulle med fördel kunna kompletteras med nya 
mål och åtgärder allt eftersom. En del åtgärder, i synnerhet de under mål 1 och 2, skulle 
kunna utgöra stommen i ett framtida miljöledningssystem för hållbara tjänsteresor.   
 
Tabell 2. Översikt över mål- och åtgärdsförslag. 
Mål Åtgärder 

1. Få ett samlat grepp om hållbart resande. 

- Utse en huvudansvarig arbetsgrupp. 
- Kartlägg nuläget.  
- Arbeta med delmål.  
- Inför kontinuerlig uppföljning. 
- Omstrukturera informationen på intranätet.  

2. Öka medvetenheten och delaktigheten kring 
hållbart resande bland anställda.  

- Utse klimatambassadörer. 
- Inför årlig presentation/workshop. 
- Inför introduktionsutbildning. 
- Anordna kampanjer. 

3. Förenkla användningen av tjänstecykel. 

- Upprätta cykelgarage vid Rådhuset.  
- Låt anställda testa elcykel och utred efterfrågan 
på nytt.  
- Upplys om cykelhjälmar. 
- Undersök efterfrågan på regnkläder. 
- Undersök möjlighet att montera sadelklämmor. 
- Undersök möjlighet att montera större 
cykelförvaring.  
- Inför årlig behovsanalys av tjänstecyklar. 
- Inför bokningssystem på de förvaltningar som 
saknar sådant.  

4. Förenkla användningen av kollektivtrafik.  - Upplys om JojoFöretag.  
- Anpassa mötens lokalisering och starttid.  

5. Förenkla användningen av resfria möten via 
videolänk. 

- Etablera erforderlig teknik och samordna 
bokningssystem.  
- Erbjud utbildning om webbmöten.  
- Utred behov av headset.  

6. Förenkla användningen av tjänstebil. - Utred förutsättningar för en central bilpool. 
- Samordna bokningssystemet.   



  
 

23 

 
 
4.2.1 Mål 1: Ett samlat grepp  
 
Precisering av målet 
Ett första mål kan vara att få ett samlat grepp om och översikt över samtliga frågor som 
rör hållbara tjänsteresor och resfria möten.  
 
Åtgärdsförslag 

• Utse en arbetsgrupp med huvudansvar för frågor som rör hållbara tjänsteresor 
och resfria möten. Arbetsgruppens uppgift kan vara att leda, samordna, 
implementera, kommunicera, följa upp och utvärdera arbetet inom området. En 
framgångsfaktor kan vara att involvera personer från olika delar av 
organisationen. Exempelvis kan gruppen innefatta en ledningsrepresentant, 
hållbarhetsansavarig, ansvarig för fordonsflottan, personalrepresentant, 
IT/nätverksansvarig och ytterligare nyckelpersoner. Klargör ansvarsfördelningen 
inom arbetsgruppen och etablera kommunikationskanaler ut i organisationen. 
Det finns en del hjälpmedel tillgängliga som kan underlätta arbetet. Exempelvis 
har EPOMM tagit fram verktyget MaxSumo för planering, uppföljning och 
utvärdering av mobility management-projekt samt verktyget MaxQ som är ett 
kvalitetssäkringssystem för mobility management-åtgärder (MAX, 2009).  
 

• Genomför en nulägesanalys. Komplettera den befintliga kartläggningen över 
bränsleanvändningen med att ta fram statistik över utsläppsnivåer, kostnader för 
tjänsteresor samt anställdas tjänsteresvanor och bekantskap med klimatmål och 
riktlinjer. Nulägesanalysens syfte är att ge en översikt över var kommunen 
befinner sig idag och beslutsunderlag för det fortsatta arbetet. Som hjälpmedel 
kan till exempel Naturvårdsverkets verktyg ”Beräkning av koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor och övrig bränsleanvändning - schablonmall” användas för 
beräkning av växthusgasutsläppen från olika färdmedel (Naturvårdsverket, 
2017). Ett annat exempel på hjälpmedel är det webbaserade verktyget 
Resejämföraren, med vilket resor med olika färdsätt inom Öresundsregionen kan 
jämföras avseende aspekter som koldioxidutsläpp, kostnad och 
kaloriförbrukning (Lunds kommun, 2015). Data över 
kollektivtrafikanvändningen kan hämtas från den årliga miljörapporten från 
Skånetrafiken. Anställdas tjänsteresvanor och bekantskap med klimatmål och 
riktlinjer kan uppskattas med hjälp av en webbenkät alternativt en resedagbok, 
se förslag till enkätfrågor i bilaga C. Data över exempelvis cykel och gång skulle 
kunna inhämtas med hjälp av en app för smartphones, till exempel Bikes vs Cars 
(Bikes vs cars, u.å.), Google Fit (Google, u.å.) eller Moves (iTunes, u.å.). För att 
göra resultaten konkreta och lättillgängliga kan de sammanfattas i nyckeltal. 
Förslag till nyckeltal listas nedan, inspiration har hämtats från Sveriges 
Ekokommuners Gröna nyckeltal (Sveriges Ekokommuner, 2015):  
 

– Totalt CO2-ustläpp från tjänsteresor (kg/årsarbetare) 
– CO2-ustläpp från tjänsteresor med kollektivtrafik (kg/årsarbetare) 
– CO2-ustläpp från tjänsteresor med bil (kg/årsarbetare) 
– CO2-ustläpp från tjänsteresor med flyg (kg/årsarbetare) 
– Kostnad för tjänsteresor per färdmedel (kr) 
– Andel resor med respektive färdmedel (%) 
– Andel miljö/elbilar av fordonsflottan (%) 
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– Andel förnybara drivmedel i tjänstebilar (%) 
– Andel anställda som är bekanta med klimatmålen respektive riktlinjerna 

för tjänsteresor (%) 
 

• Målet att nå 100 % fossilbränslefria tjänsteresor till 2020 är ambitiöst och 
kommunen kan närma sig det stegvis genom att sätta upp delmål. Delmålen bör 
vara tydliga, tidsbestämda, mätbara och ha stöd hos ledning och medarbetare. 
De sex övergripande målen som presenteras i denna handlingsplan skulle kunna 
användas som utgångspunkt och preciseras ytterligare. Nyckeltalen ovan kan 
exempelvis användas vid målformuleringen. Delmålen kan sedan ligga till grund 
för beslut om lämpliga åtgärder, vilka likaså skulle kunna inspireras av 
åtgärdsförslagen i denna handlingsplan. Se tabell 3 för inspiration till 
delmålsförmuleringar, observera att siffror och tidsperioder är godtyckligt satta.  

 
• Genomför kontinuerlig uppföljning av nyckeltalen, delmålen och åtgärderna, 

exempelvis en gång om året eller så ofta som kommunen finner det lämpligt. På 
så sätt kan arbetsgruppen följa utvecklingen över tid, utvärdera effekten av 
åtgärder och övervaka om delmålen uppfylls. Dessutom ger det dataunderlag för 
intern och extern redovisning av det kommunala klimatarbetet.  
 

• Omstrukturera informationen på intranätet som rör tjänsteresor och resfria möten 
så att den är samlad på ett ställe och är enkel att hitta och överskåda. Säkerställ 
att informationen är heltäckande med exempelvis användarguider och 
kontaktuppgifter till supportansvariga.  

 
Tabell 3. Förslag till delmålsformuleringar, inspiration hämtad från LundaMaTs 
(Lunds kommun, 2016).       
Område Delmål (med basår 2017)  

CO2-ustläpp 

”Utsläppen från tjänsteresor ska minska med 
5 % per år.”  
”Utsläppen från tjänsteresor ska 2020 ha 
minskat till 500 kg/årsarbetare.”  

Färdmedelsfördelning ”Av alla tjänsteresor ska 70 % ske med 
kollektivtrafik, cykel och gång 2020.” 

Tjänstecyklar 

”Andelen tjänsteresor med cykel ska öka med 
5 % per år”.  
”Till 2018 ska 75 % av de anställda ha testat 
elcykel.” 

Kollektivtrafik ”Andelen tjänsteresor med kollektivtrafik ska 
öka med 2,5 % per år.”  

Resfria möten 
”Andelen anställda som uppger att de 
regelbundet använder resfria möten ska öka 
med 5 % per år.”  

Tjänstebilar 

”Utsläppen från resor med tjänstebil ska ha 
minskat med 15 % till 2018”. 
”Andelen tjänsteresor med privat bil ska 
minska med 10 % per år.” 

Kunskap och attityder 

”Andelen anställda som uppger att de är 
bekanta med riktlinjerna för tjänsteresor ska 
uppnå 80 % 2018.”   
”Andelen anställda som uppger att de tycker 
hållbart resande i tjänsten är viktigt ska öka 
med 15 % till 2020.”  
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4.2.2 Mål 2: Ökad medvetenhet och delaktighet 
 
Precisering av målet 
Ett andra mål kan vara att alla berörda anställda i Trelleborgs kommun ska vara bekanta 
med klimatmålen, riktlinjerna för tjänsteresor, vilka alternativ för tjänsteresor och 
resfria möten som finns tillgängliga samt hur de går tillväga för att använda dem. Vidare 
bör alla anställda göras delaktiga genom att delges information som rör tjänsteresornas 
utsläppsutveckling samt genom möjlighet att påverka rådande förutsättningar.  
 
Åtgärdsförslag 

• Utse en klimatambassadör på varje avdelning/förvaltning vars syfte kan vara att 
i vardagen försöka entusiasmera kollegor att resa hållbart i tjänsten samt att 
använda tekniken för webbmöten. Eftersträvansvärt är att finna drivna personer 
med intresse för hållbarhet som kan tänka sig att ställa upp. 
Klimatambassadörerna kan ha rollen som länk mellan anställda och ledning i 
dessa frågor genom att förmedla synpunkter och önskemål från anställda och 
kommunicera nyheter från arbetsgruppen. De kan också genomgå utbildning för 
att kunna fungera som lokala sakkunniga i praktiska frågor som rör tjänsteresor 
och webbmöten ute i verksamheterna.  
 

• Genomför en årlig presentation och workshop ute på förvaltningarna med alla 
berörda anställda. Där kan utvecklingen presenteras i nyckeltal, vilka framsteg 
som gjorts i respektive förvaltning, om delmålen ser ut att nås och vilka delmål 
som föreslås inför nästa åtgärdsperiod. Återkopplingen kan vara ett sätt att 
stärka anställdas syn på sin egen förmåga att bidra till förändring, liksom att öka 
medvetenheten och engagemanget. Här kan även arbetsgruppen diskutera 
rådande förutsättningar med anställda och inhämta synpunkter och önskemål 
inför det fortsatta arbetet. Det kan också fungera som ett tillfälle att påminna om 
klimatmålen och riktlinjerna eller upplysa om nyheter vad gäller 
bokningssystem och rutiner för användning av tjänstecyklar, tjänstebilar, Jojo-
företag-kort och resfria möten.  

 
• Inför en introduktionsutbildning om hållbara tjänsteresor och resfria möten, 

initialt för alla anställda och sedan speciellt riktad till nyanställda. Nyanställda 
är en viktig målgrupp eftersom de ännu inte har starka tjänsteresvanor kopplade 
till arbetsplatsen som kan motverka etableringen av nya. I utbildningen kan 
information om klimatmålen och riktlinjerna för tjänsteresor ingå samt hur 
bokningssystem och rutiner för användning av tjänstecyklar, tjänstebilar, Jojo-
företag-kort och resfria möten ser ut. Vilka färdmedel som rekommenderas vid 
tjänsteresor till olika vanligt förekommande resmål kan också förmedlas.  

 
• Anordna kampanjer i syfte att uppmuntra till nya vanor och väcka engagemang 

kring hållbart resande. Exempelvis kan det handla om att förvaltningar eller 
avdelningar tävlar om vem som kan öka andelen tjänsteresor med hållbara 
färdmedel mest under en månad eller vem som når upp till en viss sträcka med 
cykel och till fots först. En annan inriktning på kampanjer kan vara att 
uppmuntra anställda att under en period testa något hållbart färdmedel som de 
vanligtvis inte använder. Hälsoaspekter av att cykla och gå kan också lyftas 
fram i kampanjerna.  
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4.2.3 Mål 3: Förenklad användning av tjänstecykel 
 
Precisering av målet 
Ett tredje mål kan vara att göra användning av tjänstecykel för tjänsteresor i Trelleborgs 
kommun ännu enklare, smidigare och säkrare. Andelen tjänsteresor med cykel bör öka.  
 
Åtgärdsförslag 

• Upprätta ett cykelgarage i nära anslutning till Rådhuset. Enligt önskemål bör det 
vara försett med tak, låsas upp med elektronisk nyckel samt vara utrustat med 
cykelpump, enklare verktyg, instruktioner som visar hur sadelhöjden kan 
regleras samt kontaktuppgifter vid händelse av servicebehov.  
 

• Studien fann att de elcyklar som förekommer ute i verksamheterna är populära 
och att det finns ett intresse av att använda elcykel som alternativ till bil. Därför 
skulle anställda kunna erbjudas att testa elcykel, till exempel under en 
kampanjdag/vecka eller genom att förvaltningarna lånar en elcykel under en 
period. Sedan skulle efterfrågan på elcyklar kunna utredas på nytt. 

 
• Upplys alla berörda anställda om att cykelhjälmar kan beställas utefter behov. 

Informationen kan till exempel förmedlas i samband med den årliga 
presentationen och även finnas på intranätet.  

 
• Undersök efterfrågan på regnkläder och reflexvästar avsedda att användas vid 

tjänsteresor på cykel. Någon typ av regnponcho som passar alla kan vara ett 
alternativ. Regnkläder på plats skulle göra det smidigare för vädertrotsande 
anställda att välja tjänstecykel eftersom de inte skulle behöva planera för 
eventuellt dåligt väder och ta med sig regnkläder hemifrån.  

 
• Undersök möjlighet att montera sadelklämmor på tjänstecyklarna för att 

underlätta justering av sadelhöjden.  
 

• Undersök möjlighet att montera större cykelförvaring på tjänstecyklarna.  
 

• Inför en årlig uppföljning av behovet av tjänstecyklar för att säkerställa att det 
finns god tillgång på alla förvaltningar. Det kan exempelvis ingå som en punkt i 
resvanenkäten alternativt undersökas internt på respektive förvaltning.  

 
• Uppmana de förvaltningar som inte har ett bokningssystem för tjänstecyklarna 

att införa det, för att minska problemet med att cyklar och cykelnycklar kommer 
på avvägar. Förmedla beprövad erfarenhet gällande möjliga bokningslösningar 
mellan förvaltningarna.  

 
4.2.4 Mål 4: Förenklad användning av kollektivtrafik 
 
Precisering av målet 
Ett fjärde mål kan vara att göra användningen av kollektivtrafik för tjänsteresor ännu 
enklare och effektivare. Alla berörda medarbetare bör känna till och ha tillgång till 
JojoFöretag-kort. Andelen tjänsteresor med kollektivtrafik bör öka.  
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Åtgärdsförslag 
• Upplys alla berörda anställda om att de kan ansöka om JojoFöretag och hur de 

går tillväga, exempelvis i samband med den årliga presentationen. Uppmana 
avdelningschefer att ordna så att det finns JojoFöretag-kort tillgängliga på 
avdelningarna utefter behov.  
 

• Uppmana medarbetare och chefer att vid planering av möten med olika aktörer 
och andra kommuner ta hänsyn till tillgängligheten med kollektivtrafik i 
möjligaste mån. Träffar bör förläggas på platser dit det är smidigt att resa 
kollektivt och starttiden anpassas så att deltagare med lätthet hinner ta sig dit 
med buss eller tåg. Uppmuntra vid behov även andra aktörer och kommuner att 
göra det samma.   

 
4.2.5 Mål 5: Förenklad användning av resfria möten via videolänk 
 
Precisering av målet 
Ett femte mål kan vara att göra det enklare och smidigare att använda resfria möten via 
videolänk i Trelleborgs kommun. Alla anställda som kan ha nytta av resfria möten bör 
känna till bokningssystemet och ha tillgång till konferensrum utrustade med teknik för 
webbmöten. De bör vara bekanta med hur tekniken fungerar i konferensrum och på den 
personliga datorn. Användningen av resfria möten bör öka.  
 
Åtgärdsförslag 

• Etablera erforderlig teknik så att alla anställda som kan gagnas av resfria möten 
har tillgång till utrustade konferensrum. Uppdatera bokningssystemet så att alla 
rum kan bokas på samma sätt från en gemensam plattform.  
 

• När tekniken är på plats kan alla berörda anställda ges utbildning i hur 
bokningssystemet fungerar samt hur tekniken för webbmöten kan användas i 
konferensrum och på den personliga datorn. Utbildningen skulle även kunna 
belysa olika situationer då webbmöten kan vara användbara och hur tekniska 
funktioner kan användas för att höja möteskvalitén. Innefatta övningar i 
utbildningen som låter anställda testa på teknikens olika funktioner.  

 
• Utred behovet av att införskaffa headsets för webbmöten på den personliga 

datorn.  
 
4.2.6 Mål 6: Förenklad användning av tjänstebil 
 
Precisering av målet 
Ett sjätte mål kan vara att användningen av tjänstebil som färdmedel för tjänsteresor ska 
bli enklare och tillgängligare. Alla anställda bör känna till bokningssystemet och ha god 
tillgång till tjänstebil då arbetssituationen kräver det. Då bil är det lämpligaste 
färdmedlet bör tjänstebil användas, och resor med privat bil i tjänsten bör minska.  
 
Åtgärdsförslag 

• Att inrätta en bilpool för de kommunala personbilarna diskuteras redan i 
kommunen, och resultatet av studien bekräftar att det vore uppskattat. En central 
enhet skulle då kunna ansvara för service och nyinköp av bilar och säkerställa att 
alla bilar är i gott skick. För att nå 100 % fossilbränslefrihet skulle bensindrivna 
bilar succesivt behöva fasas ut. Genom att göra en återkommande behovsanalys 
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skulle användningen av den gemensamma fordonsflottan kunna optimeras och 
disponeras efter varierande behov och bästa möjliga tillgänglighet uppnås. 
Behovsanalysen kan exempelvis ingå som en punkt i resvaneenkäten. I 
intervjustudien framkom att anställda ibland väljer att inte begära milersättning 
för resor med privat bil utanför tätorten, vilket utgör ett mörkertal i 
utsläppsstatistiken. Med en centrala bilpool som överför resor med privat bil till 
bilpoolen kan mörkertalet minskas.  
 

• Samordna bokningssystemet så att alla tjänstebilar nås från samma plattform. 
Upplys alla berörda anställda om hur bokningssystemet och rutinerna fungerar, 
till exempel i samband med den årliga presentationen.  

 
4.3 Metoddiskussion 
Studien har vissa svagheter vad gäller reliabilitet och validitet. Urvalsgruppen är 
begränsad till antalet och samtliga av Trelleborgs förvaltningar finns inte 
representerade. Deltagarna är inte heller uttagna genom ett randomiserat urval. Det 
skulle kunna vara så att de som valde att tacka ja exempelvis har ett större intresse för 
frågor som rör hållbart resande än genomsnittet, och således inte är representativa för 
det stora flertalet av anställda. Å andra sidan var inte studiens syfte att ta fram ett 
statistiskt reliabelt underlag, utan snarare att söka djupgående kvalitativ förståelse. 
Resultaten av intervjustudien bör därmed inte ses som en heltäckande granskning, utan 
snarare ett axplock av information vilken kan användas som avstamp för det fortsatta 
arbetet. En kritik som kan riktas mot fallstudie som metod är att resultaten har 
begränsad generaliserbarhet. Fynden kan inte utan vidare generaliseras till kommuner i 
allmänhet och handlingsplanen är enbart direkt applicerbar på just Trelleborgs kommun. 
Å andra sidan kan resultaten ses som en indikation på hur det skulle kunna se ut i många 
andra svenska kommuner, som liksom Trelleborg ställs inför nya utmaningar i och med 
skärpta nationella mål om sänkta klimatutsläpp. Studien bidrar också med erfarenheter 
från verkligheten till den växande kunskapsbasen om hållbart resande. Intervju som 
metod medför risk för social önskvärdhet-bias, det vill säga tendensen att 
intervjudeltagare besvarar frågor på ett visst sätt för att framstå positivt hos andra och 
uppfylla sociala och kulturella normkrav. För att minska risken för social önskvärdhet-
bias strävade författaren till studien efter att ställa intervjufrågorna på ett neutralt vis. 
Det finns även viss risk för att intervjudeltagare kan ha missförstått frågor eller att 
intervjuaren misstolkat svar. För att undvika detta testades och diskuterades frågorna i 
intervjuguiden med två externa personer innan ordinarie intervjuer inleddes. Under de 
ordinarie intervjuerna ställdes även följdfrågor för att utreda oklarheter.  
 
4.4 Slutsats 
I likhet med andra kommuner står Trelleborgs kommun inför utmaningar vad gäller att 
nå nationella och lokala transportmål. En slutsats av denna studie är att det finns goda 
förutsättningar för hållbara tjänsteresor och resfria möten i Trelleborgs kommun och att 
dessa kan stärkas ytterligare genom en kombination av olika typer av mobility 
management-åtgärder. En annan slutsats är att anställdas engagemang, erfarenheter och 
synpunkter på de lokala förutsättningarna är en värdefull resurs som kan användas vid 
valet av åtgärder. Genom att föra en återkommande dialog med anställda kan kommuner 
få insikt i vilka åtgärder som är efterfrågade och har störst potential att förändra 
tjänsteresvanor. På så vis kan hållbara färdmedel och resfria möten succesivt och 
systematiskt göras allt mer attraktiva.  
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Bilagor 
Bilaga A: Mobility management-kategorier   
 
Informationsåtgärder 
Informationsåtgärder handlar om att tillhandahålla information och råd om resor via 
olika informationskanaler utifrån potentiella resenärers efterfrågan. Det kan till exempel 
röra sig om: 
 

• Reseinformation som tillhandahålls via tekniska lösningar före och under en 
resa.  
 

• Att via ett lokalt mobilitetscentrum erbjuda tjänster och information inom 
mobilitetsområdet såsom: personlig rådgivning; biljettförsäljning till resor med 
olika färdmedel; framtagning av mobilitetsplaner för verksamheter som 
genererar trafik såsom skolor och företag samt ansvar för faciliteter såsom 
parkeringsplatser, bilpool och samåkning (EPOMM, 2009).  

 
Reklamåtgärder 
Reklamåtgärder syftar till att uppmuntra frivilliga beteendeförändringar genom att öka 
medvetenheten, marknadsföra alternativ till bil och tillhandahålla information. De 
erbjuder inga ytterligare alternativ till privat bil, utan strävar efter att aktivt inspirera till 
användandet av de hållbara valmöjligheter som redan finns. Exempel på denna typ av 
åtgärder är följande: 
 

• Personlig resehjälp (Personalised Travel Assistance, PTA), vilken går ut på att 
ge resenärer vägledning kring hur de kan resa mer hållbart med utgångspunkt 
från deras nuvarande resvanor. Personer som är intresserade av att få PTA kan 
rekryteras via arbetsplatser eller nås genom att information skickas ut till alla 
hushåll i ett område. Personer eller hushåll som mottagit informationen rings 
upp och de som visar intresse erbjuds mobilitetstjänster där PTA kan ingå. 
Vanligtvis ombeds medverkande att skriva loggbok över alla resor de gör under 
en vecka. Resultatet diskuteras sedan med en reserådgivare om hur de kan 
förändra sina resmönster med hjälp av att använda bilpool, cykel, gång och/eller 
kollektivtrafik oftare, förändra sina resekedjor eller använda informationsteknik.  
 

• Reklamkampanjer eller andra typer av marknadsföring som syftar till att 
uppmuntra människor att testa på att promenera, cykla eller använda 
kollektivtrafik som alternativa transportsätt. Även hälsoaspekter av gång och 
cykling kan integreras i kampanjerna.  

 
• Riktad information är en typ av reklamåtgärd som är anpassad efter en specifik 

och avgränsad målgrupp, exempelvis hushållen i ett givet område. Exempelvis 
kan en lokal reseguide skickas ut som beskriver hur de boende kan ta sig till 
olika platser på ett hållbart sätt. Målet är att uppmuntra till förändrade resekedjor 
och alternativa färdmedel. Ett annat exempel på riktad information kan vara att 
den regionala kollektivtrafiksoperatören genomför projekt med skolbarn om att 
resa kollektivt (EPOMM, 2009).  

 
 
 



  
 

II 

Åtgärder inom organisation och koordinering 
Denna kategori av åtgärder handlar om att tillhandahålla alternativ till att resa ensam i 
sin bil, genom organisering och koordinering av olika typer av mobilitetstjänster. Det 
kan exempelvis handla om följande:  
 

• Samåkning i privatbil med hjälp av lokala eller regionala tjänster, vilka kopplar 
samman två eller fler personer som ska köra en viss sträcka och som kan tänka 
sig att dela bil med andra som ska samma väg.  

 
• Bilpooler som tillhandahåller bilar att hyra per timme eller dag som alternativ 

till egen bil. Ofta finns lösningar som innebär att kunden förregistrerar sig och 
skaffar ett medlemskap, vilket sedan möjliggör smidig bokning och uthyrning 
via internet. Bilarna finns lokaliserade på ett flertal lägliga ställen inom 
exempelvis en stad eller flera städer och bilen tillgängliggörs via mobiltelefonen. 
Bilarna kan ägas av ett företag, en förening eller en organisation. Skillnaderna 
från en vanlig biluthyrning är att bilpoolens bilar kan vara utspridda på många 
ställen, de kan hyras under mycket begränsad tid om så önskas och det behövs 
ingen personal på plats som sköter utlämningen av bilarna (EPOMM, 2009).  

 
• Anropsstyrd kollektivtrafik, vilket är en form av kollektivtrafik med flexibla 

avgångar som anpassas efter resenärers efterfrågan. Denna typ av lösningar 
används till exempel i områden med låg invånartäthet och under perioder med 
lägre transportbehov. Fordonen är ofta mindre i jämförelse med traditionella 
kollektivtrafiksfordon. Syftet med anropsstyrd kollektivtrafik är att på ett 
effektivt sätt balansera varierande mobilitetsbehov och skapa fler valmöjligheter 
vad gäller färdmedel (Europeiska kommissionen, 2002).  

 
Utbildningsinsatser 
Denna typ av åtgärder innefattar utbildning i mobility management-frågor och 
integrering av mobility management i befintliga utbildningar. Till exempel i form av att:  
 

• Mobilitetskoordinatorer eller anställda vid mobilitetscenter erbjuds mobility 
management-kurser.  
 

• Personal på exempelvis hotell och shoppingcenter utbildas i att ge 
reseinformation till kunder.  

 
• Hållbart resande införs i läroplaner i skolan eller i andra typer av utbildningar 

(EPOMM, 2009).  
 
Platsbaserade åtgärder 
Denna kategori av åtgärder är kopplade till specifika platser som genererar trafik, såsom 
skolor, företag, konserter, matcher, mässor, sjukhus, förvaltningar med utspridda 
kontor, fritidsanläggningar och så vidare. Målet med åtgärderna är påverka hur 
människor tar sig till och från platsen ifråga.  
 

• Infrastruktur och service som är anpassad till platsens funktion och de 
människor som reser dit, såsom cykelparkering, faciliteter för fotgängare, 
bilparkeringplatser, hållplatser för buss eller spårvagn eller park and ride-
lösningar där bilen kan parkeras för att resenärer sedan ska kunna ta sig vidare 
med kollektivtrafik eller samåkning.  
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• En annan typ av platsbaserad åtgärd är att ta fram en skräddarsydd 
mobilitetsplan för en plats. Genom att vidta en kombination av åtgärder, vilka 
ges exempel på nedan, är målet med mobilitetsplanen att hantera och förändra 
resmönster hos de som reser till och från platsen ifråga. Målgruppen kan 
exempelvis vara anställda på ett företag, lärare och elever på en skola eller 
kunder till en butik.  

 
– Marknadsföring av olika alternativ att ta sig till platsen, för att göra 

människor medvetna om att de finns. 
 

– Information av olika slag om hur en kan ta sig till platsen, exempelvis 
skyltar som visar gång- och cykelvägar, karthänvisningar på internet med 
mera.  

 
– Tillhandahålla säker cykelparkering.  

 
– Tillhandahålla tjänstecyklar.  

 
– Erbjuda cykelservice i början av cykelsäsongen.  

 
– Säkra och direkta cykel- och gångvägar till entréer på platsen.  

 
– Ha faciliteter med exempelvis duschar, omklädningsrum, förvaringsskåp, 

strykjärn och hårtorkar för att underlätta för personer som vill 
promenera, jogga, cykla, åka skateboard eller rollerblades till jobbet.  

 
– Ändra prissättningen på reseersättning för att göra det mer lönsamt för 

anställda att välja andra alternativ än den privata bilen. Vid längre resor 
kan till exempel reseersättningen motsvara priset för en tågresa oavsett 
färdmedel istället för att kilometertaxa ges för resor med bil. Resor som 
görs med cykel kan belönas med en reseersättning som överstiger 
reseersättningen för samma sträcka med bil.  

 
– Anställa en mobilitetskonsult och inrätta ett mobilitetskontor på platsen.  

 
– Tillhandahålla faciliteter som minskar behovet av att lämna området på 

raster.  
 

– Erbjuda ersättning eller göra det skattegynnsamt att köpa exempelvis 
cykel, elcykel eller annan utrustning för aktiv transport.   

 
– Ett samåkningsschema som matchar regelbundna pendlares behov så att 

de kan resa till och från platsen tillsammans.  
 

– Lokal bilpool, där gemensamma tjänstebilar kan användas i tjänsten och 
även för privat bruk efter arbetstid ibland.  

 
– Resegaranti-service som ser till att personer som samåker kan ta sig hem 

om något oförutsett händer, exempelvis om deras barn blir sjuka. 
 

– Komprimerade arbetsveckor, exempelvis arbeta 9 dagar istället för tio 
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med längre arbetspass. Arbetstider och mottagningstider kan anpassas 
efter kollektivtrafiken eller så att tidpunkter så att rusningstrafik undviks.  

 
– Möjliggöra och underlätta för anställda att delvis arbeta hemifrån eller 

erbjuda tjänster som exempelvis gör det möjligt för kunder att handla 
hemifrån, för att reducera antalet nödvändiga resor.  

 
– Reducera antalet tjänsteresor genom omorganisation, rationalisering 

och/eller telekommunikation. 
 

– Omorganisera och rationalisera leveranser av varor så att varutransporter 
till och från platsen reduceras.   

 
– Biljetter till kollektivtrafiken kan säljas på platsen.  

 
– Personal kan samåka i minibussar till och från arbetsplatsen i minibussar, 

så kallad Van pooling, och i vissa fall få subvention från arbetsgivaren.  
 

– Erbjuda anställda premie på dagsbasis för att de använder alternativa 
miljövänligare transportmedel till arbetsplatsen.  

 
– En organisation kan förhandla med eller betala lokala transportaktörer 

för att exempelvis få till tätare avgångar, nya turer som går mellan 
platsen och områden där många anställda bor, pendelbussar till 
närliggande kollektivtrafikterminal eller pendlarparkering, rabatter till de 
som använder platsen, tjänstebiljetter/resekort till pendlare eller 
provbiljetter/resekort till personer som inte brukar resa kollektivt får 
möjlighet att testa under en vecka eller månad till ingen eller en låg 
kostnad.  

 
– Reglering av parkeringsplatser kan påverka människor val av färdmedel 

till en plats. Om antalet parkeringsplatser är färre en efterfrågan kan 
parkeringsmöjligheterna hanteras genom till exempel att anställda tillåts 
parkera fyra av fem dagar, att de bästa parkeringsplatserna reserveras för 
de som samåker, att parkeringsplatser tilldelas utifrån kriterier som 
avstånd till arbetsplatsen, befattning, familjeansvar och dylikt, att 
anställda som inte använder sin parkeringsplats får ersättning, att 
användare få betala en fast parkeringsavgift beroende på kriterier som 
inkomst och parkeringsplatsen läge eller tidsreglering så att exempelvis 
ett köpcentrums parkeringsplats inte används av pendlare.  

 
– Mobilitetsplaner specifika för skolor kan exempelvis innefatta 

cykelträning, undervisning i hållbart resande, parkeringsförbud framför 
skolan, låta barnen medverka i att identifiera ställen runt skolan där 
trafiken kan upplevas som påträngande och delta i att komma fram till 
åtgärder mot detta, upprätta avsedda ställen för på– och avstigning från 
bil, mobilitetsspel och –tävlingar samt samordning av gemensam 
promenad till skolan med barn och ett antal föräldrar (EPOMM, 2009).  
 
 
 



  
 

V 

Telekommunikation och flexibel tidsplanering 
Behovet av resor kan reduceras med hjälp av omorganisering och att ärenden löses via 
telekommunikation. Några exempel på detta ges nedan:  
 

• Arbete, socialt umgänge och inköp kan delvis göras hemifrån över telefon eller 
internet istället för att transportera sig till olika ställen.  

 
• Ändra antalet tillfällen som till exempel en patient behöver besöka ett sjukhus 

för en viss behandling eller som en person behöver besöka en myndighet för att 
få ett visst ärende uträttat.  

 
• Ändra öppettider på inrättningar så att inverkan på rusningstrafiken sänks, införa 

flexibel arbetstid eller komprimerade arbetsveckor som tidigare nämnts 
(EPOMM, 2009).  

 
Stödjande/integrerande åtgärder 
Denna typ av åtgärder syftar inte i första hand till att påverka människors resvanor, men 
kan ha signifikant inverkan på effektiviteten av mobility management. Det kan röra sig 
om exempelvis: 
 

• Parkeringsreglering genom prissättning, ransonering eller reducering av 
parkeringsplatser istället för gratis parkering.  
 

• Tillståndsprocesser för nybyggnationer, i vilka krav kan integreras som 
förbinder byggherrar att vidta platsbaserade mobility management-åtgärder.  

 
• Skatteändringar som påverkar de reseförmåner som erbjuds av arbetsgivare. Om 

till exempel pendling med tåg innebär större skattelättnader än pendling med bil 
eller om parkeringsplatser vid arbetsplatsen måste deklareras som löneförmån 
blir det mindre attraktivt att ta bilen till jobbet.  

 
• Kostnaden för pendling kan i vissa länder dras av på skatten. Genom att införa 

större avdrag för miljövänligare alternativ än för bil eller att justera gränsen för 
vilka avstånd som berättigar avdrag, kan det göras mer attraktivt att välja bort 
bilen.  

 
• Införande av trängselavgifter. 

 
• Räntan på huslån kan vara lägre om köpare väljer att bosätta sig på ställen som 

inte innebär bilberoende.  
 

• Integrerade biljetter där olika färdmedel inom en region ingår såsom tåg, buss, 
tunnelbana, spårvagn och hyrcykel. En annan variant är att transport med 
kollektivtrafik ingår i biljetten till en konsert, mässa, match eller liknande. Detta 
kan komma till stånd genom samverkan mellan kommun, eventansvariga och 
kollektivtrafiksaktören.  

 
• Rabatter på till exempel resor med kollektivtrafik om en är medlem i ett 

samåkningssystem, eller på cykelhyra om en har ett kollektivtrafikskort 
(EPOMM, 2009).  

 



  
 

VI 

Bilaga B: Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Skulle du vilja beskriva din yrkesroll i korthet?  
2. Hur gammal är du?  

 
Del 1: Riktlinjer och klimatmål 
 

3. Upplever du att du är införstådd med Trelleborgs kommuns klimatmål?  
4. Upplever du att du är införstådd med Trelleborgs kommuns riktlinjer för 

tjänsteresor? 
5. Har du några synpunkter på Trelleborgs kommuns klimatmål eller riktlinjer för 

tjänsteresor? 
 
Del 2: Nuvarande tjänsteresvanor 
 
Lokala tjänsteresor (inom Trelleborgs kommun) 

6. Hur många lokala tjänsteresor gör du uppskattningsvis i månaden?  
7. I vilka ärenden brukar du göra lokala tjänsteresor och vilka är typiska 

destinationer för dessa resor? 
8. Vilket/vilka är din/dina huvudsakliga färdmedel för lokala tjänsteresor? 
9. Vad påverkar ditt val av färdmedel inför en lokal tjänsteresa?  

 
Regionala tjänsteresor (inom Skåne) 

10. Hur många regionala tjänsteresor gör du uppskattningsvis i månaden?  
11. I vilka ärenden brukar du göra regionala tjänsteresor och vilka är typiska 

destinationer för dessa resor? 
12. Vilket/vilka är ditt/dina huvudsakliga färdmedel för regionala tjänsteresor? 
13. Vad påverkar ditt val av färdmedel inför en regional tjänsteresa? 

 
Nationella tjänsteresor (utanför Skåne) 

14. Hur många nationella tjänsteresor gör du uppskattningsvis i månaden?  
15. I vilka ärenden brukar du göra nationella tjänsteresor och vilka är typiska 

destinationer för dessa resor? 
16. Vilket/vilka är din/dina huvudsakliga färdmedel för nationella tjänsteresor? 
17. Vad påverkar ditt val av färdmedel inför en nationell tjänsteresa? 

 
Del 3. Erfarenheter och synpunkter på olika färdmedel vid tjänsteresor och resfria 
möten via videolänk 
 
Tjänstecyklar 

18. Brukar du använda tjänstecykel som färdmedel vid tjänsteresor? Varför/varför 
inte? Fördelar? 

19. Hur upplever du Trelleborgs kommuns system för tjänstecyklar?  
20. Upplever du några hinder med att använda tjänstecykel för lokala tjänsteresor? 
21. Hur ser det ut i din förvaltning, används tjänstecyklar vid tjänsteresor? 

Varför/varför inte? 
22. Finns det någon åtgärd som du tror skulle kunna bidra till att du eller dina 

kollegor valde tjänstecykel som färdmedel vid lokala tjänsteresor i större 
utsträckning?  



  
 

VII 

 
Kollektivtrafik 

23. Brukar du använda kollektivtrafik som färdmedel vid tjänsteresor? Varför/varför 
inte? Fördelar? 

24. Hur upplever du Trelleborgs kommuns system för Jojo-kort? 
25. Upplever du några hinder med att använda kollektivtrafik för tjänsteresor? 
26. Hur ser det ut i din förvaltning, används kollektivtrafik vid tjänsteresor? 

Varför/varför inte? 
27. Finns det någon åtgärd som du tror skulle kunna bidra till att du eller dina 

kollegor valde kollektivtrafik som färdmedel vid tjänsteresor i större 
utsträckning?  

 
Resfria distansmöten via videolänk 

28. Upplever du att det finns potential att effektivisera dina tjänsteresor via 
distansmöten? Varför/varför inte? 

29. Brukar du ha möten via videolänk? Varför/varför inte? Hur ofta? 
30. Hur upplever du Trelleborgs kommuns system för möten via videolänk? 
31. Upplever du några hinder med möten via videolänk?  
32. Hur ser det ut i din förvaltning, i vilken utsträckning används möten via 

videolänk? 
33. Finns det någon åtgärd som du tror skulle kunna bidra till att du eller dina 

kollegor valde möten via videolänk i större utsträckning?  
 
Tjänstebil (inklusive förmånsbil) och privat bil i tjänst 

34. Brukar du använda tjänstebil som färdmedel vid tjänsteresor? Varför/varför inte? 
Fördelar? 

35. Hur upplever du Trelleborgs kommuns system för tjänstebilar? 
36. Brukar du använda privat bil i tjänst som färdmedel vid tjänsteresor? 

Varför/varför inte? Hur ofta? Fördelar? 
37. Hur upplever du Trelleborgs kommuns system för privat bil i tjänst? 
38. Hur ser det ut i din förvaltning, används tjänstebil och privatbil vid tjänsteresor? 
39. Brukar du samåka med kollegor vid användning av tjänstebil/privat bil i tjänst? 

Varför/varför inte? 
40. Finns det någon åtgärd som du tror skulle kunna bidra till att du eller dina 

kollegor samåkte vid tjänsteresor i större utsträckning?  
 

41. Är det någon synpunkt eller reflektion som du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VIII 

Bilaga C: Förslag till resvaneenkät 
 
Del 1: Erfarenheter av nuvarande förutsättningar 
 

1. Upplever du att du är bekant med Trelleborgs kommuns klimatmål? 
 
£ Ja  £ Nej  
 

2. Upplever du att du är bekant med Trelleborgs kommuns riktlinjer för 
tjänsteresor och möten?  

 
£ Ja  £ Nej  
 

3. Anser du att hållbart resande i tjänsten är viktigt?  
 

£ Ja  £ Nej  
 

4. Upplever du att du är bekant med hur tekniken för resfria möten via videolänk 
fungerar? 

 
£ Ja  £ Nej  
 

5. Upplever du att tekniken för resfria möten via videolänk fungerar 
tillfredsställande?  

 
£ Ja  £ Nej  

 
6. Upplever du att du utifrån dina behov har tillfredsställande tillgång till 

tjänstecykel? 
 

£ Ja  £ Nej  
 

7. Upplever du att du utifrån dina behov har tillfredsställande tillgång till 
kollektivtrafik-kort? 

 
£ Ja  £ Nej  

 
8. Upplever du att du utifrån dina behov har tillfredsställande tillgång till 

tjänstebil? 
 

£ Ja  £ Nej  
 
 
Del 2: Resvanor och resfria möten 
 

9. Hur många gånger om året använder du resfria möten via videolänk i ditt arbete i 
genomsnitt (via persondator och/eller konferensrum)? 
 
£ 0 st  

£ 1 – 2 st  



  
 

IX 

£ 3 – 4 st  

£ 5 eller fler 

 

10. Hur många lokala tjänsteresor t/r inom Trelleborgs tätort gör du i veckan i 
genomsnitt? 

 
£ 0 st  

£ 1 – 2 st  

£ 3 – 4 st  

£ 5 eller fler 

 

11. Av dessa resor, hur stor andel gör du med respektive färdmedel på ett ungefär? 

Gång   ________ % 

Cykel  ________ % 

Kollektivtrafik ________ % 

Tjänstebil  ________ % 

Privat bil ________ % 

 
12. Hur många lokala tjänsteresor t/r utanför Trelleborgs tätort gör du i veckan i 

genomsnitt? 
 

£ 0 st  

£ 1 – 2 st  

£ 3 – 4 st  

£ 5 eller fler 

 

13. Av dessa resor, hur stor andel gör du med respektive färdmedel på ett ungefär? 
 
Cykel  ________ % 

Kollektivtrafik ________ % 

Tjänstebil  ________ % 

Privat bil ________ % 

 
 

14. Hur många regionala tjänsteresor t/r inom Skåne gör du i månaden i genomsnitt?  
 

£ 0 st  

£ 1 – 2 st  



  
 

X 

£ 3 – 4 st  

£ 5 eller fler 

 

15. Av dessa resor, hur stor andel gör du med respektive färdmedel på ett ungefär? 

Kollektivtrafik ________ % 

Tjänstebil  ________ % 

Privat bil ________ % 

 

16. Hur många tjänsteresor t/r utanför Skåne gör du om året i genomsnitt?  
 

£ 0 st  

£ 1 – 2 st  

£ 3 – 4 st  

£ 5 eller fler 

 

17. Av dessa resor, hur stor andel gör du med respektive färdmedel på ett ungefär? 
 

Kollektivtrafik ________ % 

Tjänstebil  ________ % 

Privat bil ________ % 

Flyg   ________ % 

 

 
 

 
 


