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Agenda
Del 1

o Vad är mötes- och resepolicy/riktlinjer för resor i tjänsten? 

o Varför ha policy/riktlinjer för möten och resor? 

o Hur man kan gå tillväga?

o Tips på innehåll och utformning

o Insatser för god kännedom och efterlevnad

o Uppföljning 

o Exempel på policys/riktlinjer



Policy, riktlinjer, uppförandekod 
Policy

o Ett kortfattat dokument som återspeglar företagets grundläggande synsätt och viljeyttring för specifika, strategiskt viktiga områden. 

o Vägledande för beslut och styrning. 

Riktlinjer

o Ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för hur t ex en policy ska uppnås. 

o Riktlinjer avser främst frågor rörande verkställighet. 

o Anger ramarna för handlingsutrymmet i en viss fråga. 

Uppförandekod (Code of Conduct) 

o Principer för hur ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. 

o Kan vara framtagen av företaget själv, eller av en branschorganisation, ibland under medverkan av externa intressenter. 



Vad är en mötes- och resepolicy?

Dokument som tydliggör viljeriktning och målstyrning

o Beskriver företagets förhållningssätt till möten och tjänsteresor.

o Beslutsstöd till medarbetaren.

Innehåll

o Syfte och mål

o Omfattning och ansvar

Förhållningssätt till möten och tjänsteresor:

o Behöver du verkligen resa? / Kan ditt ärende genomföras digitalt?

o Överväger nyttan med din fysiska närvaro resans 
konsekvenser – avseende kostnader och miljö/hållbarhet?

o Regler och vägledning för vilket färdsätt som ska väljas vid behov av 
fysisk resa, t ex utifrån:

o Avstånd

o Restid

o Reserelationer 

o Kostnad

o Typ av resa, t ex event, konferenser, inköp

Fördjupat innehåll läggs lämpligen under riktlinjer

o Bokning och betalning av tjänsteresor

o Krav på fordon 

o Privatbilskörning

o Trafiksäkerhet – hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, alkolås

o Alkohol

o Logi

o Godkännande av resa

o Regler för arbetsplatsparkering

o Eventuella incitament för att uppmuntra hållbart resande

o Information om klimatväxling/klimatkompensation

o Redovisning av tjänsteresor

o Restidsersättning 

o Resor till och från jobbet

Vad är riktlinjer för möten och resor i tjänsten?



Målstyr!







o Utgå från era mål och förutsättningar

o Tänk igenom vad ni vill åstadkomma med er policy/riktlinjer/uppförandekod

o Klargör ägandeskap och ansvar över policyn/riktlinjerna

o Identifiera målgrupperna, deras förutsättningar och hur de reser idag

o Tydliggör det önskade förhållningssättet till digitala möten och resor i tjänsten

o Tydliggör det förväntade färdsättet t ex på olika avstånd, för olika reserelationer

o Inkludera eventuella regler för godkännande och attestering av resor i tjänsten 

o Välj ett format som passar företaget och målgruppen

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiGtontl8_0AhU3SfEDHamtA7MQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%
2Fwww.jonkoping.se%2Fdownload%2F18.74fef9ab15548f0b80039059%2F1484816778877%2FResepolicy.pdf&usg=AOvVaw0GhGeklQKVLMTfWed0hZR9

Mötes- och resepolicy, Jönköpings kommun 



https://adviser.se/resepolicy





o Årlig översyn av policyn/riktlinjerna – känns den fortfarande relevant?

o Stäm av mot ev nya mål/förutsättningar på företaget





o Säkerställ att dokumentet finns lättillgängligt för 
olika målgrupper

o Anpassa format och skapa kortversioner för 
tydliggörande av det viktigaste innehållet

o Se över språk och formuleringar så att innehåller är 
lätt och förstå

o Visualisera och använd korta numrerade listor som 
är lätta att memorera 



https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Resor-i-tjansten-en-
kommunikativ-snabbversion.pdf

https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Resor-i-tjansten-en-kommunikativ-snabbversion.pdf


https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Flow-chart-reseriktlinjer.pdf https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Loppa-for-reseriktlinjer.pdf





o Se till att det finns en person/funktion som är 
direkt ansvarig för policyn/riktlinjerna 

o Se till att det finns ytterligare personer/funktioner 
som är väl insatta i arbetet

o Säkerställ kontinuitet och dokumentation av 
arbetet – att det finns strukturkapital 





o Policy/riktlinjer kommuniceras till medarbetarna genom riktade 
insatser/kanaler

o Vinsterna kommuniceras

o Ledningen föregår med gott exempel

o Story telling

https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Resande-till-
Stockholm_kostnader-och-statistik.pdf

https://kfsk.se/energikontoretskane/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Resande-till-Stockholm_kostnader-och-statistik.pdf




o Uppföljning av kännedom mäts via t ex enkät till 
medarbetarna 

o Efterlevnaden mäts i form av uppföljning av 
resandet (och jämförs över tid) 

o Resultaten kommuniceras

http://blogg.regionkronoberg.se/resgront/



http://blogg.regionkronoberg.se/resgront/wp-
content/uploads/sites/14/2021/03/RVU-2020-totalen.pdf

Trivectors hållbarhetsredovisning 2020
https://www.trivector.se/trivector/arbetar-mot-fns-globala-mal-goda-
exempel-fran-2020/



Dokumentet är inte det primära…



Följ oss på Facebook och Instagram:
@ Res grönt i gröna Kronoberg


