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3 paket
som gör det enkelt för ditt företag att bli  

en klimatsmart och attraktiv arbetsgivare!

www.rjl.se/energikontoret

Appen Klimatväxeln Resfria möten Tjänstecyklar  
och cykelparkering

HELA RESAN

Hela RESAN erbjuder
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Projektet Hela RESAN
Hela RESAN är ett projekt som drivs av Energikontor Norra Småland 
med syfte att främja hållbara resvanor vid tjänsteresor och arbets-
pendling. Projektet involverar Jönköpings läns kommuner, Region 
Jönköpings län samt länets små och medelstora företag. Projektet 
startade 2017 och pågår till februari 2021.
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Hela RESAN:s  
erbjudande till små-  
och medelstora företag
En färsk studie visade att nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att deras 
arbetsgivare tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan, och en av tio har valt 
bort ett jobb på grund av klimatfrågan.  

Tjänsteresor och arbetspendling
Tjänsteresor och arbetspendlingen står för en stor del av klimatutsläppen hos 
många arbetsgivare. Tjänsteresor med bil kan i många fall bytas ut mot resfria 
möten alternativt resor med tjänstecyklar. Detta är något som företaget kan 
tjäna mycket pengar på och anställda ofta uppskattar, eftersom det minskar 
övertid på grund av långväga resor och frustration i bilköer och på parkerings-
platser. Många anställda vill, tvärtemot vad företagsledningen ofta tror, att 
arbetsgivaren också arbetar med frågor som rör arbetspendling. En under-
sökning visade till exempel att 93 procent av de anställda på Husqvarna AB 
uppmuntrade sådana insatser från sin arbetsgivare. 

Paketlösningar till företag 
Men, det är inte alltid så lätt att veta hur man som arbetsgivare kan arbeta 
med dessa frågor. Det är här Hela RESAN kommer in! För det symboliska priset 
6000 kronor erbjuder vi praktiskt stöd för att komma igång med insatser 
för hållbart resande inom tre olika områden; tävlingar inom arbetspendling, 
cykelfrämjande insatser och resfria möten. Läs mer om våra tre paket i denna 
folder, och tveka inte att kontakta oss vid frågor eller önskemål om att arbeta 
med något eller några av paketen!

 energikontoret@rjl.se

Om Energikontor  
Norra Småland
Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. 
Vi är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att länet ska nå 
sina energi- och klimatmål. 

Våra regionala samarbetspartners och uppdragsgivare återfinns bland både offent- 
liga och privata aktörer i norra Småland. Våra nationella projekt genomförs i sam- 
verkan med andra energikontor över hela Sverige. Vi är medlemmar i Energikontoren 
Sverige (ES).

Verksamhet i tre områden
Verksamheten är indelad i tre områden där vi bedriver projekt med olika fokus: 

	Byggnader – Hållbart byggande och renovering, t.ex. byggnaders  
 energiprestanda och tillförsel av förnybar energi. 

	Transporter och resande – Till exempel hållbart resande, förnybara drivmedel  
 och fordon.

	Energieffektiva företag och produkter – Till exempel energieffektivisering   
 bland industrier och små och medelstora företag.

Viktiga delar av arbetet i våra projekt är att bedriva utredningar, skapa nätverk och 
sprida information om olika erfarenheter och goda exempel. Dessa exempel och 
erfarenheter sprids främst genom att vi anordnar eller deltar i seminarier och före-
läsningar på konferenser och i skolor. Vi informerar också genom artiklar, rapporter, 
broschyrer, tidningar, nyhetsbrev och på webb. 

Samordnar länets energi- och klimatrådgivare
Energikontoret är också samordnare för länets energi- och klimatrådgivare.

Appen 

Klimatväxeln

6000 kr

Tjänstecyklar

och cykel-

parkering

6000 krResfria möten6000 kr
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Låt dina medarbetare  
tävla i arbetspendling
VARFÖR DÅ?

Tävlingar är ett enkelt sätt att sporra oss 
människor till att testa nya beteenden. Har vi väl 
testat fortsätter vi gärna den nya vanan! Att göra 
något ihop som gynnar miljö, hälsa och företagets 
ekonomi skapar en härlig vi-känsla. 

En tävling kallad Cykelkedjan genererade minska-
de utsläpp av växthusgaser från bilkörning med 
30 ton koldioxid bland medverkande företag i 
Jönköping. 

En annan tävling fick flera företag att inse nyttan 
med förmånscyklar och tjänstecyklar, vilket ledde 
till fler inköp. Det som börjar som en rolig tävling 
kan resultera i nya tankebanor och vanor vilket 
såväl de anställda, miljön och ekonomin vinner på!



8 9

PAKET 1 – Tävling med appen Klimatväxeln
I appen Klimatväxeln kan företagets anställda registrera sina dagliga resor 
till och från jobbet och mäta sina koldioxidutsläpp. Det finns också möjlighet 
att utmana arbetskamraterna. Med hjälp av appen tar vi fram en tävling, ett 
roligt inslag i vardagen, där arbetsgivaren på ett positivt sätt kan påverka 
arbetspendlingen. 

Vi hjälper er att skapa en tävling utifrån era önskemål och tillhandahåller 
marknadsföringsmaterial för att uppmuntra de anställda att vara med.  
Vi guidar er också genom hela tävlingen och efteråt får ni en samman- 
ställning av resultatet. 

Kombinera gärna tävlingen med ett pris så gör du förändringen av resvanor-
na ännu mer attraktiv. Appen visar hur du genom att välja att resa hållbart 
kan göra skillnad både för din egen hälsa, företaget och klimatet.

Appen Klimatväxeln
Minska sjukfrånvaron 
och spara pengar  
genom cykelpendling
I genomsnitt betalar arbetsgivare i Sverige sjuk-
lön för 6 dagar per år och anställd enligt SCB. 

I boken”Cykla! Två hjul som förändrar världen”  
kan du läsa att personer som vardagspendlar 
med cykel har 15 procent lägre sjukfrånvaro än 
de som åker bil.

Företaget kan spara mycket pengar genom att 
personalen börjar cykelpendla.

Exempel
Månadslön: 30 000 kr
Antal sjukdagar/år: 6
Antal anställda: 1
Total kostnad: 9 502 kr/år 
(sjuklön, semesterlön och  
arbetsgivaravgift)

Sparar 15 procent 
142 530 kr/år

Med bil Med cykel

Kostnad för sjukfrånvaro kr/år

1000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0 Arbetspendling

950 200 kr/år

807 670 kr/år

Besparing som cykelpendling genererar genom 
lägre sjukfrånvaro (beräknat på 100 anställda)

6000 kr
Källa: IF skadeförsäkring. 

https://kortalankar.se/2hJj
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Gör nästa möte  
till ett resfritt möte
VARFÖR DÅ?

Beräkningar visar att ett företag med en års- 
omsättning på 100 miljoner kronor genom 
att arbeta effektivt med resfria möten kan 
spara 1,4 miljoner kronor per år.

I en resvaneundersökning som genomfördes 
bland medarbetare i Jönköpings kommun 
fick de anställda uppge om deras senaste 
fysiska möte kunde ha ersatts med resfritt 
möte. Svaren visade att Jönköpings kommun 
kan spara cirka 246 000 kronor genom att 
fler möten genomförs resfritt.
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PAKET 2 – Resfria möten
Vi tillbringar allt mer tid i möten. Så mycket som cirka 30 procent av vår  
arbetstid är möten, för chefer kan det bli ännu mer – ibland uppemot  
80 procent av tiden. Genom att införa resfria möten får företaget en  
effektivare användning av tid och resurser. 

En medarbetare som inte behöver använda så mycket av sin tid till att  
transportera sig till möten kostar mindre för företaget – både i arbetstid  
och transportkostnader.

Vi hjälper till med personalutbildning för att era medarbetare ska känna 
sig tryggare i resfria mötesformer. Ni får till exempel support genom digi-
tala träningsläger, material för att marknadsföra resfria möten internt och 
input på vad ni behöver tänka på för att möta ökade resfria möten bland 
medarbetarna.

Det är enkelt att mötas via en bildskärm. Vi lär dig hur det funkar.  
Sen kan du ta kontorsstolen till mötet och låta bilen stå.

Använd tiden effektivare 
och spara pengar  
genom resfria möten
När fem medarbetare åker i två bilar till ett möte som är 5 kilometer bort kostar  
det företaget ungefär 1 000 kronor enligt en resekalkyl som Region Jönköpings  
län har tagit fram.

Om vi leker med tanken att de åker i två bilar från Jönköping till ett möte i  
Linköping – en sträcka på cirka 13 mil – kostar det företaget 6 400 kronor.   
En kostnad som hade kunnat undvikas genom att ha tydliga rutiner för  
hållbart resande genom till exempel en mötes- och resepolicy som prioriterar 
ner fysiskt resande.

 1 000 2 600 3 700 4 500 5 300 6 400 

Reslängd (km)

150

130

110

90

70

50

30

10

Resekostnad
(kr)

Diagrammet visar hur resekostnaden (bilkostnad, arbetstidsbortfall, administration) ökar i förhållande 
till resans längd när fem deltagare åker till mötet i två bilar, förutsatt att de inte arbetar alls under resan.

Resfria möten

6000 kr
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Ge dina medarbetare  
tillgång till  
tjänstecyklar och  
bra cykelparkeringar.
VARFÖR DÅ?

En resvaneundersökning hos SAAB visade 
att 41 procent av de anställda saknade 
stöldsäker cykelparkering. Utan säker cykel- 
parkering är det få som vill cykla till jobbet.

Den totala kostnaden för tjänsteresor med 
bil i Jönköpings kommun var under ett år 
nästan 43 miljoner kronor. 54 procent av 
resorna var tre kilometer eller kortare enligt 
en tidigare resvaneundersökning. Om en 
av tio väljer tjänstecykel istället för bil kan 
Jönköpings kommun göra en besparing på 
2,3 miljoner kronor. 
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PAKET 3 – Tjänstecyklar och tjänste- 
parkering
Genom att erbjuda tjänstecyklar till de anställda blir det enklare att ta 
cykeln istället för bilen till ett möte på annan plats.

Det finns många olika sätt ett företag kan uppmuntra sina anställda att 
cykla i tjänsten. Elcyklar, elassisterade lådcyklar, bra lokalisering av  
tjänstecyklarna, god marknadsföring på intranät och i lokaler samt ett 
enkelt bokningssystem är bara några exempel.

Precis som bilen står cykeln parkerad största delen av tiden. Det är 
därför viktigt att det finns stöldsäker och väderskyddad cykelparkering 
på arbetsplatsen. 

Vi hjälper er med att inventera cykelmöjligheterna vid er arbetsplats  
genom att kartlägga cykelvägar samt era cykelparkeringsmöjligheter.  
Vi ger er sedan förslag på förbättringar i en handlingsplan.

Gör det enkelt att  
cykla i tjänsten och  
spara pengar genom 
tjänstecyklar och  
cykelparkeringar
En milkostnad på 60 kronor för en tjänstebil som körs 480 mil motsvarar den 
totala kostnaden inklusive service, för en 18 000-kronorscykel under 4 år. 
Lägg därtill till hälsovinster och lägre sjukfrånvarokostnader för företaget. 
Då är det inte alls svårt att förstå att företaget kan spara stora pengar genom 
att investera i tjänstecyklar.

Inte bara företag sparar pengar på ökad cykling. Köpenhamns kommun har 
utvecklat ett kostnadskalkylsystem för att räkna ut exakt hur mycket det 
kostar per kilometer att ta bilen i stället för cykeln. En kilometer körd med 
bil genererar en kostnad för samhället på 0,15 euro. Att jämföra med att 
samhället sparar i genomsnitt 0,16 euro för varje cyklad kilometer. Till detta 
tillkommer personliga driftskostnader, tidsvinster och ökad livskvalitet.  
Det gör cykeln till ett ännu starkare alternativ.

4 
år

480 
m

il

Tjänstecyklar  
och cykelparkering

Jämförelse av kostnader för tjänstecykel respektive tjänstebil. 

6000 kr
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9 av 10
svenskar vill att arbetsgivaren  

tar sitt ansvar för klimatet

Samhället och enskilda kunder har idag höga förväntningar på att företag  
arbetar hållbart och dessa förväntningar bara ökar. Det finns många och 
goda skäl till att utveckla ett hållbarhetsarbete.

Den främsta drivkraften bland Sveriges företag är affärsdrivet. Det visar en 
färsk undersökning av bland annat Företagarna. Att stärka konkurrenskraft, 
lönsamhet och ökade krav från kunder är exempel på andra drivkrafter som 
ligger högt på listan. Rationellt med andra ord.

Så ja, visst lönar det sig att satsa på hållbarhetsarbete.

VARFÖR HÅLLBARHETSARBETE?

	Nästan två av tre företagare uppger att det har 
stärkt deras kundrelation. 

	Varannan företagare menar att det skapar nöjda 
medarbetare och gynnar försäljningsarbetet. 

	Två av fem företagare säger att det har bidragit  
till ökad lönsamhet och fler uppdrag.

	Var tredje företagare ser att det varit positivt  
för styrning och administration.

Är det lönt att satsa på 
hållbarhetsarbete?

JA!!



Anders Danielsson 
VD och koncernchef Skanska

VI ÄR EN DEL AV 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Vi ser inte en  
motsättning  
utan snarare  
att hållbarhet  
är en viktig del  
för att vara  
konkurrens- 
kraftiga.

”

@energikontornorrasmaland

@energikontoret

@energikontoret

ENERGIKONTOR NORRA SMÅLAND

www.rjl.se/energikontoret


