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Inledning
– med fokus
på företagens
tjänsteresor
Den här rapporten handlar om hur svenska företag agerar för
att tjänsteresandet ska bli socialt och miljömässigt hållbart.
Syftet är att undersöka om regelverket kring tjänsteresorna
bidrar till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Hållbart resande har tre ben:
• social hållbarhet, det vill säga ett resande som understödjer att
mänskliga rättigheter efterlevs och att mänskliga behov uppfylls,
• e
 kologiskt hållbart resande som handlar om att resandet inte ska tära
på jordens resurser och att vi ska klara miljö och klimatmål samt
• e
 konomiskt hållbart resande där resandet bidrar till det lokala näringslivet
och ligger i linje med en ekonomisk utveckling som är anpassad efter vad miljö
och mänsklig hälsa tål på sikt.
Avgörande för ett hållbart resande är också att det understödjer FN:s Agenda
2030 och de 17 globala utvecklingsmålen.
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Resandet utgör förstås bara en pusselbit i ett större mönster för att understödja
en hållbar utveckling. Ännu mer specifikt är tjänsteresandet, som är fokus för
denna rapport. Det är särskilt intressant just nu att ta upp hur tjänsteresandet kan
göras mer hållbart. Under pandemin har tjänsteresandet minskat drastiskt och
antalet digitala möten har ökat. När pandemin så småningom är över kommer
organiserandet av tjänsteresor att komma upp på bordet igen. Exakt vad detta
kommer att leda till vet vi inte. Resultatet behöver inte bli att tjänsteresandet
minskar, men vi vet att en översyn av tjänsteresandet är på gång. En sådan
översyn bör innefatta hela kedjan av aspekter som berör hållbarheten, från transporterna till boendet, maten och aktiviteten. Just nu är med andra ord ett gyllene
tillfälle att göra tjänsteresandet mer hållbart. Denna rapport visar också att flera
företag är medvetna om just detta och redan har inlett ett arbete med att se över
policyerna för tjänsteresandet.
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Ett centralt del för att påverka tjänsteresorna är de policyer och riktlinjer som
företagen antagit för tjänsteresorna. Dessa undersöks därför i denna rapport.
Samtidigt är dessa policyer och riktlinjer inte det enda verktyget. Inom företagen
finns ofta en rad olika dokument som styr hela verksamheten, däribland tjänsteresorna. Många företag har också ramavtal med resebyråer och hotellkedjor. Även
utformningen av dessa ramavtal har stor betydelse. En annan viktig aspekt är hur
de etiska aspekterna av tjänsteresorna är organiserade inom företagen, om frågan
berör både hållbarhetsansvariga och HR-personal, vilka tekniska lösningar som
används för att göra tjänsteresandet hållbart etc.
Företagens tjänsteresande utgör endast en liten del av företagens hållbarhetsarbete. I de intervjuer som genomförts för att ta fram den här rapporten är det
också många företrädare för företag som påpekar att det viktigaste ur hållbarhetssynvinkel är vad som sker i produktionen och hur transporterna av tillverkat
gods är utformade. Det är för det mesta en riktig iakttagelse. Samtidigt ska
tjänsteresornas betydelse inte underskattas. I många företag är tjänsteresandet
omfattande och särskilt stor blir påverkan på miljö och klimat när tjänsteresorna
också innebär flyg till länder långt bort.
Som ett led i arbetet med denna rapport har 27 företag (inom branscherna
industri, kläd-, sko- och sportföretag och bygg) svarat på en webbenkät eller blivit
intervjuade på telefon. Samtliga dessa företag har en verksamheter som bedrivs
i många länder, antingen genom egen tillverkning eller byggverksamhet i andra
länder eller genom att man använder leverantörsföretag i flera länder för att bedriva
tillverkning åt företagen. Det betyder att personalens resor och möten på andra
orter med nödvändighet måste bli omfattande, även till flera utvecklingsländer.
Detta sammantagna resande har självklart en stor påverkan och betydelse. Exempelvis genomförs över 50 000 tjänsteresor per år inom både Electrolux och Volvo,
varav över hälften av resorna sker till länder utanför Europa. Dessutom är det
viktigt att notera att tjänsteresorna innebär bokningar av konferensanläggningar,
övernattningar på hotell och besök på restauranger. Genom regler för tjänsteresorna går det att påverka villkoren för personalen inom alla dessa branscher.

Det betyder att personalens resor och möten
på andra orter med nödvändighet måste bli
omfattande, även till flera utvecklingsländer.

Så får vi ett hållbart tjänsteresande

Hur tjänsteresorna är utformade har en stor indirekt verkan. Det har en stor
symbolisk betydelse när den egna personalens rutiner förändras på grund av
företagens hållbarhetsarbete. Då blir det tydligt för alla att hållbarheten inte bara
handlar om vackra formuleringar, utan också om hur det egna arbetet bedrivs och
personalens praxis.

Det finns tre aspekter som gör att
tjänsteresandet har kommit mer i fokus:
1. Hållbarhetsfrågor i relation till tjänsteresor har blivit en större
angelägenhet på grund av det ökande engagemanget för klimatet.
Det råder i dag stor konsensus om att det krävs en drastisk
omställning av människors livsstil och levnadsmönster om Parisavtalets klimatmål ska bli möjliga att uppnå. Detta kommer att
påverka både konsumtion och resandet. Det handlar inte nödvändigtvis om ett minskat resande, utan framför allt om ett resande
som ger mindre koldioxidutsläpp.

2. D
 et finns nya juridiska aspekter på frågan om ett hållbart
tjänsteresande. Det handlar framför allt om det direktiv (Nonfinancial Reporting Directive, 2014/95/EU) för företag mer fler än
500 anställda som EU antog 2014 och de uppföljande riktlinjer som
kom 2016 (Commission guidelines on non-financial reporting, 26/6,
2019). Enligt dessa bör företagen bör redovisa hur mycket utsläpp
av CO2 som de åsamkar. Detta får en direkt påverkan på företagens
tjänsteresor och på policyer och riktlinjer för tjänsteresorna.

3. P
 andemin orsakad av covid-19 har drastiskt förändrat företagens tjänsteresande. Företag har tvingats att i stor utsträckning gå
över till digitala möten i stället för fysiska. Många av de företrädare
för företag som intervjuats som underlag för denna studie hävdar
att dessa förändringar kommer att få långsiktiga konsekvenser även
när pandemin förhoppningsvis klingar av. Exakt vad detta innebär
är osäkert. Men en sak är uppenbar, just nu är det ett gyllene
tillfälle att stärka hållbarheten kring tjänsteresorna. Vi vet att det
ändå kommer att ske förändringar, därför är det också viktigt att
se till att dessa förändringar blir hållbara.
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Metod
Tjänsteresandet regleras på flera sätt, företagens övergripande policyer
gäller för hela företagens verksamhet, men det går inte att komma
runt att policyerna och riktlinjerna för tjänsteresandet är allra viktigast.
(Företagen använder både uttrycket policy och riktlinjer, framöver
kommer vi främst att använda uttrycket policy.) Dessa policyer har
därför varit centrala för denna rapport. Ett problem är emellertid att
dessa företagens resepolicyer i regel inte är offentliga dokument.
Av de företag som vi har haft dialog med är det inget som offentligt
redovisar resepolicyn. Inte heller har företagen varit intresserade av att
offentliggöra resepolicyerna. Den metod som använts har därför i stället
varit att ta reda på företagens syn på tjänsteresandet och innehållet i
företagens resepolicyer genom webbenkäter och telefonintervjuer.
I samband med dessa har frågor också ställts om hur företagens
arbete kring resepolicyerna är organiserat, om vilka som har ansvaret
för policyerna och hur det går till när de förändras. Ett metodologiskt
problem kan vara att de svarande i vissa fall kan ha överdrivit eller
underdrivit ambitionerna i resepolicyerna. Det är också möjligt att
vissa av de intervjuade lyft fram delar av företagens resepolicy och
resonemang om hur tjänsteresandet ska bli mer hållbart medan andra
intervjuade inte lyft fram samma saker trots att resepolicyer och
ambitioner kring tjänsteresandet varit mer eller mindre identiskt.
Någon möjlighet att kontrollera detta har inte funnits.
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Som underlag för denna rapport har tre kategorier av svenska företag analyserats: stora industriföretag, företag som producerar (men där tillverkningen oftast
utförs av en leverantör) kläder, skor och sportartiklar samt byggföretag med
internationell verksamhet. I första hand har vi varit intresserade av de största
företagen inom dessa områden (men några större företag har avstått från att
medverka). För ytterligare information om urvalet av företag, se bilaga 1.
Gången i undersökningen har varit att en webbenkät skickats ut till cirka
femton företag inom de tre ovan nämnda kategorierna. De företag som inte
svarat på enkäten har fått möjlighet att svara på frågorna genom telefonintervjuer.
De företag som deltagit i undersökningen har med andra ord antingen svarat på
webbenkäten eller telefonintervjuerna.
Samtliga företag som har svarat på webbenkäten har använt samma formulär.
(se bilaga 2). Denna webbenkät har också utgjort grundval för telefonintervjuerna,
men i telefonintervjuerna har det också varit möjligt att ställa följdfrågor.Det har
givit värdefull information om processerna kring att ta fram resepolicyer. Omkring en tredjedel av de undersökta företagen har svarat på webbenkäten medan
två tredjedelar har intervjuats på telefon. Däremot är det inte alla företag som
svarat på webbenkäten eller som svarat på samtliga frågor i telefonintervjuerna.
Ibland har de svarande avstått från att svara på vissa av frågorna. Redovisningen
av svaren i denna rapport följer inte heller alltid mönstret från enkäten, enkäten
har snarast fungerat som ett underlag.
I första hand har webbenkäten och telefonintervjuerna riktat sig till de personer
inom företagen som har ansvaret för hållbarhetsfrågor. I flera fall har dock dessa
ansvariga hänvisat till andra personer inom företagen, främst med ansvar för HR.
I vissa fall har både ansvariga för hållbarhet och HR intervjuats. Denna glidning
mellan olika personer avspeglar resepolicyernas karaktär. Det är vanligtvis
HR-avdelningar som har ansvaret för policyerna, men hållbarhetsavdelningarna
har under senare år ofta blivit mer involverade, men på denna punkt är variationen mellan olika företag stor.

Men en sak är uppenbar, just nu är det ett gyllene
tillfälle att stärka hållbarheten kring tjänsteresorna.
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En premiss för webbenkäten och telefonintervjuerna är att de företrädare för
företagen som svarat på frågorna inte nämns vid namn. Det har också klargjorts
för de svarande att syftet med undersökningen inte är att skapa en rangordning
av vilka företag som sköter sig bäst respektive sämst.
Utöver svaren på webbenkäten och telefonintervjuerna har även de berörda
företagens årsrapporter/hållbarhetsrapport undersökts (i något enstaka fall har
det i stället handlat om informationen om hållbarhet på företagets webbsida).
Ett fokus har varit vad företagen skriver om tjänsteresorna, men analysen har
även omfattat företagens allmänna inriktning kring hållbarhet.
Samtliga företag som ingår i undersökningen har tillgängliga och nedladdningsbara årsrapporter och/eller hållbarhetsrapporter på företagens webbsidor.
Tendensen är att företagen alltmer sällan redovisar separata hållbarhetsrapporter
utan i stället låter hållbarhetsfrågorna vara en del av årsrapporterna. I källförteckningen längst bak finns en översikt av de års- och hållbarhetsrapporter som har
granskats.
Därutöver har en rad andra dokument använts, däribland tidigare undersökningar av liknande karaktär från Schyst Resande, artiklar om företagens tjänsteresor
etc. En del ytterligare personer har också intervjuats, däribland företrädare för
Swedish Business Travel Association.
Detta sammantagna underlag har till sist använts för att både formulera en
summerande analys, en rad slutsatser och rekommendationer för företagens
framtida arbete med resepolicyer.
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Företagens
ambitioner för att
skapa ett hållbart
tjänsteresande
Totalt ingår 27 företag i undersökningen (10 industriföretag, 9 kläd- sko- och
sportföretag, samt 8 byggföretag (se urval av företag i tabell nedan). Av de
undersökta företagen har alla en resepolicy med undantag av AF Gruppen
Sverige, en koncern som i sin tur äger sju dotterbolag. Inom koncernen finns ingen
resepolicy, däremot finns resepolicyer inom de olika dotterbolagen. Däremot kan
ett och samma företag ha flera olika resepolicyer för olika divisioner och enheter
inom företagen. I sådana fall har dessa frågor gällt den resepolicy som gäller för
huvudkontoret i Sverige.
I samtliga fall anger företagsrepresentanterna att resepolicyn tar hänsyn till
miljön. När detta preciseras handlar det främst om restriktioner om när flyg får
användas. En vanlig regel är att flyg endast är tillåtet när resesträckan överstiger
ett visst avstånd. Flera av företagen påpekar dock att dessa regler tillkommit både
av miljö och kostnadsskäl.
Samtidigt är det bara två av företagen som säger att resepolicyn innehåller krav
på bra arbetsvillkor för personal vid anlitade restauranger, hotell etc (Electrolux
och Volvo Cars AB) och bara ett företag som hävdar att resepolicyn innehåller
restriktioner kring alkohol under tjänsteresor (Volvo Cars AB). Vidare är det två av
företagen som anger att det i deras resepolicy ingår förbud mot att köpa sex under
tjänsteresor (Sandvik och Volvo Cars AB).
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Övriga företag menar emellertid genomgående att krav på goda arbetsvillkor
hos företag som man samverkar med, ingår i andra policydokument. Detta
ingår ofta i ramavtal som företagen slutit med researrangörer och hotellkedjor.
En stor del av företagen säger också att de har andra policydokument som
reglerar restriktioner när det gäller alkohol i samband med tjänsteresor. Några
av företagen hänvisar till att förbud mot sexköp i samband med tjänsteresor finns
fastslaget i andra dokument.
De flesta företag (18 stycken) anger att företagen har intern statistik över
omfattningen av tjänsteresandet (Nio företag svarade nej eller inte alls på frågan),
men endast fyra av företagen har siffror som de redovisar offentligt.
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Av företagen instämde 22 helt och hållet i påståendet att ”det finns ett stort
engagemang för hållbarhetsfrågor i företagets ledningsgrupp” (de övriga fem svarade inte på frågan). Likaså instämde 22 av företagen helt och hållet i påståendet
att ”det finns en stor medvetenhet i företagets ledningsgrupp om att ett hållbart
resande är viktigt för att uppnå de globala målen (Agenda 2020)” (de övriga 5
svarade inte alls). På frågan om företagen är nöjda med sitt hållbarhetsarbete
instämde 19 av företagen helt och hållet och 4 av företagen instämde delvis (de
övriga 4 svarade inte på frågan).
Ungefär likadan är bilden när det gäller påståendet om företagen ”arbetar aktivt
för att resor i tjänsten ska vara miljömässigt hållbara. 19 av företagen instämde
helt och hållet i påståståendet och 2 instämde delvis (6 svarade inte på frågan).
Aningen lägre var andelen när det gäller påståendet om företaget ”arbetar aktivt
för att resor i tjänsten ska vara socialt hållbara. 17 av företagen instämde helt och
hållet i påståståendet och 4 instämde delvis (6 svarade inte på frågan).
Beträffande påståendet om företaget ”gör tillräckligt för att säkerställa att
tjänsteresorna är så hållbara som möjligt” instämde 18 av företagen helt och hållet
och 3 av företagen instämde delvis (6 svarade inte på frågan).
Däremot var andelen som instämde i påståendet att företaget ”arbetar aktivt
för att resor i tjänsten ska bidra till ekonomisk hållbarhet på destinationen” klart
lägre. 11 av företagen instämde helt och hållet i påståståendet och 7 instämde
delvis (9 svarade inte på frågan).
På dessa frågorna om företagen instämde i olika påståendet fanns inga tydliga
skillnader i svar mellan de olika branscherna. Flera av företagen underströk
däremot att de stärkt engagemanget kring miljö- och klimatfrågor. Många håller
på att se över den nuvarande resepolicyn och bättre integrera tjänsteresorna i
hållbarhetsarbetet.
Flera företag hävdar att covid-19 drastiskt har minskat tjänsteresandet och ökat
omfattningen av digitala möten och att detta kommer att leda till en långsiktig
förändring av tjänsteresandet även när pandemin är över.
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Tabell 1. Vilka av följande aspekter
omfattas av företagets resepolicy?
Företag – Industri

Hänsyn till
miljö/klimat

Krav på
arbetsvillkor*

Restriktioner
kring a lkohol
på tjänsteresor

Förbud för
anställda att
köpa sex under
tjänsteresor

Strävan efter att
tjänsteresor ska
bidra till l okalt
näringsliv

Assa Abloy

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Atlas Copco

Ja

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Electrolux

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Epiroc

Ja

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Ericsson

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Hexagon

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Sandvik

Ja

Nej

Inget svar

Ja

Inget svar

Scania

Ja

Inget svar

Nej

Nej

Nej

SKF

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Volvo Car

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ellos Group

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Filippa K

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Haglöfs

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Intersport

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

KappAhl

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Lindex

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Lundhags

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Kavat

Ja

Inget svar

Nej

Nej

Nej

Stadium

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

AF Gruppen

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

JM

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

NCC

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Peab Bostad

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ramboll

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Skanska

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Strukton

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Züblin

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Företag – Kläd-, sko
och sportföretag

Företag – Bygg

* Till exempel krav på att anlita hotell, restauranger och transporter
som har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.
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Tabell 2. Har företaget satt upp några
mål för att göra tjänsteresandet mer hållbart?
Företag – Industri
Assa Abloy

Nej

Atlas Copco

Ja

Hållbarhet och kostnadseffektivitet ska vara lika viktiga.

Electrolux

Ja

Företaget ska vara ”carbon neutral” till 2025.

Epiroc

Ja

Hållbarhet och kostnadseffektivitet ska vara lika viktiga.

Ericsson

Ja

Hållbarhet och kostnadseffektivitet ska vara lika viktiga.

Hexagon

Ja

Ett mål är att motverka klimatförändringar.

Sandvik

Ja

Scania

Nej

Klimatomställningen är central för företaget.

SKF

Ja

Hållbarhet och kostnadseffektivitet är lika viktiga.

Volvo Car

Ja

Företaget har ett totalt CO2-mål.

Företag – Kläd-, sko och sportföretag
Ellos Group

Nej

Filippa K

Ja

Ökad hållbarhet, ska mätas på flera sätt.

Haglöfs

Ja

Hållbarhet kommer högst

Intersport

Nej

KappAhl

Nej

Lindex

Nej

Lundhags

Nej

Kavat

Nej

Stadium

Nej

Företag –Bygg
AF Gruppen

Nej

JM

Nej

NCC

Nej

Peab Bostad

Nej

Ramboll

Nej

Skanska

Ja

Strukton

Nej

Züblin

Ja

Hållbarhet och kostnadseffektivitet är lika viktiga.
Minskade utsläpp.

Så får vi ett hållbart tjänsteresande
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Tabell 3. (A) Har företaget statistik över hur
många tjänsteresor som genomfördes 2019?
(B) Är denna statistik i sådana fall offentlig?

Företag – Industri

Antal tjänsteresor

varav andel
utanför
Sverige

varav andel
utanför
Europa

550 00

520 00

30 000

Assa Abloy

Ja

Nej

Atlas Copco

Inget svar

Inget svar

Electrolux

Ja

Ja

Epiroc

Inget svar

Inget svar

Ericsson

Ja

Nej

Hexagon

Ja

Nej

Sandvik

Inget svar

Inget svar

Scania

Ja

Nej

SKF

Ja

Nej

Volvo Car

Ja

Ja

209 78

70%

70%

Ellos Group

Ja

Ja

Inget svar

2 373

1 597

Filippa K

Nej

Inget svar

Haglöfs

Nej

Inget svar

Intersport

Ja

Nej

KappAhl

Ja

Ja

Inget svar

2 936

55%

Lindex

Ja

Nej

Lundhags

Ja

Nej

Kavat

Nej

Inget svar

Stadium

Nej

Inget svar

AF Gruppen

Inget svar

Inget svar

JM

Ja

Nej

NCC

Ja

Nej

Peab Bostad

Ja

Nej

Ramboll

Ja

Nej

Skanska

Ja

Nej

Strukton

Ja

Nej

Züblin

Nej

Inget svar

Företag – Kläd-, sko
och sportföretag

Företag –Bygg

Så får vi ett hållbart tjänsteresande

I vilken mån tar
företagens års- och
hållbarhetsrapporter
upp tjänsteresandet?
Företagens årsrapport och/eller hållbarhetsrapport kommunicerar ett
stort intresse för sociala frågor och för miljö och klimat. I synnerhet
finns ett kraftigt ökat engagemang för klimatfrågan och många företag
redovisar utförligt hur man arbetar för att minska klimatavtrycken. En
farhåga är möjligen att intresset för miljö och klimat lett till att de sociala
frågorna blivit aningen mer undanskymda i hållbarhetsredovisningarna.
Det är också uppenbart att globala initiativ kring hållbarhet har stor
betydelse för företagens hållbarhetsarbete. I en majoritet av företagens
hållbarhetsredovisningar hänvisas specifikt till FN:s globala mål. Många
av företagen hänvisar också till de fastslagna principerna i FN:s initiativ
Global Compact.
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Samtidigt nämner inget av företagen något om tjänsteresornas betydelse
för hållbarhetsarbetet. En möjlig förklaring till att tjänsteresorna inte nämns
specifikt är att många företag använder mallar för hållbarhetsredovisningarna
framtagna av den oberoende internationella organisationen Global Reporting
Initiative, det vill säga så kallade GRI Standards. Det finns ett antal olika varianter av GRI Standars och enligt flera av dessa ska företagen redovisa hur mycket
utsläpp av växthusgaser de åsamkar och hur mycket energi de förbrukar. I detta
ingår givetvis påverkan från tjänsteresandet. Däremot kräver inte standarderna
en specifik redovisning av tjänsteresandet. Hade det funnits skulle antagligen fler
företag nämna effekterna av tjänsteresandet i hållbarhetsredovisningarna. En
annan förklaring till att det ofta saknas redovisningar av tjänsteresornas påverkan på hållbarheten kan vara att det i många av företagen ofta är HR-avdelningar
eller särskilda Travel Managers och inte hållbarhetsansvariga som har ansvaret
för tjänsteresorna. Det kan leda till att arbetet kring tjänsteresorna inte integreras
i hållbarhetsarbetet.
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Skillnader
mellan branscherna
Ett syfte med denna rapport är att jämföra engagemanget för att
tjänsteresorna ska bli hållbara i olika branscher. Därav de tre
grupperna av företag: industri, sko-, kläder och sport samt bygg.

Undersökningen tyder dock inte på några väsentliga skillnader mellan branscherna. I samtliga branscher har företagen särskilt policyer för resandet och i
dessa ställs särskilda krav för att skydda miljö och klimat (restriktioner när det
gäller resor med bil och flyg). Däremot är det ovanligt att resepolicyerna innehåller sociala krav, restriktioner när det gäller alkohol eller förbud mot sexköp.
Sådana regler finns ofta, men är formulerade i andra dokument. Överlag bedömer
också företagen att engagemanget för hållbarhet i allmänhet men också för att
tjänsteresorna ska vara hållbara är stort. På denna punkt finns ingen skillnad
mellan branscherna. En annan gemensam nämnare mellan branscherna är att
företagen inte redovisar hur tjänsteresandet påverkar hållbarheten i års- och
hållbarhetsrapporter.
En skillnad som däremot är tydlig är att större företag oftare har flera olika
resepolicyer (för olika enheter och divisioner) och mer omfattande avtal med
researrangörer.
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En annan tydlig skillnad är att sko-, kläd- och sportföretagen har en hållbarhetsredovisning som är mer direkt kopplad till att skapa ett starkt varumärke.
Uppgifter om hållbarhet blandas ofta med texter som snarast är reklaminslag för
företagets produkter. En förklaring till denna skillnad är att sko-, kläd och sportföretagen är mer konsumentinriktade än industri- och byggföretag som oftare
säljer sina produkter till andra företag (även om vissa byggföretag också säljer
bostäder till enskilda personer).
Slutsatsen blir ändå denna: Rapporten ger inte stöd för att det råder några
tydliga skillnader mellan olika branscher när det gäller företagens engagemang
för att tjänsteresorna ska bli hållbara.
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Ökande EU-krav
på att företagen ska
minska utsläppen av
växthusgaser
2014 antog EU ett direktiv för företag med fler än 500 anställda. Direktivet
”Non-financial Reporting Directive” (2014/95/EU) innehåller allmänna riktlinjer
om att företagen inte enbart ska rapportera om sina ekonomiska åtaganden, utan
också om hållbarhetsfrågor. Den 18 juni 2019 antog EU icke-bindande riktlinjer
(gudielines) för hur detta arbete ska konkretiseras när det gäller klimat- och miljöfrågor. Riktlinjerna heter ”Commission guidelines on non-financial reporting”
(26/6, 2019). Av dem framgår att företagen bör redovisa hur mycket utsläpp av CO2
som de åsamkar. De nya riktlinjerna har drivit på arbetet med att utforma verktyg
för att ta fram statistik över hur olika delar av företagens verksamheter orsakar
utsläpp av CO2, däribland tjänsteresor. Visserligen omfattar dessa riktlinjer endast
större företag, men det är troligt att de också får en indirekt inverkan även på
mindre företag.
Läs mer om riktlinjerna från European Commission
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Swedish Business
Travel Association
(SBTA)
Lotten Fowler, general manager vid Swedish Business Travel
Association (SBTA), anser att medlemsföretagen under en
längre tid arbetat för att tjänsteresorna ska bli mer hållbara.

Lotten Fowler anser att det finns skäl att vara optimistisk. Hon är övertygad om
att resepolicyerna kommer att utvecklas och bli tydligare, särskilt när det gäller
klimatfrågan och utsläpp av CO2.
– Hittills har det inte funnits någon standard för hur CO2-utsläppen vid tjänsteresor ska beräknas. Det är också orsaken till att det inte står något om detta i
industriföretagens resepolicyer. Men nu sker en snabb utveckling inom detta
område. Det beror helt enkelt på att efterfrågan på sådana verktyg har ökat. Det
finns också ett växande tryck från myndigheter att företag ska kunna redovisa
påverkan på klimatet även av tjänsteresor. Allt talar för att vi snart kommer att
ha fungerande system för att beräkna utsläppen av CO2 vid tjänsteresor.
Lotten Fowler påpekar att det för fler företag, i ännu större utsträckning, kommer
att bli juridiskt bindande att ta fram statistik över hur tjänsteresorna påverkar
klimatet. För ett par år sedan antogs ett EU-direktiv om detta som nu har trätt
i kraft. Det innebär att alla företag över en viss storlek numera är skyldiga att
redovisa utsläppen av CO2.
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Det är uppenbart, menar Lotten Fowler, att det juridiska trycket och det ökade
engagemanget kring miljö- och klimatfrågor fått många företag att tänka om.
Hon tror också att många nya unga anställda ställer frågor om miljöpåverkan i
samband med beställningar av tjänsteresor. Även det har ökat trycket.
– Frågan är också väldigt konkret. Nästa steg borde bli att de anställda i företag
som beställer resor redan i själva bokningssystemen kan få uppgifter om hur
mycket olika resealternativ påverkar utsläppen av CO2.
I nästa steg kommer dessa förändringar leda till en förbättrad statistik från
företagen om hur tjänsteresorna påverkar klimatet. Det kommer också innebära,
tror Lotten Fowler, att resepolicyerna får tydligare skrivningar om hållbarhet och
klimat och att resepolicyerna integreras med andra dokument om hållbarhet.
En anledning till att det gått trögt är att det inte finns någon samlad internationell branschorganisation som tar fram dessa standarder och verktyg. I
dag finns flera konkurrerande initiativ. När det gäller flygresor finns en global
samordning, genom det globala samarbetsorganet IATA, men när det gäller hotell
saknas helt globala branschorganisationer.
Lotta Fowler påpekar vidare att medlemsföretagen har delvis olika organisation
för att styra tjänsteresandet.
– I vissa fall är hållbarhetsansvariga involverade. I andra företag är det
HR-avdelningarna som har ansvar för resepolicyerna. Variationen är stor och
det sätter också sin prägel på innehållet i resepolicyerna.

Swedish Business Travel Association (SBTA):
Det oberoende nätverket SBTA samlar köpare och leverantörer
inom mötes- och resebranschen för dialog och kunskapsutbyte.
Som medlem i SBTA ingår medlemskap i det internationella nätverket
GBTA. En stor del av medlemmarna i SBTA är industriföretag.
Läs mer om SBTA
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Goda exempel
Många enskilda företag går i bräschen för ett mer
hållbart tjänsteresande. Här följer några exempel:
› Företrädaren för Ericsson berättar att den teknik som i dag används vid
beställning av resor är föråldrad och inte tar hänsyn till klimatfrågan.
Ericsson vill därför utveckla tekniken så att det vid varje resealternativ
automatiskt kommer fram uppgifter om inte bara kostnader utan också
om klimatutsläpp.

› Flera andra industriföretag, däribland Ericsson, har också lyft frågan
om en hållbarare teknik för beställning av resor inom nätverket Swedish
Business Travel Association. Nätverket fungerar som en viktig plattform
för att skapa ett hållbarare tjänsteresande.

› Byggföretaget Strukton har infört ett debiteringssystem som gör att det
blir en extra kostnad att använda flyg. När olika enheter interndebiterar
för utgifter blir det ett extra påslag vid användning av flygresor. Denna
kostnad är givetvis inget som blir en utgift för företaget i dess helhet,
men för varje enhetschef blir det en extra utgift, vilket skapar ett
ekonomiskt incitament att så långt möjligt undvika flyg.

› Många företag, som Filippa K och Lundhags, håller på att utveckla
nya policyer. Ett syfte är att skärpa formuleringarna om hållbarhet
i resepolicyn.

› Flera företag har ökat samordningen mellan hållbarhetsavdelningar och
HR-avdelningar med ansvar för tjänsteresor. Företag som särskilt nämner
detta är bland annat JM och NCC.

› Skanska har ett projekt för att systematiskt minska personalresorna med
flyg och i stället öka resorna med tåg.

› Scania och Stadium pekar på ett kraftigt ökat internt engagemang för att
tjänsteresorna ska bli mer hållbara. Detta utgör en del av engagemanget
för miljö och klimat.

› JM anger att de internt inte bara redovisar tjänsteresornas omfattning
utan också omfattningen av koldioxidutsläpp som de åsamkar.
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Analys av
företagens
engagemang
kring tjänsteresor
och hållbarhet
Den övergripande bilden är att de undersökta företagen har ett uttalat engagemang för i synnerhet miljö och klimat, men även för sociala frågor. Engagemanget
för miljö och klimat tar också ett stort utrymme när företagen redovisar sitt
hållbarhetsarbete. På dessa punkter råder inte heller någon skillnad mellan de
olika branscher som har undersökts. Däremot är det långt ifrån alltid som detta
avspeglar sig i företagens engagemang kring tjänsteresor.
Företagens hållbarhetsarbete styrs genom en rad olika policyer, där den sociala
koden (uppförandekod) ofta utgör det övergripande dokumentet. För reglering
av tjänsteresorna finns specifika resepolicyer. Intervjuerna med företrädare från
företagen visar att variationen är stor mellan olika företag när det gäller resepolicyerna, inte minst handlar det om policyernas syfte. I vissa fall speglar policyerna
företagens engagemang i framför allt miljö och klimatfrågor. Andra resepolicyer
är svagt sammankopplade med företagens hållbarhetsarbete, utan fungerar
mer som ett praktiskt underlag för att beställa resor. Ett uttryck för detta senare
fenomen är att inget av de undersökta företagen nämner frågan om tjänsteresor i
årsrapporter och hållbarhetsrapporter.
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Medan samtliga undersökta företag (27 stycken) menar att deras resepolicy tar
hänsyn till miljön är det endast två företag som säger att det i resepolicyn ingår
krav på arbetsvillkor för anställda inom resebranschen. Vidare är det bara ett
företag som anger att de har restriktioner för alkohol i resepolicyn och två som
anger att det ingår förbund mot sexköp i samband med tjänsteresor.
Det bör samtidigt understrykas att resepolicyerna inte ger hela bilden av
företagens intresse för att tjänsteresorna ska bli mer hållbara. I flera fall har
företagens engagemang kring tjänsteresorna ökat men utan att det givit avtryck
i resepolicy eller årsrapporter och hållbarhetsrapporter. I ytterligare ett antal
fall har de undersökta företagen uttryckt att omarbetningar och förnyelser av
resepolicyerna är planerade. Även flera av industriföretagens engagemang inom
Swedish Business Travel Association tyder på att flera företag är intresserade av
att förstärka hållbarhetsarbetet kring resepolicyerna. Därtill kommer att EU:s
direktiv för hållbarhetsfrågor lyfter kopplingen mellan hållbarhet och tjänsteresor
åtminstone för större företag.
En orsak till att tjänsteresorna långt ifrån alltid utgör en synlig del i företagens
hållbarhetsarbete är att de stundtals hanteras av HR-avdelningar och inte av de
avdelningar som arbetar med hållbarhet. Även där hållbarhetsavadelningar blivit
involverade är det ändå ofta som HR har ett huvudansvar för policyn. Samtidigt
finns också en motsatt tendens, flera av de intervjuade företagsrepresentanterna
nämner att kopplingen mellan de som är ansvariga för tjänsteresorna och de som
har ansvar för hållbarhetsarbetet har stärkts. Ytterligare andra menar att denna
samverkan kommer att stärkas.
Ett tecken på att resepolicyerna inte alltid uppfattas som en del av hållbarhetsarbetet är att de inte är offentliga. Till skillnad från företagens sociala uppförandekoder (codus of conduct) är resepolicyn inte ett dokument som man visar upp för
allmänheten. En orsak till detta är att resepolicyn ofta är nära kopplad till den
enskilde anställdes praktiska beställande av biljetter. Ibland kan policyn nästan
vara ett regelverk för hur beställningen ska gå till och när olika resealternativ
får användas. Ett annat tecken på att tjänsteresandet inte alltid är integrerat
i hållbarhetsarbetet är att tjänsteresandet inte nämns i företagens årsoch hållbarhetsrapporter.
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De praktiska rutinerna för att beställa tjänsteresor kan emellertid bli mer
hållbara. Ofta är det den enskilde medarbetaren som fattar beslut om val av resor
och hotell inom de givna ramar som slagits fast i resepolicyer och avtal med
researrangörer och hotell. Flera av de intervjuade påpekar att när dessa beslut
fattas saknas underlag om resornas miljöpåverkan och i vilken omfattning de
skapar utsläpp av koldioxid. Exempelvis kan det vid nödvändiga flygresor oftast
vara billigast att byta flyg under resan, samtidigt innebär direktflyg mindre
utsläpp, men detta är den enskilde resenären sällan medveten om eftersom det
saknas uppgifter om detta i systemen. Med tankens teknik skulle det vara enkelt
att uppdatera beställningssystemen så att de anställda som ska välja reseform
också får information om påverkan på miljö, klimat etc. I sådana fall bör det
kanske också finns riktlinjer för hur påverkan på miljö, klimat etc ska vägas mot
kostnadseffektivitet. I dag pågår också diskussioner om hur denna typ av teknik
ska kunna utvecklas, bland annat inom Swedish Business Travel Association
(SBTF), något som Lotten Fowler, general manager vid SBTF, understryker i
intervjun ovan.
En del av de företrädare för företag som har intervjuats menar att tjänsteresornas
påverkan på miljö, klimat och sociala förhållanden endast utgör en liten del av
företagens samlade verksamhet och att det är en förklaring till att tjänsteresorna
inte nämns i exempelvis års- och hållbarhetsrapporter. Men det argumentet har
brister. Även tjänsteresandet har sociala och miljömässiga effekter. Dessutom
har tjänsteresandet en stark symbolisk betydelse. För ett trovärdigt engagemang
kring hållbarhet krävs att det också påverkar företagens inre arbete och hur
personalen reser i tjänsten.
En annan förklaring till att tjänsteresandet inte nämns i års- och hållbarhetsrapporter är förmodligen att företagen använder mallar för dessa rapporter där
tjänsteresandet inte utgör en specifik punkt. Vanligen används mallar som är
utformade av den oberoende organisationen Global Reporting Initiative, det vill
säga så kallade GRI Standards. I det tidigare avsnittet om företagens års- och
hållbarhetsredovisningar konstateras att flera av dessa GRI-Standards inkluderar
uppgifter om företagens utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning där
tjänsteresandet utgör en del. Däremot krävs ingen specifik information om just
tjänsteresandets påverkan. Om dessa standarer skulle justeras och även innehålla
information om tjänsteresandet är det troligt att också fler företag skulle ta upp
tjänsteresandet som en specifik punkt i års- och hållbarhetsredovisningarna.
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Det sker samtidigt flera positiva saker när företagen engagerar sig för att tjänsteresandet ska bli mer hållbart. En överväldigande majoritet av de undersökta
företagen redovisar också att de använder andra instrument än resepolicyn för
att få tjänsteresorna att bli mer hållbara, det vill säga att tjänsteresorna är underordnade företagens övergripande sociala policy. Det är särskilt påtagligt när det
gäller reglering av sociala frågor (arbetsvillkor i resebranschen och för anställda
på hotell, restriktioner kring användandet av alkohol i samband med tjänsteresor,
förbud mot sexköp i samband med tjänsteresor etc). Samtidigt borde tydligheten
bli bättre. En lösning är att de centrala sociala och miljömässiga koderna också
finns med i resepolicyerna. En annan möjlighet vore att resepolicyerna tydligt
hänvisar till företagens övergripande sociala koder. Den första lösningen vore att
föredra, men även den andra vore ett steg i rätt riktning.
Företagens övergripande sociala policy (vanligen kallad uppförandekod eller
codes of conduct) är i sin tur ofta styrda av internationella konventioner. En
majoritet av de undersökta företagen hänvisar till FN:s Agenda 2030, med dess
17 globala utvecklingsmål i sina års- och hållbarhetsredovisningar och menar
att dessa ligger till grund för företagens egna hållbarhetsarbete. Sedan länge
utgör också ILO:s kärnkonventioner något som ligger till grund för de flesta
större företags sociala policy. En mycket stor andel av de undersökta företagen
hänvisar också till de principer som finns fastslagna i FN:s initiativ Global Compact. Ytterligare flera andra internationella konventioner och riktlinjer har stor
betydelse, som OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Allt detta, som finns
formulerat i sociala uppförandekoder och hållbarhetsrapporter, gäller givetvis
hela företagens verksamhet, även tjänsteresorna. Ett problem är dock hur dessa
övergripande mål ska omvandlas till konkreta beslut som rör tjänsteresor. Från de
större målen följer inget med automatik om exempelvis när flyg ska få användas
eller vilka krav som ska ställas på sociala villkor på de hotell som företagen använder. För att de övergripande formuleringarna ska bli trovärdiga behöver de just
kopplas samman med konkreta tillämpningar. Det gäller även tjänsteresorna.
Nästan alla av de intervjuade företagen påpekar att den rådande pandemin
dramatiskt förändrat tjänsteresandet och ökat antalet digitala möten. Många
understryker att detta kommer att leda till långsiktiga förändringar och påverka
tjänsteresandet även när pandemin är över. Exakt vad detta kommer att innebära
är svårt att bedöma. Förhoppningsvis leder en sådan översyn till att hållbarheten
inom tjänsteresandet ökar och att översynen inte bara fokuserar på resandet utan
också på användningen av hotell, konferensanläggningar etc. När tjänsteresandet
ändå ska omorganiseras är det ett gyllene tillfälle att ta ett samlat grepp på
fenomenet.
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För att göra tjänsteresorna mer hållbara krävs också ett engagemang från
krafter utanför företagen. Flera av de företagsrepresentanter som intervjuats
i denna rapport påpekar att dåliga kollektiva förbindelser och återkommande
tågförseningar leder till att företagen blir tvungna att använda flyg. En utbyggd
tågtrafik och ett förstärkt underhåll av tågen skulle med andra ord bidra till att
minska flyget. Vidare är det möjligt att genom politiska beslut få kommuner och
regioner att gå i bräschen för ett hållbart tjänsteresande, bland annat genom att ta
fram resepolicyer som tar hänsyn till både sociala och miljömässiga aspekter. En
sådan förändring skulle bana väg för ett mer hållbart tjänsteresande även inom
den privata sektorn.

Sammantaget finns åtminstone sex skäl till att vara
optimistisk när det gäller att tjänsteresandet ska
bli mer hållbart:
1. Många företag som deltagit i denna undersökning vittnar om att
de håller på att förnya resepolicyer och inkorporera tjänsteresorna i
hållbarhetsarbetet.
2. D
 et är påtagligt att företagens engagemang för miljö- och klimatfrågor
är stort.
3. N
 ätverket Swedish Business Travel Association (SBTF) driver på
utvecklingen, bland annat genom diskussioner om teknik som
ger bättre information och statistik om tjänsteresornas effekter
på miljön.
4. F
 lera företag har initierat olika projekt för att göra tjänsteresorna mer
hållbara. Se goda exempel på sid 24.
5. E
 U:s riktlinjer ”Commission guidelines on non-financial reporting”
(26/6, 2019) innebär att åtminstone större företag blir skyldiga att
redovisa hur mycket utsläpp av växthusgaser som de åsamkar, även
vad gäller tjänsteresor
6. Pandemin kommer troligen leda till långvariga förändringar som innebär
ett mer klimatsmart tjänsteresande.

En förhoppning är att även denna rapport ska utgöra ett stöd och en
inspirationskälla i detta arbete och bidra till att tjänsteresandet blir mer hållbart.
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Rekommendationer för företagens
framtida arbete med
tjänsteresandet


› Tjänsteresandet bör lyftas fram specifikt i företagens hållbarhetsarbete
och bör utgöra en vital del av de samlade riktlinjerna för hållbarhet.

› Resepolicyerna bör vara offentliga och efterlevnaden av policyerna bör
redovisas i de årliga årsredovisningarna/hållbarhetsrapporterna. Företagen bör föra statistik över och redovisa tjänsteresandets omfattning och
de klimatutsläpp som resorna står för i hållbarhetsrapporteringen.

› Företag med flera resepolicyer bör ha en övergripande resepolicy som
sätter ramarna för de andra resepolicyerna inom olika divisioner och
enheter inom företagen.

› Den medarbetare som gör beställningar bör få information om vad
olika alternativ betyder för miljön och koldioxidutsläpp. I riktlinjerna
bör också finns normer för hur klimat- och miljöaspekter ska vägas
mot kostnadseffektivitet.

› Resepolicyer som enbart innehåller allmänna skrivningar om hållbar
miljö bör kompletteras med specificerade krav när resor i tjänsten ska få
användas, till exempel hur många timmars tåg- eller bussresa som krävs
för att det ska vara ok att ta flyget eller bilen.

› Det är viktigt att de sociala kraven också är synliga i resepolicyerna. Det
handlar bland annat om att ställa krav på att hotell, restauranger osv har
kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Resepolicyn bör också
innehålla skrivningar om förbud mot sexköp samt vilka restriktioner som
gäller kring alkohol.
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Checklista för
en hållbar resepolicy
Varje arbetsplats har sina särdrag. På många sätt är dock förutsättningarna
väldigt lika när det gäller hur en resepolicy bör se ut. Schyst resande har
tagit fram en checklista för vad vi tycker att en resepolicy ska innehålla,
som en mall som i stort sett alla arbetsplatser kan använda. Lycka till!

Välj gröna transporter
›
›
›
›
›

På korta sträckor – gå, cykla eller res kollektivt.
På halvlånga sträckor – välj tåg och buss framför egen bil.
När bil behövs – samåk.
Vid taxiresa eller hyrbil – efterfråga miljöbil.
För längre sträckor – välj tåg framför flyg!
Ange minimisträcka för de olika transportsätten.

Begränsa flygresandet
Konferenser och möten som hålls på destinationer dit deltagarna skulle behöva ta bil eller flyg bör
i första hand anordnas digitalt. Om du måste åka, försök att kombinera flera möten. Se till att åka
kollektivt till och från flygplatsen och möten.

Välj rätt resebyrå
Använd en resebyrå och/eller teknik som gör klimatpåverkan synlig. Personal som beställer biljetter
bör få information om klimateffekterna av olika alternativ direkt. Utsläppen kan beräknas med en
kalkylator, det finns mängder av sådana, en del mer detaljerade andra baserade på bredare schablonuträkningar. Det är alltid bra att ligga så nära verkligheten som möjligt, så även om de mer detaljerade
kan upplevas besvärligare, är de ofta att föredra.

Några exempel på utsläppskalkylatorer:
› EmissionsCalculator (Sasem Port)
› Klimatsmartsemester
› Svalna

Välj miljömärkta hotell och restauranger
›
›
›
›

Hotell, restaurang och matbutik (svanen.se)
Bookdifferent!
Green Key
Travelife for Tour Operators and Travel Agents
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Glöm inte att kolla att det finns kollektivavtal!
Ställ krav på att hotell, konferensanläggningar, restauranger osv har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Kolla upp vilka ställen som har kollektivavtal här Schysta
villkor (HRF). (Kan även laddas ned som app.) Här finns en motsvarande guide för andra
länder

Om alkohol och droger i samband med uppdrag
Anställda bör inte dricka alkohol när de är i tjänst. Om alkohol förekommer vid konferenser, representation osv ska intaget vara måttligt och betalas privat. När öl och vin serveras ska alltid motsvarande
alkoholfri dryck erbjudas.

Uttryckligt förbud mot sexköp.
Under tjänsteresa får medarbetare inte köpa sex, utnyttja, medverka till eller bedriva kommersiellt sex,
eskortservice eller besöka bordell-och sexklubbar. Läs mer om det här.

Värna barns rättigheter
Medarbetare på tjänsteresa uppmanas att inte ge pengar till barn som tigger, att larma ifall de ser
misstänkta övergrepp mot barn samt rapportera barnarbete på hotell och restauranger. Detta enligt

Think Childsafes rekommendationer.

Att tänka på….
Vikten av tydlighet! För att resepolicyn ska få någon effekt behöver den ange exakt vad som gäller
vid val av text transportsätt. Till exempel ange vid hur många mil det är rimligt att flyga i stället för
att ta tåget.

Relation till andra policyer
Frågor som bland annat gäller alkohol och sexuell exploatering kan finnas reglerat i parallella policyer
eller beslut. Sträva efter att införliva dessa regler i resepolicyn. Det är inget problem om flera policyer
överlappar varandra. Däremot är det ett problem om väsentliga avsnitt saknas i resepolicyn.

Alla måste känna till!
Det är avgörande att resepolicyn är väl förankrad hos de anställda. Policyn bör också vara
tillgänglig för konsumenter och allmänhet på företagets eller organisationens webbsida.
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Bilagor
1. Urvalet av företag
När det gäller definitionen av vilka företag som är ”svenska” har en generös
tolkning använts. Det avgörande är att företagen är tydligt synbara på den svenska
marknaden, men i vissa fall finns det huvudsakliga ägandet numera utanför
Sverige. Även när det gäller att främst undersöka de ”största” företagen har en vid
tolkning använts. Storlek kan mätas på många sätt: ekonomisk omsättning, antalet
anställda i Sverige, antalet anställda totalt sett etc. I detta sammanhang har dessa
olika komponenter vägts samman. Ytterligare en oklarhet är vad som menas med
”ett” företag. En tydlig trend, exempelvis bland svenska industriföretag, är att de
styckas upp i flera olika företag. I detta fall har den centrala frågan varit vilket
företag som äger den resepolicy som frågorna handlar om. Ännu en svårighet är att
vissa av företagen har flera resepolicyer för olika divisioner inom företaget. Då har
undersökningen granskat den policy som gäller på huvudkontoret. I ett fall har det
undersökta företaget helt saknat policy.
Totalt har 29 företag deltagit i undersökningen. Uppdelat på de tre olika kategorierna
handlar det om följande företag. Industriföretag: Assa Abloy, Atlas Copco, Electrolux,
Epiroc, Ericsson, Hexagon, Sandvik AB, Scania, SKF AB, Swedish Match, Volvo AB
(Lastvagnar). Byggföretag: AF gruppen, JM, NCC, Peab AB, Ramboll Sweden AB,
Skanska, Strukton och Züblin. Kläd-, sko, och sportföretag: Ellos Group, Filippa K,
Haglöfs, Intersport, Kavat AB, Kappahl, Lindex, Lundhags samt Stadium. Bortfallet
består av 19 företag som antingen inte svarat (det vanliga) eller som avböjt medverkan
på grund av tidsbrist.
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2. Underlag för
webbenkät och telefonintervjuer
Vilket företag arbetar du i?
1. Finns en resepolicy eller riktlinjer för
tjänsteresor på företaget där du jobbar?
› Ja
› Ja, delvis eller flera på olika nivåer. Förklara:
› Nej (gå direkt vidare till fråga 5)

2. Tar företagets resepolicy hänsyn till någon
av följande hållbarhetsaspekter?
Vänligen markera alla alternativ som är aktuella.

› Hänsyn till miljö/klimat
Specificera gärna hur:

› Krav på bra arbetsvillkor (dvs krav på att anlita researrangörer, hotell och restauranger som
har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor)

›
›
›
›

Restriktioner kring alkohol under tjänsteresor
Uttryckligt förbud för anställda att köpa sex under tjänsteresor
Strävan efter att tjänsteresor ska bidra till lokalt näringsliv
Annat, som inte tagits upp ovan?

3. Anger resepolicyn några specifika villkor för flygresor?
› Ja, flyg rekommenderas
› Ja, flyg får endast användas under specifika omständigheter
Specificera gärna hur:

› (Finns det tex angivet hur lång resan måste vara i tid eller distans för att
flyg ska vara acceptabelt?)

› Nej, policyn anger inga specifika villkor för när flygresor får göras.
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4. Vilka delar i er resepolicy/riktlinjer anser du har störst
betydelse för att påverka de val som görs vid tjänsteresor?
› Hållbarhet
Kostnadseffektivitet

› Annat
Specificera gärna:

5. Har företaget satt upp några uttalade mål
för att tjänsteresorna ska vara hållbara?
› Ja
Specificera gärna:

› Nej

6. Hur väl instämmer du i följande påståenden?
1 (Instämmer inte alls)

2

3

4

5

6

(Instämmer helt och hållet)

Det finns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor i företagets ledningsgrupp.
Det finns en stor medvetenhet i företagets ledningsgrupp om att hållbart
resande är viktigt för att uppnå de globala målen (Agenda 2030).
Vi är nöjda med vårt hållbarhetsarbete.
Vi arbetar aktivt för att resor i tjänsten ska vara miljömässigt hållbara.
Vi arbetar aktivt för att resor i tjänsten ska vara socialt hållbara.
Vi arbetar aktivt för att resor i tjänsten ska bidra till ekonomisk hållbarhet på destinationen.
Vi anser att vi gör tillräckligt för att säkerställa att våra resor är så hållbara som möjligt.
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7. Finns uppgifter om hur många resor i tjänsten
genomfördes inom företaget under 2019?
› Ja
› Nej
Specificera gärna:
Om ja:
Hur stort var detta antal?
Hur stor del av dessa gick utanför Sverige?
Hur stor del av dessa gick utanför Europa?

8. Vad skulle krävas för att tjänsteresorna på
ditt företag blev ännu mer hållbara?

9. Har du något övrigt som du vill tillägga?
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3. Övriga bilagor
Bilgor med utförliga svar från enkäten och en översikt av de undersökta företagens
hållbarhetsrapporter kan rekvireras från Schyst Resande.
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