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Sammanfattning 
 
Transportsektorn stod för närmare en tredjedel av växthusgasutsläpp år 2017. Sverige har stort 

bilinnehav, stora bilar och långa avstånd, dessa är några faktorer som bidrar till en försämrad 

miljö. Personkilometer har under de senaste 50 åren ökat med 150 procent, enligt en 

underlagsrapport från trafikverket.  

 

Syftet med arbetet är att utveckla en modell som underlättar valet av transportmedel, med 

hänsyn till en hållbar utveckling. I samband med arbetet utförs en fallstudie på Högskolan 

Väst där vi lägger grunden för ett arbete mot att minska högskolans koldioxidutsläpp vid resor 

i tjänsten. Rapporten är avgränsad till endast resor i tjänsten samt koldioxidutsläppens 

påverkan på klimatet. Arbetet kunde möjliggöras genom empirisk data som blev insamlat, 

samtidigt som intervjuerna gav oss en insyn från personalens perspektiv om vad som är 

viktigt vid en mötesbokning.  

  

Olika transportmedel påverkar miljön på olika sätt. Därför bidrar alla val av transport varje 

dag till hur vårt framtida klimat kommer att se ut. I rapporten lyfts det fram att personbilens 

utsläpp per personkilometer är 30 000 gånger så stor som tågtransporten. Hur man väljer att 

resa påverkas oftast av personliga preferenser. För att kunna göra ett rätt val krävs 

grundförutsättningar till att tänka på vissa aspekter. Det är ytterst viktigt för en organisation.  

För att bli ett transporteffektivt samhälle, krävs det ständiga förbättringar i 

samhällsplaneringen.   
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Abstract 
The transport sector accounted for nearly a third of greenhouse gas emissions by 2017. 

Sweden has large car ownership, large cars and long distances, these are some factors that 

contribute to a deteriorating environment. Personnel kilometers have increased by 150 per 

cent over the past 50 years, according to a report from the traffic agency. 

 

The purpose of this thesis is to develop a model that facilitates the choice of transport, 

considering sustainable development. In connection with the thesis, a case study is being 

carried out at the University of West Sweden, where we lay the foundation for work to reduce 

the university's carbon dioxide emissions during travel in the service. The report is limited to 

only travel in the service and the impact of carbon dioxide on the climate. The work could be 

achieved through empirical data collected, while the interviews gave us an overview of the 

staff's perspective on what is important in a meeting booking. 

  

Different modes of transport affect the environment in different ways. Therefore, every choice 

of transport every day contributes to the way our future climate will look. The report states 

that passenger car emissions per passenger kilometer are 30,000 times as high as rail 

transport. How to choose to travel is usually affected by personal preferences. In order to 

make the right choice, basic prerequisites are required to consider certain aspects. It is 

extremely important for an organization. To become a transport-efficient society, continuous 

improvements in community planning are required. 
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Förord 
Arbetet har utförts på Institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås på uppdrag av 
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hjälpt och pushat oss i rätt riktning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I det inledande kapitlet redogörs bakgrunden till examensarbetet och vad det finns för syfte och 

mål med arbetet. Kapitlet avslutas med förklaringar kring de avgränsningar som gjorts. 

 

I vår moderna värld har olika typer av transporter blivit en viktig del i vardagen. Vi 

transporterar mat och varor inom och mellan länder, reser i olika sammanhang för att t.ex. ta 

oss till skolan, arbetet eller att komma bort på semester. En resenärs behov och villkor är 

tydliga och består av åtkomlighet, relevans, lättillgänglig och pålitlighet (Trafikverket, 2012). 

Dagens samhälle domineras av bil-, tåg- och flygtransport. Privatpersoner reser i genomsnitt 

mer än 40 km per dag, vilket är en stor ökning sedan 1900-talet då det var ca en km per 

person och dag. De transportmedel vi väljer att nyttja har stor betydelse för vår hälsa och 

välbefinnande samtidigt som det har stor påverkan på vår miljö. (Bowden, R. 2005) 

 

Majoriteten av Sveriges bilar får energi från fossila bränslen som bensin eller diesel, som båda 

framställs av olja (Trafikverket 2016). Olja är en icke-förnybar naturtillgång som snabbt 

håller på att förbrukas i vår energislukande värld. Oljebaserade bränslen orsakar också höga 

volymer utsläpp av växthusgaser som leder till en förstärkning av växthuseffekten, vilket gör 

att klimatet förändras och världens medeltemperatur stiger (Kristoufek, L., 2017). Trafiken 

bidrar alltså till ett flertal problem som skadar oss själva och vår miljö. Förutom utsläpp av 

växthusgaser och luftföroreningar tillkommer försurning, intrång i naturen, trängsel i våra 

städer, olyckor och hälsoproblem. Upp emot en miljon människor omkommer årligen i 

trafikolyckor, de flesta av dem är fotgängare. Det är ett svårt dilemma där våra transporter är 

till stor nytta samtidigt som de är bland de största miljöhoten. (Bowden, R. 2005) 

 

I Sverige har vi långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar. Därför står transporten för 

närmare en tredjedel av vårt växthusgasutsläpp (WWF, 2017). Enligt Naturvårdsverket (2017) 

mättes utsläppen upp till 18 miljoner ton för transporter. Även flyg har en betydande aspekt, 

där många svenskars vardagliga liv präglas av flygtransporter både inrikes och utrikes. 

Utsläppen för flyg i Sverige uppskattas till ca 1 ton/ per person, vilket kan jämföras med 

biltransporten som är lika mycket ungefär (WWF, 2017). Transportsystemet i Sverige är 

beroende av fossila bränslen. Enligt statistik minskade växthusgasutsläppen från inrikes 

transporter mellan 2007–2012 men har under senaste åren varit oförändrat (Naturvårdsverket, 

2017.) Detta orsakas av att det inte längre görs framsteg i minskning av utsläpp från 

personbilar och lätta lastbilar. Mängden trafik som ökar motarbetar effekten av övergången 

till biobränsle och energieffektivisering som vi strävar efter. Detta betyder att alla nya bilar 

som förvärvas i Sverige har ett minskat utsläpp, men det räcker inte till. Förändringen sker 

inte snabbt nog gentemot den ständiga ökningen av biltrafiken.  

 

Enligt en underlagsrapport från Trafikverket (2012) har personkilometer under de senaste 50 

åren ökat med 150 procent. Dessutom syns även stora förändringar med resande in mot de tre 

största städerna i Sverige i jämförelse med 60, 70 och 80-talet. I Sverige rådde det en politisk 

anda och utgångspunkten blev därför en förändring av vägnätet. Samtidigt upphörde 

järntrafiken och persontransports alternativ. I slutet av 50-talet började flygtrafiken etablera sig, 

och hade en ödmjuk start i början av 60-talet. Mellan 1970 och 1990 skulle flygtrafiken 

expandera påtagligt med nästan 600 procent. Personbilstrafiken har länge haft den dominerande 

rollen i persontransporten i Sverige. Sedan 60-talet uppgår det upp emot 80 procent. Räknat i 

personkilometer, enligt statistik från Trafikverket (2012) står tåg för 9 procent, även buss/tåg 

har 9 procent marknadsandelar och inrikes flyg står för resterande 2 procenten.  
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1.2 Problembeskrivning 

Högskolan väst har i ett regleringsbrev fått på sig att arbeta mot att minska sina 

koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Det finns en mötes- och resepolicy idag som personalen 

skall följa. Det upplevs att många missar att följa policyn i dagsläget eller gör en 

felbedömning då högskolan inte gör framsteg i rätt riktning. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utveckla en modell som underlättar valet av transportmedel med 

hänsyn till hållbar utveckling. Arbetet inriktar sig på att vägleda Högskolan Väst i deras 

arbete mot att minska deras koldioxidutsläpp från resor i tjänsten, samt om samhället också 

kan nyttja resultatet.  

 

• På vilka sätt bidrar persontransporter till en klimatförändring? 

• Hur bedömer resenären vilket transportmedel som ska användas? 

• Vilka åtgärder kan användas för att reducera utsläppen kopplat till persontransport? 

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten är avgränsad till tjänsteresors påverkan på klimatet. Transporter orsakar en rad 

olika utsläpp av diverse växthusavgaser även här har en avgränsning gjorts, denna rapport 

fokuserar enbart på koldioxidutsläppen då det är det mest betydelsefulla utsläppen med 

avseende till den globala uppvärmningen. Dessutom görs en avgränsning inom den hållbara 

utvecklingen till den ekologiska dimensionen då koldioxidutsläppen har en direkt påverkan på 

främst denna dimension. 
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2 Metod 
Detta avsnitt förklarar vilka metoder som använt i arbetet för de resultat som har uppnåtts. 

Först förklaras arbetsmetoden följt av insamlingsmetod som brukats. 

2.1 Datainsamling 

Eriksson, L.T. & Weidersheim-Paul, F. (2011) beskriver primärdata som information 

forskaren själv samlat in, medan sekundärdata är uppgifter som redan existerar och som 

någon annan samlat in. Exempel på datainsamlingsmetoder för primärdata är observationer, 

enkäter samt intervjuer. Fördelen med primärdata är att forskaren har större kontroll och kan 

själv anpassa materialet till forskningsfrågan (Svensson et al. 2006). Det som anses negativt är 

att primärdata anses som ”kostsamt” då forskaren oftast behöver avveckla både tid och pengar 

(Svensson et al. 2006). Enligt Eneroth (2005) bör sekundärdata användas för att få en 

uppfattning av problemområdet. Metoden borde användas vid litteraturstudier där målet är att 

få mer kunskap om ett visst ämne. Data kan insamlas från olika databaser, litteratur, artiklar 

samt Internet (Eneroth, 2005.) I arbetet används både primär och sekundärdata, då de båda har 

sina för- och nackdelar ansågs en kombination som den bästa lösningen.  

 

Litteratursökning 

Vid införskaffningen av sekundärdata nyttjades bland annat Summon, som är en sökmotor 

som används på Högskolan i Borås. Därtill användes även internet för att söka fram 

information där websidan Google Scholar också används som sökmotor för sekundärdata. 

Dessutom hittades även Science Direct som även denna sida fungerar som sökmotor för 

vetenskapliga rapporter. För att uppnå många träffar på sökmotorerna har gjorts på både 

svenska och engelska.  

 

Sökorden som använts är: Hållbar utveckling, Sustainable Development, Persontransport, 

Mitigations, Resepolicy, Tjänsteresor, Mötespolicy, Miljöbelastning, Koldioxidutsläpp.  

 

Den teoretiska vetenskapsramen beskriver främst hållbar utveckling kontra persontransport 

och förklarar vilken påverkan dessa har på varandra. Den använda teorin kopplas sedan till 

fallföretaget, Högskolan Väst, för att sammanfoga teorin med empiri. 

 

Naturvårdsverkets Schablon 

Högskolan väst använder sig av Naturvårdsverkets schablon för att räkna ut hur mycket 

koldioxid ett fordonsslag utsläpper. Med hjälp av verktyget som naturvårdsverket tagit fram 

jämförs de olika fordonsslagen i mot varandra för att förtydliga skillnaderna mellan dessa. 
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2.2 Intervjuer 

Huvudmålet med en intervju, är att samla data av objektivt slag – att återge och att därmed 

försöka förklara, den objektiva verkligheten. (Justesen et.al, 2011) Med objektiv menas här 

kunskap som inte är utsatt för individuell och subjektiv påverkan. Intervjuns huvudmål är 

alltså att samla data av ett objektivt slag dvs. att få en sann bild av den objektiva verkligheten. 

Idén med en intervju är att skapa en kanal för att överföra objektiv kunskap av respondent till 

intervjuare. Dess grundtagande är att det finns en faktisk objektiv verklighet att kartlägga. 

Kunskaparens uppgift blir i detta fall att inte påverka intervjun i någon sanningsförstörande 

riktning, genom att undvika så kallade intervjueffekter. En möjlig metafor för en intervju är 

att rita en tankekarta. (Lantz, 2013) 

 

När syftet och problemet är formulerat handlar nästa moment om att bestämma hur intervjun 

skall utformas. Olika sätt att beskriva vilken typ av kunskap som olika former av intervjuer 

ger är att utgå från skillnader i struktureringsgrad. En intervju kan vara helt öppen, vilket 

innebär att intervjuaren ställer en vid, öppen fråga som den tillfrågade fritt kan utveckla sina 

tankar kring. (Lantz, 2013) Intervjun kan också vara helt strukturerad. Intervjuaren ställer då i 

förväg formulerade frågor i en förutbestämd ordning och respondenten svarar på i förväg 

uppgjorda svarsalternativ, vilket är en form av intervju där intervjuaren är ett levande 

frågeformulär. Den mest strukturerade formen för utfrågning är enkäten, en skriftlig 

utfrågning med fasta frågor som vanligtvis innehåller bundna svarsalternativ. Tekniska 

hjälpmedel är ett fördelaktigt verktyg att använda i sammanhanget. Ljudinspelare eller 

minidisk är rekommenderade verktyg vid genomförande av kvalitativa intervjuer, eftersom 

det är så viktigt att få med informanternas egna ord. (Dalen, M., 2015) 

 

I de ostrukturerade och öppna intervjuerna beskrivs den tillfrågade fritt om sitt sätt att 

uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som han eller hon 

anser är betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet. Den som svarar beskriver sin bild av 

verkligheten och intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva 

erfarenheter. 

Detta val av metod har dock fått en hel del kritik då många studier som visar att det prediktiva 

värdet hos ostrukturerade intervjuer ligger väldigt nära noll, som inte alls är särskilt träffsäkert 

verktyg. Den mest använda formen av intervjuer är de så kallade semistrukturerade 

intervjuerna. Den semistrukturerade intervjun karaktäriseras av att intervjun inleds med öppna 

frågor som succesivt går över till mer avsmalnade och detaljerade frågor. Detta anses som ett 

bra sätt att inleda intervjun på eftersom att mer generella frågor kan bidra till att personen som 

intervjuas känner sig mer bekväm och mindre utsatt, vilket leder till en mer naturlig dialog. 

(Justesen et.al, 2011)  

 

En semistrukturerad intervjumetod utgår från en mall där specificerade frågor finns, men 

genom att anpassa frågor efter användare, dess bakgrund, miljö och situation kan dessa frågor 

modifieras och utvecklas. Detta bidrar till att intervjuarna som utförts inte blir identiska med 

varandra, utan är beroende av användaren och dess situation. I de strukturerade intervjuerna 

däremot, och i enkäten, utgår intervjuaren från att detta är känt. En strukturerad intervju är 

strukturerad i alla beståndsdelar. Där frågorna är ordagrant nedskrivna i förväg samtidigt som 

intervjuarnas bedömningar är strukturerade i förväg med hjälp av diverse skalor och 

checklistor. (Justesen et.al, 2011) 
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Till rapporten har det valts att intervjua 20 personer på fallföretaget i form av den semi-

strukturerade intervjumetoden med öppna frågor så att personalen på Högskolan väst fått 

svara på frågorna utförligt. Anledningen till valet att ha öppna frågor är så att personalen fått 

framtona sina egna uppfattningar baserat på egen erfarenhet. Intervjuerna gjordes med 

personal inom olika avdelningar på högskolan varav en gjordes med vår handläggare på 

högskolan Helena Källström, som även är högskolans handläggare för miljöledningssystem. 

Detta för att införskaffa en bredare bild av organisationen. Till dessa användes våra 

mobiltelefoner för att spela in samtalen för att försäkra om att viktig information inte bortses. 

Ur intervjumaterialet översätts svaren till en modell och hänvisas i såväl analys som resultat.  

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

För att en undersökningsmetod, mätinstrument och mått skall vara lämpligt och användbart, 

krävs det att denne är valid och reliabel. Ejvegård (2003) menar att forskningsresultatet inte 

har något vetenskapligt värde ifall dessa två inte uppfylls. 

 

Reliabilitet gäller hur tillförlitligt den data forskaren samlat in är. Betydelsen är ett mått på 

hur väl forskaren utför en mätning av det som skall mätas, oberoende på vad de mäter. Bell 

(2000) menar att den mätdata som tas fram skall frambringa samma resultat vid olika 

tillfällen, där det råder lika förhållanden som vid första mätningen. För att en reliabilitet ska 

anses hålla hög nivå, bör forskarens mätning vara objektiv (Eklund, 2016; Gunnarsson, 2002). 

Reliabilitet betraktar sättet att genomföra mätningar i utgångspunkt av de empiriska data och 

säkerställande av pålitliga svar.  

 

Validitet handlar om att förhålla sig inom de ramar som forskningsfrågan har sitt fokus. Det 

innebär att fokusera sig på sin specifika inriktning istället för att angripa området i för stort 

och för bred omfattning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Ejvegård (2003) menar att 

validiteten är beroende på ifall forskarens frågeställning kan svaras med ett specifikt 

mätinstrument. Vidare förklarar han på att det kan vara problematiskt att hitta mätinstrument 

för att svara på den specifika frågan då forskaren behöver skapa nya mätinstrument. 

 

Slutligen gäller att låg reliabilitet hos mätinstrumentet även att mätinstrumentet har låg 

validitet, men det betyder inte att slutsatsen kan dras om att hög reliabilitet betyder hög 

validitet. Med detta menas att det är möjligt att uppnå hög reliabilitet och sakna validitet.  

(Ejvegård, 2013) 

 

Eftersom att alla människor inte har exakt samma förutsättningar, t.ex. att vissa bor i 

storstaden och andra bor på landsbygden kommer det att leda till att modellen ger olika svar. 

Målet är däremot att alla människor skall kunna använda denna modell för att göra valet av 

transportmedel enklare. För att validera denna modell har 30 personer som fått agera som 

pilotanvändare och givit feedback på vad de tycker fungerat bra samt på det som kunnat 

förbättras. För att få en bra mix har urvalsgruppen varit blandad med personer av olika 

bakgrund i åldrar över 20 år. Dessutom fastställdes kravet att alla som medverkat skulle 

inneha ett giltigt körkort, då alla fordonsgrupper på ett rättvist sätt skulle vara representerade.  

Därtill anses reliabiliteten hålla en hög nivå med hjälp av de semi-strukturerade intervjuerna 

med utförliga och objektiva svar som används för att representera olika alternativa situationer 

i den konstruerade modellen och således även förhöja modellens repeterbarhet.  
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2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

”Kvalitativa metoder får inte framstå som något man alltid företrädesvis ska använda utan 

det är som ibland ger bättre insikter, beroende på vad det är man studerar.”  

(Broch et al, 1979) 

 

Kvalitet förklarar karaktären eller egenskaperna hos ett fenomen (Frejes 2009). Närliggande 

syftar kvalitativ forskning till att klargöra ett fenomens egenskaper eller karaktär. Den 

kvalitativa forskningen söker sålunda primärt efter fenomenets innebörd eller mening 

(Ejvegård, 2013). Kvalitativ metod kan ses som ett samlingsbegrepp för tillvägagångssätt som 

mer eller mindre består av kombinationer av fem tekniker. Direkt observation, deltagande 

observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av källor (Mccall & Simmons, 

1969). 

 

Lantz (2013) definition av kvalitativt arbete innebär att forskningen har i utgångläge att öka 

kunskapen inom ett specifikt område samtidigt som Justesen et. al (2011) menar att den 

kvalitativa metoden bidrar till ökad förståelse av fenomenet. 

 

” If you can’t count it, it doesn’t count.”  

(Holsti, 1969) 

 

Ejvegård (2013) beskriver kvantitet som den mängd som gäller för ett fenomens karaktärsdrag 

eller egenskaper. Vidare beskriver Ejvegård (2013) att kvantitativ forskning handlar om att 

fastställa mängder och söker primärt efter dess förekomst eller frekvens. Lantz (2013) menar 

att kvantitativa metoder används för att kunskap om ”hur mycket” i relation till en specifik 

forskningsfråga. 

 

Den kvantitativa metoden som handlar om att studera material som baseras på ”sifferdata” där 

möjligheter och behov för studien kan finnas för att kunna samla ett större antal av element 

som utgör materialet. (Frejes 2009) 

 

Vanligtvis särskiljs kvalitativa och kvantitativa data utifrån dess form, där kvantitativa data 

anses som något som brukas mest i statistiska metoder medan kvalitativa data är någonting 

som tolkar och försöker förstå. Det finns dessutom motsägelser som menar att det även är fullt 

möjligt att räkna ord, d.v.s. att kvantifiera det kvalitativa. Av denna anledning skiljer sig 

undersökningar istället baserade på kvalitativ samt kvantitativ karaktär, där hänsyn tas till 

både form och innehåll i datamaterialet, och ser på konsekvenserna för hela undersökningen, 

från problem till resultat. (Christensen et al. 2010) 

 

Metodvalen som gjorts i detta arbete är framför allt att använda en kombination mellan den 

kvalitativa- och kvantitativa forskningsmetoden. Valet av att använda den kvalitativa metoden 

baseras på att få en insikt kring varför personer agerar på det sätt de gör. Den kvalitativa 

forskningsmetoden går mer på djupet och är mer beskrivande för varje individ. För att kunna 

bryta ett mönster och beskriva varför och hur individer istället ska agera ansågs detta som rätt 

angreppssätt. Däremot översätts svaren för att passa in i dem alternativ som formulerats i 

modellen, vilket hör till den kvantitativa aspekten av forskningsmetoderna. 
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2.5 Fallstudie 

En fallstudie är vanligen mycket användbar i de flesta vetenskapliga undersökningar, framför 

allt som en alternativ forskningsväg tillsammans med andra metoder. I en fallstudie kan 

kombinationer av flera olika datatyper och datainsamlingsmetoder såsom intervjuer och 

observationer användas. Detta höjer kvalitén i själva fallstudien och analysen. Syftet med 

fallstudier är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av det specifika fallet 

beskriva och representera verkligheten. Den fallstudiebaserade forskningen används 

framförallt för att förstå fenomen som är helt eller delvis okända och som innehåller stora 

mängder variabler och samband och blir därmed komplexa. I komplexiteten ingår att 

fenomenen är svåröverblickbara, svårförutsägbara, tvetydliga och diffusa. (Yin, 2007)  

 

”Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 

empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas 

och när det rör sig om komplexa fenomen. ” 

Gummesson (2004) 

 

Fallstudier används i flera syften såsom underlag för forskning då fallen ger empiriska data 

som sedan kan analyseras och tolkas, som redogörelser från praktiker för hur något gjorts eller 

skall göras och även som pedagogiskt hjälpmedel. Fördelen med detta tillvägagångsätt är att 

forskaren inte behöver ge sig in i den stora beskrivningen utan kan på ett begränsat utrymme 

ändå ge läsaren en uppfattning om hur något går till eller ser ut. En annan fördel med 

fallstudien är att forskaren kan skjuta upp preciseringen av problemformuleringen till ett 

senare stadie i arbetet (Justesen et.al, 2011). Fallstudien ger forskaren djupgående kunskaper 

om det som undersöks samtidigt som det ger upphov till generalisering för teoriutveckling. En 

svårighet är dock att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten. Det innebär 

att forskaren måste vara försiktig med att dra sina slutsatser. Detta eftersom att slutsatsen kan 

ses som indicier som pekar åt samma håll och som inhämtas genom andra forskningsmetoder 

(Yin, 2007).  

 

Fallstudien används i denna rapport för att förstå högskolan västs bokningsprocesser och 

jämföra dem mot den teoretiska vetenskapsramen som Yin (2007) styrker och menar att detta 

fungerar som en fördel. Att få möjligheten till att observera skolans policy, bokningsprocesser 

samt intervjua personal, ger oss fördjupade kunskaper om ämnet för att i senare skede 

precisera problemformuleringen som Justesen et.al (2011) tidigare förklarat. En 

problemformulering med hög precision ger ofta upphov till en slutsats med samma nivå av 

precision som svarar på problemet med kvalitet. 
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3 Teoretisk referensram 
De teoretiska referenserna och dess ram för analysen av forskningsfrågan presenteras i detta 

kapitel. De teoretiska begrepp som diskuteras är hållbar utveckling, ekologisk hållbarhet 

samt transportslag inom persontransport. Grunderna till modellen som utvecklas kommer 

även från detta kapitel. 

3.1 Hållbar utveckling  

Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtland 

kommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Brundtland kommissionen definierade 

hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (WCED 1987) 

Giddings et.al, (2002) beskriver att hållbar utveckling övergripande härstammar ur tre olika 

perspektiv: miljö, socialt och ekonomiskt. Hållbart blir att visa omsorg utifrån dessa 

perspektiv. Vidare menar Giddings et.al, (2002) att alla perspektiven är integrerade med 

varandra och påverkar varandra. Sambanden är idag globala som med handel och ekonomi. 

Likaså de miljöproblem som finns med exempel kring klimatförändringarna. Detta gör att 

ansvaret för en hållbar utveckling också är gemensam. Gemensamt mellan generationer, kön, 

folkgrupper och länder.  

 

Tre dimensioner 

Ett vanligt sätt att beskriva hur dessa olika dimensioner hänger ihop är genom ett Venn-

diagram där de tre dimensionerna överlappar varandra. Denna modell förmedlar en bild av 

hållbar utveckling där samtliga tre dimensioner ges lika tyngd och värde. (Giddings et.al, 

2002) Ett alternativt sätt att beskriva hållbar utveckling är i form av en hierarki där ekologisk 

hållbarhet tillskrivs fundamental vikt och ses som en förutsättning för såväl social som 

ekonomisk hållbarhet (Björneloo 2004). Även dessa två dimensioner karaktäriseras av ett 

beroendeförhållande, där den sociala hållbarheten ligger till grund för att en ekonomisk 

hållbarhet ska vara möjlig. Eftersom att vi människor är bundna till naturen och dess ekologi, 

dels för deras livsuppehållande förmåga och som tillgångsbas, är det nödvändigt att 

ekosystemens funktioner inte exploateras. För att människors hälsa och ekonomiska 

utveckling ska kunna bevaras för nuvarande och för framtida generationer så kan den 

miljömässiga dimensionen därmed definieras som en yttre gräns.(Björneloo 2007) 

 
Figur 2; Hållbar utvecklings beståndsdelar. Bild illustrerad utefter litteratur, Björneloo, 

(2007). 
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Ekologisk hållbarhet 

Vår miljö är grunden för allt. Utan en välmående miljö dras grunden till liv ifrån oss. Från vår 

miljö och natur får vi produkter som vi försörjer oss på. Naturens ekosystem ger oss produkter 

och tjänster som vi slipper betala för, men som vi är i stort behov av. När vi tar ut resurser 

från naturen gäller begreppet hållbart, om naturen klarar av att återhämta sig av egen kraft och 

att vi inte förorenar och förstör. Idag använder vi däremot för mycket resurser från vår planet, 

bara i Sverige skulle vi behöva tre planeter om vi ska fortsätta med vår livsstil och 

förbrukning. Det anstränger på jordens resurser och ekosystem. (Brandt, N., Gröndahl, F. 

2000) Tyvärr tenderar det till att bli att människorna som orsakat miljöproblemen inte är dem 

som lider av denna.  

 

Ekologi definieras av vetenskapen som studerar relationen mellan organismer och dess 

omgivning. Emellanåt brukar definitionen även inkludera människan; då granskas ett 

vetenskapsfält som gränsar till sociologin eller s.k. humanekologin. (Gulliksson, H. 2018) 

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att utnyttja jordens resurser på ett sådant sätt att miljön mår 

bra på lång sikt. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och 

vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och 

habitat), och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes). För de ekologiska systemen 

går det många gånger att definiera hållbarhet ganska väl. Produktion av varor och tjänster får 

inte kompromissa med ekosystemens bärförmåga, dvs. naturen måste hinna återskapa uttagna 

resurser. Ekologisk hållbarhet rör bland annat funktionsdugligheten hos jordens bio-geo-

kemiska system där detta ingår: 

 

• Vatten (föroreningar, grundvattennivåer, salinitet, temperatur, främmande arter) 

• Luft (föroreningar, partiklar, ozonlagret, klimatsystem, buller) 

• Land (föroreningar, erosion, landanvändning, främmande arter) 

• Biodiversitet (arter och habitat (livsmiljöer), GMO) 

• Ekosystemtjänster (t.ex. pollinering, fotosyntes, vattenrening, klimatreglering) 

 

Barry Commoner (1972) beskriver att det finns fyra ekologiska lagar som åtminstone i ett 

hållbarhetsperspektiv väl sammanfattar ekologins grundprinciper. 

 

1. Allting hänger ihop med allt annat. 

Ekosystemen består av en mängd levande varelser och icke-biologiska faktorer som är 

förbundna i ett komplext nätverk, där sambanden mellan orsak och verkan inte alltid kan 

förutsägas, och där det är fördelaktigt att arbeta med en viss försiktighet.  

 

2. Allting måste ta vägen någonstans. 

Energin är oförstörbar, och tomma PET-flaskor hamnar förr eller senare på fel plats. 

 

3. Naturen vet bäst.  

Ekosystemen har utvecklats under miljontals år, och under resans gång har varje art hittat 

sin nisch i ekosystemet. Till varje organiskt ämne finns ett enzym redo att bryta ner just 

denna substans. Varje substans eller rubbning av systemet innebär ett potentiellt problem. 
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4. Det finns inga gratisluncher 

Varje genväg och försökt till snabba vinster har en kostnad. Den fossilbaserade brunch 

människan njutit av under den industriella epoken har med tiden visat sig ha sociala och 

ekonomiska kostnader som kanske inte förutsetts. 
 

3.2 Transportslag inom persontransport 

Under år 2013 stod transportsektorn för 26 procent av de globala koldioxidutsläppen och är en 

av få industrisektorer där utsläppen fortfarande växer (IEA, 2015). De främsta 

bidragsfaktorerna till växthusgasutsläppen är personbilen, vägfrakten samt flygtransporter. 

Värderingar är gjorda som menar att ny teknik samt alternativa bränslen kan vara lösningen 

till de redan dominanta diesel och bensinalternativen som finns idag (IEA, 2006). Däremot 

verkar det inte som att enbart ny teknik kan åtgärda dessa problem. För att uppnå en 

stabilisering av växthusgasutsläppen från transporter krävs även resebeteendeförändringar 

styrda med skapande av diverse policyn inom ämnet. (Chapman, L., 2007) Därav växer 

trycket beslutsfattare för att angripa klimatfrågan i syfte till att ge hållbara transporter.  

Trots att det finns en tendens att fokusera på långsiktiga tekniska lösningar är kortsiktig 

beteendeförändring avgörande om fördelarna med ny teknik ska genomföras fullt ut.  

Nedan beskrivs dem olika transportalternativen ingående.   

 

3.2.1 Gång och Cyklande 

Motion är med hänsyn till hållbarheten det absolut bästa sättet för att eliminera 

koldioxidutsläppen då detta alternativ inte förbrukar någon fossil energikälla. Däremot har 

gång och cyklande minskat markant under de senaste 20 åren (Dft, 2004b). Nedgången 

speglar tillväxten och prisreduceringen av personbilen samt sociologiska faktorer som 

påverkar dessa val (Black et al., 2001). Här är det också nödvändigt med en 

beteendeförändring för att på bästa sätt minska våra korta bilresor för att göra samhället 

hälsosammare i sin helhet.  Enligt Naturskyddsföreningen (2018) är varannan bilresa i Sverige 

under fem kilometer – ett avstånd kort nog för att cykla. För att gång- och cykeltransport skall 

anses som ett erkänt alternativ för lokala resor krävs det att alla lokala myndigheter, företag 

och skolor överväger transportpolitiska åtgärder som uppmuntrar medmänniskan till att 

motionera (Cairns et al., 2004). Det finns en rad potentiella förbättringar som kan göras för att 

uppmuntra människor till att motionera och förflytta sig själva med egen kraft som 

transportmedel. Ett exempel är ”Walking buses”, ett fenomen som fungerar likt en skolbuss 

men istället för att använda bussen som transportmedel så promenerar resenärerna 

tillsammans längs en bestämd rutt. Walking buses är ett vanligt fenomen i bland annat 

Storbritannien (Marshall, 2003). 

 

3.2.2 Buss 

Stanley & Watkiss (2003) förklarar att trafikträngseln också reduceras med busstransport då 

transportmedlet inte belägger mer än en liten plats i ett körfält. Trots att detta inte är ett 

miljöanpassat transportalternativ, räcker det med att beläggningen i bussen överskrider tre 

personer, då är koldioxidutsläppen per passagerarkilometer mycket lägre för bussar än för 

personbilar. Utöver detta tillägger Stanly & Watkiss (2003) att det nu även globalt utvecklas 

betydligt renare och bättre bränsleeffektiva bussar som drivs med bland annat väte, gasol och 

elektricitet. Dessa utvecklingar ger upphov till resor med lägre utsläppsvärden per 

personkilometer. Bussen är den mest förbrukande formen av stadstransport och spelar en stor 

roll vid uppföljningen av hållbara transportmål (Bentley, 1998). 
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Romiley (1999) tycker således att beslutsfattare skall hitta åtgärder för att uppmuntra bilister 

till att byta till bussen och kollektivtrafiken när det är möjligt. Bland annat behövs 

ombyggnation av vägutrymmen där bland annat bussfiler införs med korsningar och 

prioriterade vägar i samband med parkerings- och infartssystem. Frekventare avgångar som 

möjliggör enklare integration med andra transportnät, system för fasta biljettpriser, förbetalda 

biljetter för att förkorta ombordstigningstiden samt realtidsinformation för passagerare. (DfT, 

2004a, WBCSD, 2001) Detta kan forma en större hållbar utvecklingspolitik som förflyttar 

vägtrafiken till kollektivtrafiken kombinerat med cyklister och fotgängare, som bidrar till 

genomförbara alternativ till personbilen. I London har resebolagen exempelvis expanderat i 

busskapaciteten till följd av stadens trängselskatt (Santos & Shaffer, 2004). 

3.2.3 Järnväg 

Shaw et al. (2003) föreslår att ett beteendeskift till järnvägstransport är väsentligt för att 

begränsa dagens höga miljöpåverkan av både vägtransporten och flyget. Detta för att 

tågresorna är det mest hållbara alternativet för långa reslängder.  

Transportmedlet ses som en ekologisk medvetenhet i form av transport, som är fyra gånger 

effektivare än vägtransport för passagerare och dubbelt så effektiv för frakttransport 

(Bonnafous and Raux, 2003). För att göra tågtransporten till ett attraktivt och genomförbart 

alternativ för passagerare är det nödvändigt att se till att strategiska järnvägstjänster är väl 

integrerade med andra transportsätt som bland annat bussar, spårvagnar och pendeltåg för att 

säkerställa att komplicerade resor, såsom länkade resor, kan genomföras effektivt. Morellet 

(2002) demonstrerar i sin artikel citerat av Bonnafous & Raux, (2003) att det inte är enkelt att 

attrahera passagerare till tågtransporten och att det därför krävs en kombination av åtgärder 

för att ändra på detta beteende. Tyvärr är inte heller tågtrafiken den perfekta lösningen. 

Globalt används diesel som tågens huvudsakliga bränsle (WBCSD, 2001) även fast det finns 

andra bränslen att nyttja. Ett exempel på detta är de elektriska tågen som förbrukar en 

förnybar källa som avför minimala mängder koldioxid (WBCSD, 2001), däremot kräver detta 

en större investering för infrastrukturen. Runt om i världen ökar användandet av tåg vars kraft 

kommer från kablage som sitter på ovansidan av tågen. Dessa förorenar inte miljön, samt ger 

upphov till att erbjuda en kostnadseffektiv lösning på vägar med höga volymer trafik och 

passagerare (DfT, 2004a). 

 

3.2.4 Bil 

Dagens moderna värld är besatt av bilen. Biltillverkar ser en trend i länder med 

“tillväxtekonomier” som Indien och Kina, där ökar ägarskap av bil i parallell med högre 

ekonomiska resurser (Dargay & Gately, 1999). Bilen ansvarar för den andra största källan till 

växthusgasutsläppen i transportsektorn. Det som bidrar allra mest till utsläppen är 

godstransport. Trots den tekniska utvecklingen som borde reducera växthusutsläppen samt 

bränsleanvändningen utjämnas det kortsiktigt mot den ökade ägarskapen av bilar 

(WBCSD,2001). Den nuvarande infrastrukturen är inte byggd för att hantera den stora 

utökningen av bilar och trafikstockning är ett framväxande problem i många städer i världen. 

Detta bidrar inte bara till ett ökat växthusgasutsläpp utan även signifikanta ekonomiska 

konsekvenser (Dargay and Gately, 1999). I Storbritannien är en fjärdedel av alla bilresor 

under två mil (Mackett, 2000), i en enkät svarade 89 % bilister att dem hade haft svårt att 

anpassa sig till sin livsstil utan en bil (Ryley, 2001).  
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Endast 20 procent av resor kan göras utan någon användning av bilen enligt en uppskattning 

av Goodwin (1995). Dock kan 80 procent av alla resor kompletteras med ett alternativ till 

bilen. Enligt en beräkning finns det redan ett alternativ till bilen för 40 procent av all färd, och 

med en viss förbättring av infrastrukturen hade ytterligare 40 procent av färden kunnat bli 

fullbordade med ett alternativ till bilen.  

 

För att kunna reducera koldioxidutsläppen från vägtransport behövs en markant 

trafikomställning på kollektivtrafiken (Waterson et al., 2003).  En vanlig metod som används 

för att uppmuntra allmänheten att åka mer kollektivt är genom olika former av indirekt skatt. 

Det kan vara i form av högre parkeringskostnad eller bränsleskatteavgifter (IEA, 2002; 

Anable och Boardman, 2005). I Sverige finns bland annat åtgärder som medför att människor 

får betala kostnaden för den miljöpåverkan och hälsoproblem föraren utsätter klimatet för. 

Med denna grundtanke blir transportmedel som drivs med förbränningsmotorer och fossila 

bränslen dyrare att äga, vilket i sig medför att människor uppmuntras till att välja allmänna 

transportmedel, ta cykeln eller att gå till fots. I t.ex. Storbritannien beskattas ägare till nya 

bilar i förhållande till hur mycket koldioxid deras bilmodell släpper ut. Ju renare avgaser, 

desto lägre vägskatt per år (Persson, C. & Persson, Torsten, 2015). År 1989 höjdes skatten på 

blyhaltig bensin i Storbritannien för att uppmuntra folk att välja renare, blyfri bensin. Innan 

dess var det endast en procent av motorfordonen som gick på blyfri bensin, men inom ett år 

hade siffran stigit till 25 procent. Det har också funnits en förhoppning om att den höga 

bränsleskatten ska få folk att använda bilen mindre. I Sverige är ca 70 procent av priset skatt – 

men bilresorna fortsätter trots allt att öka hela tiden (Bowden, R., 2005). Enligt Trafikverket 

(2018) finns det en femårig skattebefrielse för införskaffning av bränsleeffektiva fordon som 

tagits i trafik innan 1 juli 2018. Med initiativ som dessa styrs människor till att förstå att det 

blir gynnsamt med investering inom miljöbilar med hänsyn till både miljö och ekonomi. 

Däremot kostar oftast dessa betydligt mycket mer än de mindre bränsleeffektiva bilarna som 

drivs av bensin eller diesel. När denna punkt slås in i ekvationen resulterar även detta att 

människor väljer att avvakta med ett dyrt köp av teknik som inte riktigt har etablerat sig på 

marknaden ännu. Caines et al., (2014) påpekar dessutom att antalet fordon på vägarna till att 

vara ett problem för trängseln och menar att dessa behöver reduceras. Enligt Sascha Hunold et 

al. (2015) kan trängseln minskas med samåkning, istället för att ha flera fordon med endast en 

passagerare skall fordonen utnyttjas till dess fulla potential. Med samåkningsbanor som är 

prioriterade uppmuntras kollegor till att dela resan till jobbet med en gemensam resplan 

alternativt bilklubb (DfT 2004a).  

 

Trängselskatten som infördes i Stockholm år 2006 och senare även infördes i Göteborg under 

2013 är en åtgärd som syftar till att minska trängseln kring innerstaden, förbättra miljön 

genom att få ner antalet bilar samtidigt som de pengar som samlas in ska hjälpa till med att 

finansiera infrastruktursatsningarna i städerna. Det innebär att ett ingripande för dem långa 

köerna i städerna framhävs för att öka framkomligheten och på så sätt uppmuntra bilisterna 

till att använda kommunala transportmedel. Under år 2012 rapporterade transportstyrelsen att 

de med nyckelsiffror i hand lyckats göra en trafikminskning på 18–22 procent i Stockholm 

respektive 11 procent i Göteborg Börjesson et al., (2012). Under 2017 framgår det däremot att 

bilåkandet ökat i Göteborg samtidigt som fler väljer att färdas kollektivt. Anledningarna till 

detta ligger i att bränslekostnaderna minskar samtidigt som befolkningen ökar (Cederquist, C 

2017). Göteborg har som mål att nivån på bilresandet från 2011 ska minska med 25 procent 

fram till 2035. I dag ligger användandet mellan 6–7 procent lägre, men ökar med 1–2 procent 

per år. Om utvecklingen fortsätter i samma takt så kommer kommunen att misslyckas. Det 

behövs kraftfulla åtgärder för att minska människors resebeteende. (Börjesson & 

Kristoffersson 2015; Arvidsson, E 2017) 
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3.2.5 Flyg 

Trots det korta förflutna, har kommersiellt flyg genomgått enorm tillväxt. Sedan år 1960 har 

passagerartrafik ökat med 9 procent varje år, med ett undantag under år 1997 som hade en 

tillväxt på 5 procent, då industrin började mogna (IPCC, 1999). Flyg är en väsentlig del av 

världsekonomiska systemet (Somerville, 2003), dock skulle en ökning av antal flyg leda till 

förseningar vid landning, större växthusgasutsläpp och eventuellt ett ohållbart program av 

expansion av flygplats. Det finns många anledningar till en ökning.  

Till exempel skulle det bli lättare att resa då utbudet av flyg hade höjts. Med billigare flyg har 

resenären även råd med fler resor under året. Generella luftfartsutsläppen är svår att fastställa 

då det varierar enormt från land till land. För att använda Storbritannien som ett exempel, där 

utsläpp av växthusgas inom luftburen transport ökade med 89 procent mellan 1990 och 2003 

(ONS/DEFRA, 2005). Flyg kan delas upp i olika sektorer där internationella resor har störst 

ökning, dock har korta distansresor ökat på senare tid, mycket tack vare låg budgetflygbolag. 

 

Finns det möjlighet att styra våra medmänniskor till att använda dem miljövänligare 

alternativen? Om transportbeteendet fortsätter finns det ingen möjlighet för kommande 

generation leva ett sunt liv. Olika sorters åtgärder konstrueras hela tiden mot dagens 

miljöbelastande drivmedel för att uppmärksamma trafikanterna om att det måste ske någon 

form av förändring i valet av transportsätt (Gulliksson, H. 2018).  

 

Möjligheten att göra detta finns utan att behöva transporteras långa sträckor för att sedan 

färdas tillbaka. Nästa avsnitt går in på detalj kring hur dagens samhälle löser dessa problem. 
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3.3 Informations- och Kommunikationsteknik 

Informations- och kommunikationsteknik eller IKT är ett samlingsbegrepp för alla dem 

möjligheter som datateknik och telekommunikationen framtagit (Fransson et al 2016). IKT är 

en sorts infrastruktur av komponenter och apparater som delar information mellan varandra. 

Med hjälp av tekniska lösningar kan vi idag med några knapptryck hitta lösningar på problem 

som någon okänd person löst under ett tidigare skede i livet utan att ens behöva tänka själva. 

Enligt Pihl, H. (2014) använder 92 procent av Sveriges befolkning en dator, 81 procent en 

”smartphone” och 65 procent har en surfplatta. Det visar på att Sveriges befolkning lever i ett 

digitalt samhälle där resurser finns till att integrera med varandra precis varsomhelst.  

 

Den snabba utvecklingen av IKT innebär på flera sätt att förutsättningen för oss människor 

ändras. Nya vanor, nya jobb, nya beteendemönster, nya räkningar och nytt språkbruk är bara 

exempel på vad IKT har bidragit med under sina år. I dag är majoriteten av svenska 

befolkningen anträffbara dygnet runt med mobiltelefoner, majoriteten av dagens ungdomar 

kan använda ett tangentbord och hantera en dator samt att många googlar istället för att tänka 

själva. Exemplen är oändliga och visar på att IT har en stor påverkan på oss människor och 

kommer att fortsätta i många fler år. (Gulliksson, H. & Holmgren, U., 2018) 

 

Resfria Möten 

Resfria möten (RM) kan beskrivas som en tillämpning av IKT. RM har sitt fokusområde inom 

realtidskommunikation mellan geografiskt åtskilda parter med hjälp av IT. Denna typ av 

möten går också under många andra benämningar t.ex. telefon-, video- och webbkonferenser, 

e-möten, virtuella möten, unified communication, m.fl. (Se figur 3.) 

 

 

 
Figur 3; Resfria mötesformer. Bild illustrerad från Voytenko, Yuliya et al., (2013.)  

 

 

Program som Skype, Google Hangout och Adobe Connect är ledande inom kommunikation i 

form av text, röst- och videosamtal. De ger möjligheten att integrera med människor runt om i 

världen utan att träffas fysiskt. Exempel på andra program är paketet: Microsoft Office som 

innehåller programvaror som möjliggör att skriva och spara dokument samt underlag till 

presentationer och räkne ark. (Voytenko, Yuliya et al., 2013). 

 

Genom utbildningar inom IKT bidrar det till utvecklande kunskaper som underlättar 

undervisningen och lämnar dem omoderna och till och med mer miljöbelastande metoderna, 

exempel på detta är mailsystemet som möjliggör att skriva meddelanden som inom några 

sekunder når sin mottagare (Trafikverket 2018b).  
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Denna metod har på många ställen ersatt det gamla systemet med att skicka brev som kan ta 

allt från ett par dagar till ett par veckor för att nå sin mottagare, beroende på vart mottagaren 

befinner sig geografiskt (Fransson, Anne-Marie; Ståhl, et al. 2016). Däremot anser Welch, C. 

et al., (2010.) att de resfria mötena inte ska ersätta dem fysiska mötena helt, utan ska fungera 

som ett komplement då de emellanåt behövs. Vidare beskriver Welch, C. et al., (2010.) att 

tekniken inte fungerar som en heltäckande lösning utan faller där syftet är att träffa personer i 

nätverk eller i form av workshops. 

 

Sveriges regeringen införde år 2010 en strategi för en mer miljöanpassad användning av 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) i den offentliga sektorn kallad ”IT för en 

grönare förvaltning – agenda för IT för miljön 2010–2015” (Näringsdepartementet 2010). Till 

denna strategi har trafikverket fått uppdrag att leda ett s.k. ”Resfria möten i myndigheter.” 

eller REMM, som syftar till att öka användningen samt utvecklingen av RM inom svenska 

myndigheter (Voytenko, Yuliya et al., 2013; Trafikverket 2018a, 2018b). Således har 

användandet av RM i professionella sammanhang ökat under de senaste decennierna och 

förutspås fortsätta göra detta framöver (Cisco 2013; Grahn 2012; Carlson Wagonlit Travel 

2010; Baltes et al. 2002) 

 

Trafikverket (2018a) menar att de med hjälp av REMM får en bättre möjlighet till att 

organisera arbetsgrupper efter kompetens istället för geografi, ger en ökad attraktionskraft för 

arbetsplatsen och minskad personalomsättning samt minskade resekostnader. Vidare beskriver 

Trafikverket (2018c) att de ger upphov till lång rad positiva åtgärder som ytterligare kan 

förbättras om fler använder sig av dem tekniska medel som finns i vår omgivning.  
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4 Bokningsprocesser vid Högskolan i Väst 
I avsnittet som följer ges en förklaring till hur företaget fungerar idag. Fakta som visas i detta 

avsnitt har erhållits genom intervjuer, enkäter och observationer på både högskolan och hos 

resebyrån Egencia. Detta visas även som bilaga i slutet av rapporten 

 

Nu vill högskolan väst vidta åtgärder så att personal fortsatt ska kunna medverka på 

konferenser men samtidigt sänka skolans miljöpåverkan och ekonomiska kostnader. 

Parametrar att ta hänsyn till är tidsåtgång, pris och samtlig miljöpåverkan som inte alltid 

samverkar och just där dyker problemet upp. Tyvärr är det oftast det ekonomiska priset som 

styr vilket färdmedel som används för att ta sig till en angiven plats. Vår bekvämlighet får 

framtiden betala priset för (Källström, H. 2017). 

 

Högskolan Väst har påbörjat ett arbete för att minska sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor. 

I dagsläget finns det en mötes- och resepolicy. Där står det att personalen, innan en resa ska 

göra en bedömning om resan går att ersättas med ett resefritt alternativ eller välja ett så 

hållbart resesätt som möjligt med hänsyn till miljö, säkerhet, tid etc. Ur vårt intervjumaterial 

fick vi en väl beskriven insikt i hur företaget fungerar. Intervjuguiden finns längre ner under 

bilaga 2, i rapporten som beskriver dem frågor som ställts under intervjuprocessen.  Med 

hänsyn till att frågorna ställts i öppen form har vi försökt kategorisera svaren för att lättare 

översätta dem till ett gemensamt svar som stämmer överens med vad respondenterna har 

svarat.  
 

Högskolan har affärskontrakt med resebyrån Egencia och har upphandlat deras tjänster så att 

alla tjänsteresor går via dem. Bokningsprocessen börjar när personalen bestämt sig för att 

boka en resa och fått ett godkännande av avdelningschef. Det finns ett flertal tillvägagångssätt 

då kanalerna är många för att placera sin bokning. Respondenterna har förklarat att vissa 

väljer att ringa till resebyrån, andra väljer att ha kontakt via mail samt att det även finns 

personer som väljer att hitta sin resa först på eget håll för att få den beställd av resebyrån. 

Eftersom att det finns en mötes- och resepolicy på högskolan är det viktigt att den även är 

kommunicerad med resebyrån så att dem är införstådda i vikten av hållbarhets attityden som 

högskolan har i åtanke. 

 

I högskolans mötes- och resepolicy står det bland annat att personalen ska försöka använda 

sig utav kollektivtrafiken samt att motionera i högsta möjliga mån. När det gäller flygresor 

avråds personalen från att använda detta transportmedel om turen är kortare än 50 mil. Skulle 

det eventuellt hända att personal ändå väljer att boka ett flyg där resan är kortare än 50 mil, 

möts resenären av ett felmeddelande som menar att resenären i så fall skall ändra färdmedel 

till ett bättre alternativ. Däremot kan resenären välja att klicka bort felmeddelandet och 

fortsätta med bokningen eftersom att personalen på högskolan är dem som tar det slutgiltiga 

beslutet, inte resebyrån. Personalen upplever således att mötes- och miljöpolicyn som 

inkonsekvent. Om personalen ställs i ett dilemma där de be behöver göra ett val och prioritera 

mellan ekonomi och miljö visar intervjumaterialet att majoriteten av personalen väljer att 

nyttja det ekonomiskt bästa transportmedlet. Respondenterna menar att det kriteriet som oftast 

styr valet av transportmedel är tidsåtgången och pris därefter funderar de på miljöaspekterna. 

Ibland händer det att de väljer att förbise miljökriteriet helt och hållet. I figur 4, visas en karta 

över högskolans nuvarande bokningsprocess. 
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Figur 4; Processkartläggning över nuvarande systemet. 

 

 

Målbilden är att resa på ett så hållbart sätt som möjligt med både avseende på 

kostnadseffektivitet som miljö- och säkerhetsanpassat resande. Det innebär att försöka 

använda sig av billiga transportmedel ur ekonomisk ståndpunkt samtidigt som de inte ska vara 

i alldeles för hög grad belastande på vår miljö. Vilket ibland kan vara problematiskt att 

eftersträva för att det ibland händer att dem motsäger varandra. Huruvida policyn är 

kommunicerad på företaget är svårt att tyda då personalen på företaget har olika åsikter om 

det. När frågan ställs har dock alla gemensamt framtonat att policyn kunnat förbättras i ett 

flertal aspekter. Att förhålla sig inom policyns ramar framtonade vissa respondenter till 

oerhört svårt. Med olika familjeförhållanden har finns inte alltid rätt förutsättningar för att 

kunna göra de klimatsmarta valen.  Ett exempel är konferenser som varit belägna i Stockholm 

tidigt på morgonen. Det blir då svårt för personer med barn som inte har möjlighet att vara 

borta över natten. Detta har resulterat till att flygtransport valts som färdmedel, istället för att 

använda sig av annat transportmedel.  

 

Högskolan har en IKT institution som har i åtagande att kommunicera information till 

personal och elever på högskolan gällande hur kommunikationsverktygen ska användas. IKT 

möjliggör virtuella möten på distans i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon- och 

videokonferenser samt webbkonferenser istället för traditionella fysiska möten. Dessa möten 

har sedan fått benämningen res fria möten. För att minska på antalet tjänsteresor har det 

hållits öppna IKT-Caféer med nybörjartema som visar hur deltagarna använder Adobe 

Connect och Skype for business för att arrangera och delta i webbmöte. För detta finns 

videokonferensrum försedda med konferenstelefon för dem som vill låna. Utöver detta har 

skolan även en teknisk support att tillgå. Högskolan använder sig av Primula som är 

personalsystem för samanställning och beräkning. För att sammanställa dessa parametrar har 

högskolan bland annat använt sig av MTR Express och SJ för tåg, OKQ8 och Volvofinans för 

bil samt Primula som är ett individuellt reseräkningssystem (Miljöledningsarbete, 2016). 

 

Dessa kombineras med bokföring av egna konton och statistik från avtalade bussleverantör 

från kollektivtrafiken. Uppgifter som tagits fram på annat sätt, nämligen tågresor (SJ) och 

flygresor som ej är bokade genom resebyrå och tas ut i reseersättning gås igenom manuellt av 

personalavdelningen. För flygresor används Naturvårdsverkets schablon. För bilresor inom 

bilpoolen används antal redovisade km och mängd drivmedel (Miljöledningsarbete, 2016).  
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Nedan visas tabell 5, som är ett utdrag ur högskolan västs miljöledningsarbete från 2016. I 

tabellen redovisas koldioxidutsläppen som högskolan förbrukat under år 2016 respektive 

2015. Genom jämförelse av värdena mellan åren märks det att koldioxidutsläppen har ökat 

med alla transportmedel förutom flygresorna längre än 50 mil där utsläppen har minskat. En 

anledning till detta är bland annat att personalen rest mer under år 2016 samt att personalen 

fått till sig att de ska undvika att flyga om resmålet ligger närmare än 50 mil bort. 

 

Tabell 5; Tabell över högskolans CO2-utsläpp (Miljöledningsarbete 2016, p7). 

 

  

 

Årets uppgifter – antal resor och kg CO2 Föregående års uppgifter 

Antal 
resor 

KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. KgCO2 Totalt KgCO2/å.a. 

a) Flygresor under 50 mil  22 254 46 17 219 36 

b) Bilresor  55 982 117 40 718 85 

c) Tågresor  1,09 0,002 0,92 0,002 

d) Bussresor  886 1,85 621 1,29 

e) Maskiner och övriga 
fordon  

 
0 0 0 0 

1.2 Sammanlagda utsläpp 
av koldioxid 

1.1 a-e 

 

79 123 165 58 559 122 

1.3 Flygresor över 50 mil  179 646 374 184 614 384 
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5 Resultat 
I detta avsnitt illustreras modellen baserat på informationen kring metod, teori samt 

nulägesbeskrivningen. 

 

Modellen som illustreras på nästkommande sida, (se figur 6) är från början tänkt för 

högskolans personal. Däremot är det även applicerbar för allmänheten. Arbetet grundar sig till 

att resenären ska tänkta efter innan hen bokar en resa genom att använda resurser effektivt. 

Om kunskapen även hamnar hos privatpersoner medför det upprätthållning av den hållbara 

utvecklingen. Ett problem som uppstår vid försök till att skapa en heltäckande modell, är att 

den inte alltid är applicerbar för varje individ i målgruppen och där tillkommer en feltolerans 

som menar på att modellen inte är fullt tillgiltig för alla situationer. Jämförs personer på 

glesbygden med personer i storstad finns det skillnader i förutsättningarna i vår modell, i 

grova drag uppmanas personen på landsbygden till att använda den egna bilen, om tillgången 

till kollektivtrafiken inte är lika hög som för individer i storstaden.  

 

Förhoppningsvis ska denna modell både få medarbetarna på högskolan och allmänheten att 

förstå innebörden av att göra klimatsmarta val. Meningen är att få personen i fråga att fundera 

över resans miljöbelastning innan denne bokar sin resa. Genom att förklara för personen att 

vårt klimat inte tål den höga belastning vi utsätter den och oss själva för, gör vi allmänheten 

mer mottagliga till förändring. Är användaren inte särskilt insatt i klimatfrågan ska modellen 

även kunna hjälpa att göra ett klimatsmart val. Givetvis vet vi att det finns oändligt många 

situationer och därför förstår vi att denna modell inte kommer kunna representera allmänheten 

fullkomligt. Det vi däremot är angelägna om är att personer som använder denna modell 

utvecklar en tankes process innan denne väljer att resa. En sådan medvetenhet gör det senare 

enklare för personer till att ifrågasätta sin nuvarande livsstil och eventuellt försöka leva ett 

”grönare liv”. Dock så tar vi till oss att denna modell förenklar verkligheten avsevärt mycket 

då vi velat ha kopplingar till bland annat pris och tidsåtgång ur teori, vilket vi inte riktigt 

lyckats med eftersom det varit svårt att få en allmän uppfattning av vilka värden dessa infattar 

i takt med hög grad av variation.  

 

Som beskrivits tidigare i metodkapitlet har modellen pilotanvänts för validering. Ur 

pilotanvändarnas perspektiv ansågs modellen som ett enkelt verktyg för att planera resandet. 

Utöver det bedömdes modellen till generell och kunde användas både privat och inom arbete. 

En aspekt som också uppfattades som positiv var att det i modellen redan fanns 

svarsalternativ vilket innebar att förbestämda svar redan fanns tillgängliga.  

 

Dock uppmärksammades det att de flesta som var bilägare inte tänkte särskilt mycket på att 

det finns fler transportsätt, för bilägarna var bilen det självklara valet. Därför fanns det inga 

variabler till varför de skulle välja annat. Hade den resande investerat i en bil skulle denna 

utnyttjas, oberoende på om resenären var själv eller inte. Dessutom ansågs bland annat 

väderleken i Sverige vara en negativ faktor till att bland annat motion som transportmedel, då 

fyra kilometer ansågs vara en väldigt lång sträcka under de kallaste av vintrar. 
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Figur 6; Processkartläggning för bokning av resa. 
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Modellen består av sex frågeställningar med svarsalternativ. Genom att svara på frågorna 

tilldelas slutligen ett transportmedel. Tillvägagångssättet beskrivs nedan: 

 

1. Eftersom att IKT- lösningarna kan användas som komplement till persontransporter 

enligt publicerad teori ansågs denna fråga passa som den första, då resenären 

ifrågasätter ifall hen behöver utföra en resa eller ifall hen kan använda sig av ett res 

fritt möte.  

 

2. Väljer personalen att resa ställs ytterligare en fråga: Är destinationen längre bort än 4 

kilometer? Ur teori härleds sträckan till att vara tillräckligt kort för att kunna 

motionera och därför anger modellen att motion är det bästa alternativet till denna 

situation.  

 

3. Skulle resan vara längre än 4 kilometer ställs resenären för ännu en fråga: Är 

destinationen längre bort än 50 mil? Denna fråga härleds från högskolans resepolicy 

(se bilaga 2), som menar att personalen ska undvika flygresor i dessa situationer. 

Dessutom framtonas även flygresor till att vara det sämsta alternativet till så korta 

resor med hänsyn till miljön. Med detta i åtanke gjordes ett aktivt val. Vi applicerade 

denna tankeprocess även till personer i privatlivet. 

 

4. Skulle resan vara kortare än 50 mil finns det inga möjligheter till att välja flygtransport 

som färdmedel. I följd till detta valdes däremot flygtransport för alla resor längre än 50 

mil för att höja modellens enkelhet.  

 

5. Är däremot resan kortare än 50 mil ställs nästa följdfråga: Finns det integrerad 

kollektivtrafik? Detta alternativ finns för att särskilja de lokala resorna med de längre 

regionala resorna. På diverse platser finns det kollektivtrafik som fungerar. Däremot är 

de inte alltid integrerade samtidigt som det även finns platser där avgångarna är få, 

vilket gör resenären inte kan vara flexibel. Med hänsyn till den teoretiska 

referensramen härleds resenären till att använda kollektivtrafiken i form av buss och 

spårvagnar då det finns integrerad trafik för lokala resor och frekventa avgångar. Detta 

eftersom att transportmedlet har en större kapacitet än bland annat personbilen där 

antalet resenärer delar på ett gemensamt utsläpp som beräknas vara betydligt mindre 

än personbilen. Dessutom berör den teoretiska vetenskapsramen att bussen är den mest 

förbrukande formen av stadstransport och spelar en stor roll vid uppföljningen av 

hållbara transportmål. 

 

6. Skulle det inte finnas integrerad trafik till destinationen ställs slutligen den sista 

följdfrågan: Hur många är ni som reser? Valet är till för att åtskilja personbilen från 

tåget. Ur teori framgår trafikstockning som ett växande problem med bilar som inte 

utnyttjas till dess kapacitet. För att reducera den växande trängseln på vägarna 

konstrueras ännu en restriktion som endast tillåter personbilen ifall resenärerna är fler 

än tre personer. Är det färre än tre resenärer väljs istället tåget som transportmedel. 

Observera att vi utgått från att bilen endast har plats för 5 resenärer.  
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6 Analys 
Gällande fallstudien upplever vi att bekvämligheten har bidragit till en negativ påverkan på 

personalen som reser. Flygplanstransport är onekligen det mest attraktiva transportmedlet ur 

tidssynpunkt och kanske till och med avseende på bekvämlighet och pris med undantag. Då är 

det istället miljön som får betala det faktiska priset då jordens resurser sakta går mot det 

sämre. Precis som det tidigare beskrivits i nulägesbeskrivningen har högskolan ett system som 

meddelar om resenären vill boka en flygresa kortare än 50 mil. Personalen kan väldigt enkelt 

kringgå detta direktiv genom att stänga felmeddelandet och fortsätta med sin bokning. Detta 

är ett tydligt exempel på den fjärde lagen inom ekologisk hållbarhet som uppmärksammar en 

funktion som inte fyller sitt syfte. Genom att ta genvägar och försök till snabba vinster som i 

detta fall kan angivas i tidsåtgång ges upphov till ekologiska kostnader som inte varit 

förutsedda (Barry Commoner 1972). 

Med hjälp av resultatet ur tabell 5, från nulägesbeskrivningen ser vi tydliga siffror som visar 

att alla färdmedel ökat i jämförelse till tidigare år. Källström, H. (2017) som är högskolans 

handläggare för miljöledningssystem, menar att anledningen till de förhöjda värdena i tabell 5 

korrelerar med olika konferenser och projekt. Hon förklarar vidare att det brukar det bli ett 

högre tryck på tjänsteresorna när högskolan är med och driver i projekt. För att studera 

siffrorna närmare har tabell 5, brutits ut till två enskilda tabeller, som illustreras nedan (se 

tabell 7 & 8). Tabell 7 visar värden av koldioxidutsläpp från år 2015 inklusive procentenhet 

samtidigt som tabell 8 visar detsamma för år 2016.   

Genom att bryta ut tabell 5 till två enskilda tabeller, möjliggjordes en jämförelse av de nya 

tabellerna för att tydligt se hur personalens resebeteenden ändrats i procent under året. I tabell 

9 ser vi att utsläppen från flygresorna under 50 mil minskat med 1,28 procent samtidigt som 

utsläppen från bilresorna istället ökat med 1,22 procentenheter. Dessutom har utsläppen från 

tågresorna minskat med 0,0002 % samtidigt som de ökat med 0,0593 % för bussresorna. 

Tolkningen vi gör från dessa siffror innebär att fler valt att använda personbilen och bussresor 

istället för dem korta flygplansresorna samtidigt som resebeteendet för tåg minskat under 

2016. Eftersom att resepolicyn går i god för att resenären använder flygtransport för resor 

längre än 50 mil analyseras inte denna kolumn ur tabell 5, då resor med flyg kommer att 

fortsätta användas för långa distanser. Däremot är det positivt att utsläppen för långa flygresor 

reducerats mellan år 2016 och år 2015. 

Tabell 7 & 8; Tabell över högskolans CO2-utsläpp (Miljöledningsarbete 2016, p7). 

År 2015 KgCO2 Totalt Procentenhet År 2016 
KgCO2 
Totalt Procentenhet 

Flygresor under 50 mil 17 219 29,40% Flygresor under 50 mil 22 254 28,13% 

Bilresor 40 718 69,53% Bilresor 55 982 70,75% 

Tågresor 0,92 0,0016% Tågresor 1,09 0,0014% 

Bussresor 621 1,0605% Bussresor 886 1,1198% 

Totala summan CO2 58 558 ,92  Totala summan CO2 79 123 ,09  
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Tabell 9; Jämförelse mellan högskolans CO2- utsläpp procentuellt. 

 2016 2015 Skillnad i procentenheter 

Flygresor under 50 mil 28,13% 29,40% -1,28% 

Bilresor 70,75% 69,53% 1,22% 

Tågresor 0,0014% 0,0016% -0,0002% 

Bussresor 1,1198% 1,0605% 0,0593% 

 

Högskolan väst använder naturvårdsverkets schablon för uträkning av koldioxidutsläpp. 

Anledningen till varför detta görs är för att få en förståelse för hur stora skillnader det är 

mellan valen av transportmedel med hänsyn till nyckeltalen i tabell 5 ur högskolans 

miljöledningsarbete. Nedan illustreras tre tabeller som är utdrag ur naturvårdsverkets 

schablon, uppdelade i ”Tåg & Buss”, ”Lokal kollektivtrafik” samt ”Flygresor”. Denna 

uppdelning görs för att enkelt kategorisera de värdena som transportmedlet har samt för att få 

en uppfattning kring hur de faktiskt skiljer sig från varandra.  

 

Tabellerna 10–12 visar fordonstyp, bränsletyp samt volymen koldioxid som fordonstypen har 

i utsläpp. Tabell 10, Personbil, Tåg & Buss på landsväg, visar att personbilar har betydligt 

högre värden av koldioxidutsläpp till skillnad från den regionala kollektivtrafiken dvs. i detta 

fallet tåget och bussen.  

Tabell 10; Personbilens samt den regionala kollektivtrafikens utsläpp 

(Naturvårdsverket 2018). 

Personbil, Tåg och Buss    

Typ Tåg Sj 

(Förnybar 

El) 

Tåg 

generell  

(Nordisk 

Elmix) 

Landsvägsbuss 

(Diesel) 

Bil 

(Bensin) 

Bil 

(Diesel) 

Bil 

(Elhybrid) 

CO2– 

Utsläpp  

0,000002  
Kg/Personkm 

 

0,0080  
Kg/Personkm 

 

0,059  
Kg/Personkm 

 

0,06 
Kg/Personkm 

0,043 
Kg/Personkm 

0,036 
Kg/Personkm 

 

Tabell 11, visar värden för den lokala kollektivtrafiken, där tätortsbussar, spårvagnar, 

tunnelbana samt lokaltåg hör till. Här framgår även att dieseln är det bränsle som har högst 

påverkan på vår miljö. Den förnybara elen däremot har den absolut minsta påverkan på 

miljön. Värdet för spårvagnar med förnybar el matchar det värde som SJ tågen använde i 

ovanstående tabell och är tillsammans de ”bästa” alternativet med avseende till miljö. I 

gruppen övrig spårtrafik inkluderar pendeltåg, tunnelbana, lokaltåg och spårvagnar. 

 

Tabell 11; Den lokala kollektivtrafikens utsläpp (Naturvårdsverket 2018). 

Lokal Kollektivtrafik    

Typ Buss tätort 

generell 

Buss tätort 

(diesel) 

Buss tätort 

(etanol) 

Buss tätort 

(fordons 

gas) 

Övrig 

spårvagn 

(förnybar 

el) 

Övrig 

spårvagn 

(Nordisk 

elmix) 

CO2 – 

Utsläpp  

0,041 
Kg/Personkm 

 

0,064 
Kg/Personkm 

0,016 
Kg/Personkm 

0,030 
Kg/Personkm 

0,000002 
Kg/Personkm 

0,0068 
Kg/Personkm 
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Slutligen analyseras flygtransport i tabell 12. I tabellen visas antalet kilogram per 

personkilometer, där det framgår att inrikesresor att inrikesresor belastar miljön i högre 

utsträckning i jämförelse med utrikesresor. Utsläppen från flygresor avser koldioxidutsläpp 

från bränslet och exkluderar flygets förstärkta klimatpåverkan. Observera att vissa företag 

uppskattar och redovisar flygets totala klimatpåverkan där en faktor läggs på de fossila 

koldioxidutsläppen. 

 

Tabell 12; Flygresors utsläpp (Naturvårdsverket 2018). 

Flyg 

Typ Flyg Inrikes < 500 km Flyg Inrikes > 500 km Flyg Utrikes 

CO2 – Utsläpp 0,129 
Kg/Personkm 

0,129 
Kg/Personkm 

0,085 
Kg/Personkm 

 

Nedan i figur 13, sammanställs alla värden som tagits fram ur de föregående tabellerna för att 

ställa dem mot varandra och tydliggöra skillnaden på utsläppsvärden mellan de olika 

transportmedlen. 

 
Figur 13; Naturvårdsverket: Jämförelse mellan transportmedlen. 

 

Jämför vi värdena för varje transportslag ser vi tydligt i figur 13, att flygresorna inrikes är det 

högst förorenande alternativet per personkilometer. Ur tabellerna 10–12 från föregående sida 

kan vi ställa dem olika transportmedlen mot varandra för att visualisera hur mycket mer ett 

fordonsslag släpper ut i jämförelse med ett annat. Vi börjar med att jämföra flygtransporten 

med personbilen som använder en förbränningsmotor driven med bensin. Volymen koldioxid 

som släpps ut för inrikes flyget anges i tabell 12 till 0,129 Kg/ personkilometer medan det för 

personbilen anges i tabell 10 till 0,06 Kg/personkilometer. 
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0,06⁄ = 2,15 
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Det medför att flyget släpper ut mer än dubbelt så mycket som personbilen gör per 

personkilometer. Multipliceras värdet med antalet kilometer som resenären färdas under en 

resa så sticker därefter värdet iväg desto längre resenären färdas. Granskas ännu ett exempel 

och ställer samma personbil mot ett tåg som drivs av förnybar el härleds detta till: 

 
0,06

0,000002⁄ = 30 000 

 

Det medför att personbilens utsläpp per personkilometer är hela 30 000 gånger så stor som 

tågtransporten, vilket i sig är en oerhört stor skillnad.  

 

Med dessa beräkningar kan det konstateras att resor med de tyngre belastande färdmedlen 

nödvändigtvis inte används mer än de mindre belastande färdmedlen som det upplevs vid 

granskning av tabell 5 , som visar delar ur företagets miljöledningsarbete. Men det som visas 

är om resenären väljer att använda de mer belastande fordonstyperna så sticker värdet väldigt 

fort iväg och får statistiken och se väldigt dåligt ut i jämförelse mot de mindre belastande 

fordonsslagen. För att följa upp att personal på högskolan följt beteendeskillnaden som 

Waterson et al. (2003) menar behöver göras, kan ledningen granska procentfördelningen 

under kommande års miljöledningsrapporter. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras- och reflekteras det kring examensarbetet och examensarbeten går 

igenom vad som kunde ha gjorts annorlunda och vilka problem som uppkommit.  

 

Det är viktigt att var och en fokuserar på att ta sitt ansvar då kommande generationer har stor 

inverkan om vi skall nå målen som FN tagit fram. Om alla tillsammans kämpar för att hålla 

ner koldioxidutsläppen ser framtiden ljusare ut än vad den vi i nuläget möter. För att nå de 

globala målen krävs att vi mer än någonsin informerar människor om tyngden av de problem 

vi skapar med livsstilen samhället har idag. Dessutom gäller det att samhället försöker uppnå 

dessa mål lokalt för att sedan arbeta regionalt, nationalt för att därefter arbeta tillsammans 

globalt. 

 

De åtgärder vi har idag för att motverka att bilister använder sina bilar måste vara 

konsekventa och hårda. Fundamentet med att betala för det resenären förbrukar är en bra 

tanke i praktiken och blir något som får uppföljas på regional eller national nivå med partier 

och ledamot som inför lagar om detta. Däremot finns det en del punkter som t.ex. - att bygga 

fler bilvägar som motverkar dessa och som är ett steg i fel riktning. Fler vägar medför fler 

fordon och mer trafik ute på vägarna. För att tackla dagens problem med resebeteenden anser 

vi att en viktig ståndpunkt är att förmedla vår klimatsituation ytterligare. Genom att förklara 

att denna belastning försämrar levnads kvalitén för vår- och kommande generationer anser vi 

att vi tillsammans kan ta ställning mot en bättre framtid. När det gäller transport finns det idag 

åtgärder där bilister bland annat får betala priset för ägandeskapet av ett högt belastande 

fordon i form av fordonsskatt. Denna åtgärd görs på nationell nivå, som i sin tur innebär en 

indirekt uppmaning till att bilister ska införskaffa mindre belastande fordon då det gynnar 

dennes ekonomi. Väljer bilister att istället investera i en miljöbil får ägaren enligt Trafikverket 

(2018) en motsatt påverkan.  

 

Metodvalet innehållande en fallstudie, kombinerat med intervjuer anser vi varit lyckosamt för 

att få en uppfattning av hur vardagen ser ut på företaget. Det tillkom kompletterande 

dokument med miljöuppföljningsrapporter och dylikt för att se hur mycket skolan påverkar 

miljön, som sedan skapar möjligheten till att följa upp och göra ett förbättringsarbete med 

värden. Under utvecklingsfasen bestämdes det att vi skulle konstruera en väldigt enkel och 

illustrerande modell. Valet blev att utveckla ett beslutsträd med frågor som speglar 

informationen ur den teoretiska vetenskapsramen. Till frågorna finns ett flertal svarsalternativ 

till den specifika situationen. Svaren i sin tur har olika ståndpunkter, vilket innebär att svaren 

representerar de olika transportmedlen som finns att använda. Efter att ha svarat på ett antal 

frågor rekommenderas slutligen ett transportmedel som passar den givna resan.  

 

Analysen som gjorts baseras på data som hämtats från naturvårdsverkets schablon. Detta på 

grund av att högskolan själva använder sig av denna mall för uträkning av volymen koldioxid 

som resorna har i utsläpp. Genom att enbart använda ett verktyg från en aktör anses denna data 

till att vara av betydande värde för denna organisation. För validiteten innebär detta att studien 

enbart fokuserar på organisationer som använder samma data. Skulle värdena kastas om i 

schablonen faller även analysen ur sitt sammanhang och blir därefter ogiltig.  

Eftersom att högskolan inte håller en logg över antalet resor som gör under ett år och istället 

väljer att illustrera hur mycket koldioxid som tjänsteresorna har i utsläpp i högskolans årliga 

miljöledningsarbete ansågs procentsatsen ha ett betydande värde för att kunna jämföra 

utsläppen mellan åren. Genom jämförelsen ges upphov till hur mycket det skiljer sig åt mellan 

dem olika transportmedlen samt hur mycket resenären valt att använda dem olika 

transportmedlen i förhållande till varandra.   
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Rekommendation till Högskolan i Väst  

Vårt tycke är att högskolan ska ha upphandling med en resebyrå som har sista ordet gällande 

bokningar av resor. De ska vara väl informerade om skolans mötes- och resepolicy samt agera 

hårdare mot de riktlinjer som finns och därmed se till att de följs. En åtgärd skulle exempelvis 

vara att det finns en person på företaget alternativt på resebyrån som kan godkänna detta 

manuellt med någon form av förklaring till varför denna resa måste göras. Detta resulterar i 

att personalen inte kan göra som de vill, samtidigt som det avråder många medarbetare till att 

fuska. För att undantaget skall kunna göras krävs ett rimligt skäl – som godkänns av 

granskaren om den anser att det fungerar. Detta exempel sätter även press på granskaren då 

denna står till svars då uppföljning/avstämningar kontinuerligt behöver göras.  

Detta visas tydligare i figur 14 nedan.  

 
Figur 14; Processkartläggning över det framtida systemet 

 

Förslag på fortsatta studier 

För framtida studier behövs fler vetenskapliga artiklar inom persontransport, då det för 

närvarande inte finns mycket vetenskaplig information inom ämnet. Dessutom har vi en 

medvetenhet om att organisationer har olika riktlinjer vilket ifrågasätter vår validitet av 

konstruktion till modell. Genom att ha fler fallföretag alternativt genom samarbete med andra 

organisationer hade validiteten kunnat stärkas ytterligare då urvalsgruppen för intervjuer och 

observationer ökat i storlek. Däremot anser vi att det skulle vara intressant och se ifall våra 

rekommendationer samt användning av den konstruerade modellen tillfört till att dem mindre 

belastande fordonen används i större mån.  

 

Resultatet av detta arbete kan därav ge upphov till fortsatta studier på högskolan som sedan 

kan appliceras i större omfattning. Genom att formulera kriterier som styr valet av 

transportval kan sedan metodiken fungera som en standard vilket betyder att samtliga 

organisationer tänker likadant. Det innebär i sin tur att det blir enklare att tillsammans arbeta 

mot förbättring.     
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8 Slutsats 
Högskolan Väst kommit långt i sitt arbete med miljöfrågor. Idag finns det en miljöpolicy som 

skall användas vid resor, men behöver bli striktare. För att underlätta för medarbetarna skall 

modellen vi har skapat tillsammans med andra verktyg och riktlinjer som finns, vara 

lättillgängliga. Syftet med arbetet är att utveckla en modell som underlättar valet av 

transportmedel med hänsyn till hållbar utveckling. Arbetet inriktar sig på att vägleda 

Högskolan Väst i deras arbete mot att minska deras koldioxidutsläpp från resor i tjänsten, 

samt om samhället också kan nyttja resultatet.  

 

• På vilka sätt bidrar persontransporter till en klimatförändring? 

Trafiken bidrar till ett flertal problem som skadar oss själva och vår miljö. Förutom utsläpp av 

växthusgaser och luftföroreningar tillkommer försurning, intrång i naturen, trängsel i våra 

städer, olyckor och hälsoproblem. Ur analys härleds det att flygtransport är det tyngst 

belastande transportmedlet följt av personbilen. Den ekologiska aspekten av hållbar utvecklig 

visar tydligt att vårt klimatsystem ändras på grund av att vi människor belastar miljön i hög 

grad. I dagsläget upplever vi förhöjda temperaturer i samband med växthuseffekten. Den 

förhöjda temperaturen rubbar balansen i vårt klimatsystem som ger upphov till 

kedjereaktioner som bland annat torka som kan innebära förhöjda risker till omfattande 

skogsbränder samt ökenspridning.  

 

• Hur bedömer resenären vilket transportmedel som ska användas? 

Genom att konstruera modellen gör vi det enklare för medmänniskan att göra hållbara 

transporter. Verktyget styr valet av transportmedel vare sig passageraren väljer att resa i tjänst 

eller privat. Den är enkel att använda och prioriterar de ekologiska aspekterna av hållbar 

utveckling. Genom att ingående förklara varje transportmedel får användaren även ett 

perspektiv över hur mycket färdmedlet påverkar klimatet för att förstå varför kartläggningen 

ser ut som det gör i modellen. Med hänsyn till högskolan väst motverkar modellen 

valmöjligheten till att förbise riktlinjerna då frågorna som leder till svarsalternativ är 

formulerade så att resenären får tänka innan den bokar en resa. Dessutom härleds den så att de 

tungt belastade fordonen enbart används när situationen kräver detta. 

 

• Vilka åtgärder kan användas för att reducera utsläppen kopplat till 

persontransport? 

För att kunna reducera klimatutsläppen behöver vi att tänka långsiktigt. Det krävs tydliga 

målsättningar och riktlinjer, samt en bra insyn i verksamhetens mötes- och miljöpolicy.  

IKT är ett effektivt verktyg och bör användas optimalt. Det krävs fortsatta energi- och 

teknikeffektivisering vid utveckling av transporter, samtidigt som samhället främjar 

klimatsmarta transporter. En tydlig skillnad ser vi i länder som subventionerar elbilar.  

För en hållbar utveckling i det svenska samhället, behövs regelbundna påminnelser och 

introduktioner till hållbara och konkurrenskraftiga biodrivmedel. För en större utsträckning av 

ett klimatsmart samhälle, måste samhällsplanering för en mer transporteffektivisering 

prioriteras. 

  



 

- 30 - 

Referenslista 
Tryckta Referenser 

Agarwal, A. & Larson, D. (2014). Mitigating behavioral outcomes in a multiproject 

environment: A modified CCPM model. Academy of Information and Management Sciences 

Journal. 17(2), ss.1-13. 

 

Andersen,I.(1998). Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Anon, 2000. Global Warming in the Twenty-First Century: An Alternative Scenario. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(18), 

pp.9875–9880. 

 

Bell, J, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 2000 

 

Björneloo, I. (2003). Utomhuspedagogik – ett vinnande koncept i läs- och 

skrivinlärning. OMEP-Nytt, 2, 11-14. 

 

Björneloo, I. (2004). From straight answers to complex questions. A study of 

premises for learning for sustainable development. Göteborg: Göteborgs 

universitet. 

 

Björneloo, I., & Sträng M. (2006). Möte med Universeum. Rapport från fyra 

studier om Universeum som lärandemiljö. IPD-rapport 2006:5. Göteborgs 

universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik. 

 

Björneloo, I., 2007. Innebörder av hållbar utveckling : en studie av lärares utsagor om 

undervisning, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.  

 

Bosello, F., Roson, R. & Tol, R., 2007. Economy-wide Estimates of the Implications of Climate 

Change: Sea Level Rise. Environmental and Resource Economics, 37(3), pp.549–571. 

 

Bowden, R., 2005. Transporter, Stockholm: Liber. 

 

Blewitt, J. (2006). The Ecology of Learning. Sustainability, Lifelong Learning 

and Everyday Life. London: Earthscan. 

 

Blewitt, J., & Cullingford, C. (2004). The Sustainability Curriculum; The 

challenge for higher education. London: Earthscan Publications.  

 

Brandt, N., Gröndahl, F. & Kungliga Tekniska högskolan. Institutionen för miljöskydd och 

arbetsvetenskap, 2000. Kompendium i miljöskydd. D. 4, Miljöeffekter 4. uppl. / Nils Brandt, 

Fredrik Gröndahl., Stockholm: Institutionen för miljöskydd och arbetsvetenskap (IMA), 

Tekniska högsk. 

 

Dalen, M., 2015. Intervju som metod 2., utök. uppl.., Malmö: Gleerups utbildning. 

 

DfT, 2004a. The Future of Transport, A Network For 2030. UK 

Department for Transport, Crown Copyright 2004, 140pp. 

 



 

- 31 - 

Diaconu, L., 2012. The Evolution of the European Low-cost Airlines‘Business Models. Ryanair 

Case Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62(C), pp.342–346.  

 

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 2003 

 

Eklund, G. (2016). Forskningsmetodik – Kvalitativa metoder. 

https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/PDF/SpecPed%20II-PP%20-%20Webb.pdf 

[Uppdaterad 2002-03-13] 

 

Eneroth,B.(2005). Hur mäter man något vackert? Stockholm: Natur och Kultur Haag,S., 

Cummings,M.,& Rea,A.,I.,(2004). Computing Concepts. Denver: McGraw-Hill Publishing 

Company 

 

Eriksson, LT. & Wiedersheim-Paul, F. (2014). Att utreda, forska och rapportera. 10 uppl. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Eriksson, P. & Hane, J. (2014). Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja 

effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? (2014:4). Stockholm: 

Konkurrensverket.http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskn 

ing/forsk-rap_2014-4.pdf 

 

Exponent. (2016). Critical Path Method (CPM) Schedule - Preparation and Review. 

http://www.exponent.com/cpm/ [Hämtad 2016-04-23] 

 

Fejes, A. & Thornberg, R., 2015. Handbok i kvalitativ analys 2., utök. uppl.., Stockholm: 

Liber. 

 

Fransson, Anne-Marie; Ståhl, Anne Mousa; Jönsson, Camilla; Elmehagen, Christian; 

Hagman, Göran; Reinius, Joakim; Frisell, Kajsa; Lundberg, Lars; et al. (18 februari 2016). ” 

Omsorg genom bredband – digitalisering i praktiken  

 

Ganiev, R. et al., 2011. Automobile and global warming. Automobile transport warms the 

planet more intensively than industry. Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 40(4), 

pp.303–312. 

 

Giddings, B., Hopwood, B. & O'Brien, G., 2002. Environment, economy and society: fitting 

them together into sustainable development. Sustainable Development, 10(4), pp.187–196. 

 

Giovannini, E. & Roure, F., 2017. The inclusion of Science, Technology and Innovation (STI) 

in the Financing of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Responsabilité & 

Environnement, (88), pp.40–44,87,91–92,96,99. 

 

Girod et al., 2009. The evolution of the IPCC's emissions scenarios. Environmental Science and 

Policy, 12(2), pp.103–118. 

 

Golmohammadi, D. (2015). A study of scheduling under the theory of constraints. 

International Journal of Production Economics, 165, ss. 38-50. DOI: 

10.1016/j.ijpe.2015.03.015 

 

 



 

- 32 - 

Gunnarsson, R. (2002). Validitet och reliabilitet. http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml 

[Uppdaterad 2002-03-13] 

 

Gummesson, E. (2004) Fallstudiebaserad forskning: kunskapande metoder inom 

samhällsvetenskapen. Studentlitteratur. Lund  

 

Helen Roby (2014), Understanding the development of business travel policies: Reducing 

business travel, motivations and barriers. Transportation Research Part A 69 (2014) 20–35 

Justesen, L., Mik-Meyer, N. & Andersson, S. (2011). Kvalitativa metoder: från 

vetenskapsteori till praktik. 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund. 

 

IEA. CO2 Emissions from fuel combustion highlights 2015. Paris: International 

Energy Agency; 2015. 

 

Johansson, Jöran. 2017. Förståelse: Insikt & Medvetenhet. BoD - Books on Demand. 

 

Kristoufek, L., 2017. Has global warming modified the relationship between sunspot numbers 

and global temperatures? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 468(C), 

pp.351–358. 

Holme, I.M., Solvang, B.K. & Nilsson, B., 1997. Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder 2., [rev. och utök.] uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Levin, Paul T. 2009. “The Swedish Model of Public Administration: Separation of Powers - 

The Swedish Style.” Journal Administration and Governance 4 (1): 38–46.  

 

Pihl, H., 2014. Miljöekonomi för en hållbar utveckling 5. [rev.] uppl.., Lund: Studentlitteratur. 

 

Svensson,P.G., Starrin,B., Henriksson,B., Månsson,S.A., Renck,B.,& Dahlgren,L.(1996). 

Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Torsten Eriksson, L & Wiedersheim-Paul F (2014) Att utreda forska och rapportera. Liber AB, 

Upplaga 10  

 

Voytenko, Yuliya et al., 2013. Resfria Möten: vad blir effekterna och hur redovisar man dem? 

 

Welch, C. et al., (2010.) Virtual conferences becoming a reality. Nature Chemistry, 2(3), 

pp.148–52. 

 

Yin, R.K. & Nilsson, B., 2007. Fallstudier: design och genomförande 1. uppl.., Malmö: Liber. 

 

Zuzana Helinsky 2006, En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek, s.33 

 

  



 

- 33 - 

Webbsidor 

 

Cederquist, C (2017). Bilismen ökar i Göteborg trots trängselskatt. 

https://www.svd.se/bilismen-okar-i-goteborg-trots-trangselskatt [2018-10-28] 

 

Dagens Samhälle (2015). Ställ krav på schysta villkor vid resor i tjänsten. 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/staell-krav-pa-schysta-villkor-vid-resor-i-tjaensten-

16189 [2018-04-24] 

 

Dagens Samhälle (2014). Smartare resor sparar både pengar och klimat 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/smartare-resor-sparar-bade-pengar-och-klimat-10954 

[2018-05-22] 

 

KTH (2017). Färre tjänsteresor ett måste för miljön. 

https://campi.kth.se/nyheter/farre-tjansteresor-ett-maste-for-miljon-1.703405  

[2018-04-27] 

 

Naturskyddsföreningen (2016). Faktablad: Hållbara transporter? 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-hallbara-transporter  

[2018-03-01] 

 

Naturvårdsverket (2018). Transporterna och miljön 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Transporter-och-trafik/ [2017-09-23] 

 

Naturvårsverket (2005). Stadsutveckling för hållbara transporter. 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5496-1.pdf [2017-09-23] 

 

Sustainable Development Knowledge Platform (2016). Sustainable Development. 

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport [2018-06-01] 

 

SVT (2017). Bilismen ökar i Göteborg trots trängselskatt. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/trangselskatten-spranger-miljardvall  

[2017-09-03] 

 

Teknikens Värld (2017a). Storbritannien går mot att förbjuda diesel- och bensinbilar – från år 

2040. 

http://teknikensvarld.se/storbritannien-gar-mot-att-forbjuda-diesel-och-bensinbilar-fran-ar-

2040-500203[2017-10-01] 

 

Teknikens Värld (2017b). Frankrike ska skrota äldre bensin- och dieselbilar. 

http://teknikensvarld.se/frankrike-ska-skrota-aldre-bensin-och-dieselbilar-497072/ 

[2017-10-01] 

 

The Guardian (2016). Four of world's biggest cities to ban diesel cars from their center’s 

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/02/four-of-worlds-biggest-cities-to-ban-

diesel-cars-from-their-centres [2017-10-01] 

 

 

 

https://www.svd.se/bilismen-okar-i-goteborg-trots-trangselskatt
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/staell-krav-pa-schysta-villkor-vid-resor-i-tjaensten-16189
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/staell-krav-pa-schysta-villkor-vid-resor-i-tjaensten-16189
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/smartare-resor-sparar-bade-pengar-och-klimat-10954
https://campi.kth.se/nyheter/farre-tjansteresor-ett-maste-for-miljon-1.703405
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-hallbara-transporter
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5496-1.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport
http://teknikensvarld.se/storbritannien-gar-mot-att-forbjuda-diesel-och-bensinbilar-fran-ar-2040-500203
http://teknikensvarld.se/storbritannien-gar-mot-att-forbjuda-diesel-och-bensinbilar-fran-ar-2040-500203
http://teknikensvarld.se/frankrike-ska-skrota-aldre-bensin-och-dieselbilar-497072/
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/02/four-of-worlds-biggest-cities-to-ban-diesel-cars-from-their-centres
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/02/four-of-worlds-biggest-cities-to-ban-diesel-cars-from-their-centres


 

- 34 - 

Tillväxtanalys (2016). Flyg eller tåg? 

http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-05-04-flyg-eller-tag---

-hoghastighetstag-och-fornybara-drivmedel-till-flyg.html [2018-07-07] 

 

Trafikverket (2012). Persontransporter. 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10780/RelatedFiles/2012_121_Persontransporter.pdf 

[2018-11-08] 

 

Trafikverket (2017a). Kollektivtrafik i samhällsplaneringen. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och 

utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-

samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/ [2018-05-02] 

 

Trafikverket (2017b). Cykel i samhällsplaneringen. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och 

utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-

samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/ [2018-05-02] 

 

Trafikverket (2017c). Gångtrafiken i samhällsplaneringen. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-

samhallsplaneringen/Personresor/Gangtrafiken-i-samhallsplaneringen/ 

[2018-05-02] 

 

Trafikverket (2018a). REMM – resfria/digitala möten i myndigheter 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-

godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-

pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/ [2018-08-12] 

 

Trafikverket (2010). Resfria Möten – En handledning. 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/10649/RelatedFiles/2010_058_resfria_moten_en_handledning.pdf [2018-08-12] 

 

Trafikverket (2018b). Resfria möten i myndigheter – REMM 

http://www.remm.se/wp-content/uploads/2018/02/REMM_i_korthet_PM_jan_2018.pdf  

[2018-08-12] 

 

Trafikverket (2018c). ARGUMENT_REMM_DIGITALA_MOTEN.PPT 

http://www.remm.se/wp-content/uploads/2017/05/Argument_REMM_digitala_moten.pptx 

[2018-08-12] 

 

Transportstyrelsen (2018). Sustainable Development. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsskatt/Femarig-skattebefrielse/  

[2018-09-01] 

 

 

 

 

 

   

http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-05-04-flyg-eller-tag----hoghastighetstag-och-fornybara-drivmedel-till-flyg.html
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-05-04-flyg-eller-tag----hoghastighetstag-och-fornybara-drivmedel-till-flyg.html
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10780/RelatedFiles/2012_121_Persontransporter.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och%20utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och%20utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och%20utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och%20utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och%20utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och%20utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Gangtrafiken-i-samhallsplaneringen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Gangtrafiken-i-samhallsplaneringen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Personresor/Gangtrafiken-i-samhallsplaneringen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10649/RelatedFiles/2010_058_resfria_moten_en_handledning.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/10649/RelatedFiles/2010_058_resfria_moten_en_handledning.pdf
http://www.remm.se/wp-content/uploads/2018/02/REMM_i_korthet_PM_jan_2018.pdf
http://www.remm.se/wp-content/uploads/2017/05/Argument_REMM_digitala_moten.pptx
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsskatt/Femarig-skattebefrielse/


 

- 35 - 

Bilaga 1 

Intervju Guide 
Hur tog du dig till arbetet idag? 

Hur upplever ni att er nuvarande mötes- och resepolicy fungerar? 

Hur många år har du varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare? 

När gjorde du din senaste tjänsteresa? 

Hur färdades du till mötet? 

Vart åkte du när du gjorde din senaste tjänsteresa? 

I vilket ärende gjorde du resan i tjänsten? ( Externt möte som tex kundbesök. Konferens/seminarium/ 

utbildning. Inspektion/besiktning/platsbesök/hembesök/etc. Annat) 

Skulle den resa i tjänsten du beskrivit kunnat ha ersatts med ett resfritt möte? 

Tror du att det går att digitalisera era möten? Om nej varför inte? 

Vid hur många tillfällen, under den senaste månaden, använde du dig av möten via videokonferans 

eller web ( tex skype) 

Vid hur många tillfällen under den senaste månaden använde du dig av möten via telefon? 

Upplever du några hinder med möten via videokonferens eller webmöte? 

Upplever du några hinder med telefonmöten? 

Upplever du att det finns potential att effektivisera resorna i tjänsten? (Till exempel samåkning, 

resfria möten, samordning av mötestider, ruttoptimbering osv) 

Hur går du tillväga när du ska boka en tjänsteresa? Vad tar du hänsyn till när du väljer 

transportmedel? 

Hur räknar du på koldioxidutsläppen innan du gör en resa? 

Hur balanserar du kriterierna gällande kostnadseffektivitet och hållbart resande? 

Känner du ibland att det kan vara problematiskt att följa miljöpolicyn när du ska boka en resa? 

Varför?  

Om du får välja ett transportmedel, vilket väljer du och varför? 

Vilket transportmedel undviker du helst? 

Vilket är ditt huvudsakliga färdsätt? 

Har du flugit någon gång i tjänsten? Vart var destinationen? 

Använder du dig av ditt fordon i resorna? Vilket drivmedel används då? 

Tycker du att din arbetsgivare ska arbeta för att sänka utsläppen från personalens arbetspendling? 

 



 

- 36 - 

Bilaga 2 

1(2)   

  

      

     POLICY  
    

    Rektorsbeslut 2016-02-01  
    Dnr 2015/1133 A21  

Mötes- och resepolicy för Högskolan Väst  
  

  

Möten är en integrerad del i Högskolans verksamhet och resor är många gånger en 

nödvändig förutsättning. Möten och tjänsteresor ska planeras och genomföras så att 

resandet är hållbart med hänsyn till kostnader, tidsåtgång, miljöpåverkan samt resenärens 

säkerhet.   

Omfattning och Mål  

Policyn omfattar de resor som sker i tjänsten och gäller för samtliga medarbetare inom 

Högskolan Västs verksamhet och syftar till att resor ska ske på ett sådant sätt att följande 

punkter uppnås:  

  

• Resande vid behov: Vid reseplaneringen ska det övervägas om resan behöver göras 

eller om den går att ersätta med resefria mötesformer.  

  

• Miljöhänsyn: Miljöhänsyn ska starkt beaktas vid val av färdmedel. Tåg och buss ska 

prioriteras framför bil och flyg. Vid resor under 50 mil ska flyg undvikas.   

  

• Säker arbetsmiljö: Tjänsteresor ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Hänsyn 

ska tas både till resenären och till medtrafikanter.  

  

• Kostnadseffektivt: Tjänsteresan ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med 

hänsyn till pris och tidsåtgång.   

  

Ansvar  

Närmsta chef är ansvarig för att medarbetare känner till och tillämpar policyn och regler 

rörande tjänsteresor.   

  

  
   Denna policy träder i kraft 2016-02-01 och ersätter riktlinjer för tjänsteresor (Dnr 2002/204 D17) 

Dokumentansvarig: Högskoledirektör   
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  2(2) 

          

  

Tillämpning av mötes- och resepolicy för Högskolan Väst  

Resande när det behövs  

Resfria möten är ett hållbart alternativ som minskar kostnader, tidsåtgång, miljöbelastning och 

kan även bidra till att minska mötesdeltagares stress. Alternativa mötessätt såsom telefon-, 

video- eller webbmöten dvs. digitala möten ska därför alltid övervägas före beställning av 

resor. Bedöm om mötet är nödvändigt och om det har ett tydligt syfte och mål.    

Miljö- och säkerhetsanpassat resande  

Världen står inför stora klimatutmaningar och tillförande av växthusgaser måste begränsas. 

Regeringen har även beslutat att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 

Högskolan som statlig myndighet har ett ansvar och ska vara ett gott föredöme.  

  

Vid bedömning av miljöpåverkan ska minskade utsläpp av fossilt koldioxid prioriteras.   

Resenären ska välja det lämpligaste färdsättet med hänsyn till kostnad, tid och miljö. Resor 

med tåg ska prioriteras framför de mer miljöbelastande alternativen bil och flyg. Cykla och gå 

om möjligt och om avståndet är kortare än två kilometer. Kombinera gärna med buss och tåg.   

  

Använd kollektivtrafik när det är möjligt då det är ett effektivt, säkert och miljövänligt.  

Start och landning vid flyg är mest miljöbelastande välj därför om möjligt direktflyg 

och undvik flygresor under 50 mil speciellt om tåg finns att tillgå på sträckan.  

Forskning på att hitta förnyelsebara bränsle inom flyget pågår vilket kan påverka 

prioriteringsordningen framöver.   

Kostnadseffektivt resande  

Resandet är ett medel som ska användas med omdöme. Den tid och de pengar som läggs ned 

ska kunna försvaras på samma sätt som övriga resurser för att nå våra mål.  Vid beräkning av 

resan totala kostnad ska hänsyn tas till alla delar: transport, logi, traktamente, lönetillägg, 

arbetstid och restid. Vid beräkning av restid för flygresor ska även tid för att resa till och från 

flygplatsen, incheckning mm inkluderas. Överväg om dit- eller hemresan kan göras med buss 

eller tåg. I val av färdmedel ska hänsyn tas till arbetseffektivitet. Resor med taxi ska användas 

restriktivt. I första hand ska allmänna kommunikationsmedel väljas.  

  

Resor och boende ska i första hand beställas genom högskolans upphandlade resebyrå.   

  

Denna bilaga kommer att publiceras på anstalld.hv.se och uppdateras löpande. 
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