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Konsten att sälja hållbart resande
En handbok om hur man bygger upp en framgångsrik samverkan med företag och andra
arbetsgivare för att minska kommuners och regioners trafik- och miljöproblem.

HANDBOK

FÖRORD
Om boken
Det här är en metodhandbok för den som tror, eller för
den delen inte tror, att man kan lösa en del av trafikens problem genom att samarbeta med företag och
andra arbetsgivare. Den vänder sig till projektledare,
projektägare, beställare, chefer och andra ansvariga
inom kommuner, Vägverket eller andra organisation
med liknande uppdrag.
Ambitionen är att bjuda på handfasta råd och tips i
olika faser av en satsning, från en första vag idé till
utvärdering och fortsättning. Det är inte en rapport
om vad man gjort i olika städer, utan just en handbok
om hur man kan göra och vad man kan behöva för att
bygga upp en framgångsrik samverkan med arbetsgivare kring hållbara arbets- och tjänsteresor. Det är
heller inte en manual att följa, utan en samling goda
råd att utnyttja efter eget gottfinnande.
Föränderliga ting som checklistor, verktyg, referensmaterial, frågor & svar, länkar, goda exempel etc passar bäst på webben och där de ska de också finnas
(www.vv.se).
Som ett komplement till denna handbok finns en
kortfattad säljhandledning som framförallt riktar sig
till dem som är ute och besöker arbetsgivarna. Då
denna handbok handlar om hur man förbereder, genomför och följer upp en satsning, handlar handledningen istället om vad man bör tänka på inför, under
och efter ett besök eller möte med en arbetsgivare.
Delar av fältarbetet beskrivs även i handboken, bland
annat eftersom den som driver projektet och den som
besöker arbetsgivarna ofta är en och samma person.

I övriga fall hjälper denna överlappning till att öka förståelsen för varandras roller. Det är alltså inte fel att
även den som bara arbetar på fältet skummar igenom
denna handbok och tvärtom.
Handboken ges ut inom ramen för Vägverkets sektorsarbete Hållbart Resande där företag, kommuner
och andra organisationer pekas ut som viktiga samarbetspartners för att få trafikanter att välja trafiksäkra
och miljöanpassade transportsätt. I detta fall handlar
det om att stödja och samarbeta med kommunerna
eller regionerna i deras arbete med de lokala arbetsgivarna.
Utgångspunkten för Hållbart resande (HR), och det
mycket närliggande projektet Kvalitetssäkra transporter (TQ), är att tillsammans med andra aktörer utveckla och genomföra åtgärder inom steg 1 och 2 i
den så kallade fyrstegsprincipen:
Steg 1) Åtgärder som påverkar transportbehov och
transportsätt.
Steg 2) Åtgärder som ger effektivare utnyttjande
av befintligt vägnät och fordon.
Arbetspendling och tjänsteresor är två av insatsområdena inom HR. Varje dag reser 5 miljoner människor till och från arbete/skola, vilket gör den till den
vanligaste typen av resa. Affärsresor går i första hand
till Stockholm och med bilen som dominerande färdmedel. Att påverka dessa typer av resor, som båda
har en arbetsplats som start- eller målpunkt, är alltså
viktigt.
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Om arbetsplatsens resor och samverkan
I Göteborg och en del andra kommuner har man identifierat arbetsgivarna som en viktig målgrupp för att
förändra människors resvanor, framförallt till, från och i
arbetet. Skälen är tre:
– Arbetspendlingen orsakar de största trängselproblemen och genom arbetsplatsen når man
även inpendlare från kranskommunerna
– I teorin räcker det med att övertyga rätt person
hos arbetsgivaren för att de i sin tur ska vidta
åtgärder som påverkar hundratals eller tusentals
personer.
– Arbetsplatsen är en bra arena för bestående
beteendeförändringar tack vare grupptrycket.
Förutsättningarna på arbetsplatsen styr också
de anställdas bilbehov och resvanor i stort.
En kommun kan alltså hjälpa arbetsgivare att hjälpa
kommunen med att minska trafikens problem. Det har
även varit en utgångspunkt i tidigare satsningar, exempelvis miljöfordonsprojektet i Göteborg.
Eftersom frågan inte ligger högst på företagsledningarnas agenda är det dock frågan om en uppsökande
verksamhet med ett stort mått av införsäljning och relationsbyggande. Arbetsgivaren måste se egna nyttor
i att engagera sig mer i medarbetarnas resor. Man kan
alltså inte bearbeta arbetsgivarna i ordets egentliga
mening, man måste samarbeta med dem.

punkt och har enligt en utvärdering lyckats väl med
att skapa goda relationer och få igång företagens arbete med resor. I en handfull andra kommuner har man
också genomfört lyckade satsningar och aktiviteter riktade mot företag och andra arbetsgivare. Handboken
bygger på de samlade erfarenheterna från dessa parat
med generella erfarenheter från annan företagsinriktad försäljning och marknadsföring. Skillnaden mellan
olika branscher är inte så stor som man kan tro, eller
rättare sagt: Det är inte större skillnad mellan att sälja
friskvård och IT-system än mellan att sälja hållbart
resande och försäkringar.
Tyvärr räcker det inte alltid med att motivera en arbetsgivare och att föreslå rätt åtgärder. Det är mycket som
pockar på ledningarnas uppmärksamhet och vi konkurrerar med saker som oftast är ännu viktigare. Vad
som verkligen händer på arbetsplatserna beror till stor
del på de yttre ramarna som vi och arbetsgivarna verkar inom. Lagar, regler och marknadsvillkor gör det inte
alltid tillräckligt lönsamt för arbetsgivarna att prioritera
frågan om personalens resor. Vi är också beroende av
att de produkter och tjänster som är nödvändiga för
hållbarare resor är tillräckligt bra – och tillräckligt lönsamma så att leverantörerna överlever.
Hopplöst? Nej. Vi vet att vi kan få arbetsgivare att lyssna och börja agera, och det är en lika bra som nödvändig början.

”Göteborgsmodellen” har tagit detta som utgångs-

Tack
Författaren och Vägverket vill, vid sidan av Trafikkontoret, Göteborgs stad, tacka kollegorna i framförallt
Karlstad, Lund, Malmö, Mölndal och Stockholm för att de tagit sig tid och bidragit med värdefulla erfarenheter,
frågeställningar, underlag, tips och råd. Mer om hur man arbetar i dessa kommuner finns i slutet av boken.
Hans Arby,
Företagsrådgivare på Trafikkontoret, Göteborgs Stad 2004-2006. För Vägverket i november 2006.
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INLEDNING
Om konsten att sälja hållbart resande
Ett kapitel om drivkrafter, relationer och farliga ord
Att jobba med arbetsgivare, företag, förvaltningar
och andra organisationer för att påverka personalens resor är effektivt. Dels kommer vi åt tjänsteresandet direkt - det är ju något arbetsgivarna
styr över (eller åtminstone borde styra över). Dels
kommer vi indirekt åt arbetspendlingen eftersom
de anställdas val av färdmedel i hög grad påverkas
av hur saker och ting är ordnade på arbetsplatsen.
Troligen påverkar vi även deras övriga resvanor.

Drivkrafter
En fantastisk utväxling på nedlagt arbete med
andra ord. Men det finns en hake. Vi måste kunna övertyga arbetsgivarna om att vilja göra det vi
tycker att de borde göra.
För att lyckas med det måste vi förstå deras verklighet och hitta deras drivkrafter. Om de ska agera
måste det finnas ett problem eller en möjlighet som
vi kan synliggöra. Det måste alltså göra ont någonstans, vare sig de själva vet om det eller inte. Men
förutom att kunna fråga och lyssna måste vi också
ha något med oss som kan lösa deras problem. Vi
måste ha lösningar och produkter, inte bara ord.
Förr eller senare får vi tre frågor av de arbetsgivare
vi träffar:
- Vad är det ni erbjuder?
- Vad har vi att vinna på det?
- Vad behöver vi göra?
Det är frågor vi måste kunna svara på. Men hallå,
bryr de sig inte om staden och miljön? Jovisst, det
är det som öppnar dörrarna till samarbete, de vill
förstås gärna vara med i den stora bilden. Men om
vi sedan vill att det ska hända något, då måste vi
hitta sådant som är lönsamt för företagen.

ta och samhällsnytta. Visst är det bra om de förstår vårt gemensamma behov av att spara pengar,
plats och luft. Men det gör väl inget att de ser ett
ökat cyklande som friskvård eller stärkt miljöprofil istället för som minskade koldioxidutsläpp
och mindre trängsel - så länge de ser till att deras
anställda kliver ur bilen och upp på cykeln?
De förstår nog att det är bra att ta ett helhetsgrepp,
men det är inte säkert att de nappar på idén med mobilitetsplaner eller gröna resplaner. Vi kan behöva
bevisa det vi säger med en åtgärd i taget, vare sig
det första steget är en kartläggning av arbetsplatsens resor, en bilpoolsutredning, en cykelkampanj
eller en utbildning av serviceteknikerna i sparsamt
körsätt. Varje lyckad åtgärd vi förmår dem att göra
tar oss längre in i organisationen. En jämförelse:
Ett företag kanske först låter sig övertalas av en leverantör att köpa en kopiator, företaget blir en nöjd
kund som leasar alla kopiatorer av leverantören för
att slutligen ”outsourca”, lägga ut, hela dokumenthanteringen på leverantören.

Relationer
Drivkrafterna är alltså viktiga att förstå, men det
finns något som är lika viktigt och det handlar om
förtroende. Vi människor lyssnar på dem vi tror
och litar på.
Och förtroende och relationer är något som man
bygger upp över tid genom att på något sätt vara till
nytta för varandra. Precis som vi människor vill ha
relationer med andra människor, vill företag ha det
med andra parter .
Värdet i vårt arbete med arbetsgivarna ligger inledningsvis just i de relationer vi skapar med dem och
andra samarbetspartners. Det är en investering vi
kan räkna hem när de börjar genomföra åtgärder.

Det kan tyckas oansvarigt, men de är faktiskt ansvariga mot dem de ska vara ansvariga inför: Sin
ledning och sina ägare. Vi måste inse att det vi Mindre kommuner saknar ofta de resurser, tjänstevill, inte nödvändigtutbud och kritiska massa
vis är vad de bryr sig
av stora arbetsgivare som
”Det är roligare att prata med någon
om. Det är vår uppgift
finns i de större kommusom inte använder långa, svåra ord,
som offentlig aktör att
nerna. Men det man förloutan korta, lätta ord, som: ’Vad sägs om
koppla ihop affärsnytrar på den mindre storle-

lite lunch?’.”



Nalle Puh

ken, kan man ta igen på den större sociala närheten.
Troligen finns det här tätare kontakter mellan beslutsfattare i offentliga och privata verksamheter.
Är satsningen förankrad i kommunledningen och
man menar allvar, ja då bör också det nätverket
kunna användas.
För att komplicera det ytterligare i denna värld av
konsulter och projektanställda, är relationer något
personligt. Därför är det lika viktigt med vem som
representerar något som vad denne någon representerar.
Här skiljer sig det lite från exempelvis direktbearbetning mot hushåll. Mot privatpersoner kan vi
jobba med kampanjer och bearbetning och det gör
inget om enskilda personer byts ut. Men arbetsgivare vill varken bli utsatta för bearbetning eller
kontaktas av olika personer hela tiden.

Ett projekt?
Det handlar om långsiktighet och ömsesidig nytta,
speciellt i ett sådant relativt genomgripande arbete som en översyn av en arbetsplats resor faktiskt
är. Därför bör man heller inte kalla en satsning på
samverkan med arbetsgivare för ett projekt, även
om det formellt kanske måste vara det. Ett projekt
är något som har en början, ett slut och en specifikation för vägen dit. Projektformen passar kampanjer och produktutveckling, men inte relationsbyggande. Det är en process.
En jämförelse: En leverantör av ett nytt ekonomisystem skulle kanppast skaffa sig femton kunder
bara för att två år senare stänga av sin supporttelefon, sluta fixa buggar och istället sätta sig att
skriva en rapport och fundera på vad de därnäst
ska hitta på? Att delta i ett projekt för en arbetsgivare kan därför vara en början eller ett steg i en
samverkan, men att vara ett försöksobjekt i en rapport uppmuntrar inte till långsiktigt agerande hos
någon part.
Men, invänder någon, Mobility Management är ju
inte en färdig produkt, konceptet utvecklas ju hela
tiden. Det sker förhoppningsvis med ekonomisystemen också.

En marknadsavdelning?
Men visst utvecklar vi fortfarande, vi utvecklar
både marknaden och tjänsterna för hållbart resande. Det vi erbjuder är till viss del nytt och unikt.
Det är möjligen efterlängtat, men inte efterfrågat.
Vi måste alltså skapa en marknad för vår rådgivning om arbetsplatsens resor, och de tjänster och
produkter vi rekommenderar. I väntan på att arbetsgivare ska ringa av sig själva får vi helt enkelt
bedriva en uppsökande rådgivning.
Det handlar också om en tvåvägskommunikation.
Den som rör sig i verkligheten ser också vilka behov och möjligheter som finns där ute. En ideal
marknadsavdelning gör två saker: Marknadsför
det man har och ser till att man har det marknaden
behöver.
Den som möter arbetsgivare representerar dessutom hela sin organisation (myndigheten, staden,
regionen, huvudmännen) och förväntas ta med sig
tillbaka frågor och önskemål som berör andra delar av verksamheten. Det kan gälla varför man har
ändrat busstidtabellen, hur man kan skylta cykelbanorna bättre eller om det går att göra något åt
en farlig vägkorsning. Lite jobbigt, men nödvändigt
om man ska bygga förtroende.
Till sist och apropå projekt och andra ord som kan
leda fel. Det är inte säkert att ett företag som ser
över resandet vet att det är Mobility Management
de håller på med eller att de gör det med hjälp av ett
mobilitetskontor. Det behöver de heller inte veta.
Det handlar ju om att effektivisera, vårda personal
och bygga varumärke för dem. Kan vi hjälpa dem
med det, kommer de sedan att göra mycket för oss.
Och det är just vad de ska. Det finns inga gratisluncher, speciellt inte för skattepengar.

Nyspråksövning:
Prata inte om:
Att nå ut
Information
Vad vi vill
Grejer, produkter, åtgärder
Alla saker man kan göra
Mobilitetsplaner

Utan om:
Att nå in
Införsäljning
Vinna-vinna
Nyttor
Rätt sak för dem att göra
En sak i taget, steg för steg



ALLRA FÖRST
Fem frågor
Ett kapitel om att kontrollera förutsättningar och om vad man behöver tänka igenom innan man
gör någonting annat. Att ställas av chef, huvudman, samarbetspartner, projektägare eller dyligt
innan man definierar ett projekt eller söker finansiering.

Vilka problem är det vi vill lösa?
Handlar det om trängsel, hälsa, klimateffekt, stadens attraktivitet, brist på plats eller pengar? Vilket eller vilka problem som är viktigast att lösa med
hjälp av arbetsgivarna, det styr också budskap,
mål, argument och innehåll i produktportföljen.
Är problemen lokala eller regionala, eller kanske
bara knutna till några få områden? Jobbar vi redan
på problemet på andra sätt?
Är det morgonrusningen och arbetspendlingen som
är det största problemet, eller kanske miljöstörande
tjänsteresor och tranporter under dagtid, eller är
det dålig tillgänglighet med alternativa färdmedel
till viktiga arbetsplatser?
Framförallt: Är de lokala arbetsgivarna en del av
lösningen?

Finns det en marknad?
Det behöver finnas tillräckligt många och/eller stora arbetsgivare på ”rätt” ställen för att en satsning
ska få effekt. Vi behöver också ha ett hum om vilka
vi kommer att möta (bransch, storlek, kategorier av
anställda etc) och vilka deras drivkrafter är.



För vår egen trovärdighets skull måste vi veta att
våra problem är tillräckligt stora för att motivera
satsningen inför arbetsgivarna.
Framförallt: Har arbetsgivarna något att vinna på
att se över sina arbets- och tjänsteresor?

Har vi något att erbjuda?
Om vi ska ha något att erbjuda måste vissa aktörer,
produkter och tjänster finnas på plats (kollektivtrafik, cykelvägar, bilpooler, utbildningar, konsulter etc). Det är svårt nog att få saker att hända på
arbetsplatserna, utan en portfölj med konkreta och
intressanta åtgärder är det omöjligt. Det samma
gäller om det finns regler som hindrar eller motarbetar våra mål. Saknas några nyckelkomponenter i
vårt erbjudande, måste vi kanske ordna det först.
Utnyttja det som görs mot andra målgrupper (skolor, hushåll etc), det finns säkert sådant som vi kan
erbjuda som åtgärder eller aktiviteter till arbetsgivarna.
Framförallt: Kan vi se en tydlig roll för oss (kommunen) och hur ser då vårt konkreta erbjudande
till arbetsgivarna ut?

Kan vi arbeta långsiktigt?

Ett exempel: Att
satsa en halv miljon
Vi behöver få satsningen förkronor för att få 20
ankrad i ledningen, helst även
nya bilpoolsanvänhos politikerna. Det ger oss
				
Nalle Puh
dare är meningslöst
mandat att sticka ut huvudet
- om det inte handoch vara representanter för
kommunen/huvudmännen (för det är så vi kommer lar om att skapa en bra referenser, god press eller
att uppfattas). Vi behöver en långsiktig finansie- ett brohuvud för vidare expansion. Pengarna hade
ring, minst tre år, och med utlovad en förlängning annars åstadkommit mer på annat håll. Konceptet
vid gott resultat. Då kan vi också uppfattas som en är i sig ointressant eftersom vi ändå inte har råd
att fortsätta och investera 25 000 skattekronor i
seriös samarbetspartner av arbetsgivarna.
Även internt kan vi behöva skapa en förståelse för varje ny bilpoolskund.

”Innan du påbörjar en jakt är det klokt
att fråga någon om vad du letar efter
innan du börjar leta efter det.”

att det inte handlar om kampanjer och projekt, utan
om att bygga relationer och förtroende.
Den egna organisationen kan också behöva bli
medveten om att vi kommer att få lika mycket frågor och förslag med oss tillbaka från arbetsgivarna
som vi försöker ge till dem – önskemål om bättre
kollektivtrafik, frågor om planer, priser, rondeller,
säkerhet etc. Detta är inte ett litet projekt vid sidan
av. Chefer för olika verksamheter bör därför vara
beredda på att medverka i möten eller på annat sätt
stödja det utåtriktade arbetet.
Finns det en samsyn kring målsättningar eller har
alla huvudmän olika förväntningar på vad som kan
åstadkommas?
Med andra ord: Har vi ett förankrat mandat att
bygga upp en långsiktig samverkan med företag
och andra arbetsgivare?

Är det värt pengarna??
Vad är det vi vill uppnå? Handlar det om att skapa
goda exempel för vidare marknadsföring, utveckla
verktyg, inventera nuläget, eller om att operativt
bygga upp en samverkan med arbetsgivare? Syftet påverkar naturligtvis hur mycket en insats är
värd.

Ta reda på vad som gjorts tidigare, här eller på andra ställen. Vi är garanterat inte först med allt, om
en något. Glöm då inte bort att titta på nytta-kostnadsförhållandet. En aktivitet som ser bra ut i en
utvärdering av enbart effekterna behöver inte nödvändigtvis vara värd att kopiera.
Glöm inte bort bieffekterna. Även om huvudsyftet
är att få arbetsgivarna att göra saker som påverkar
de anställdas resor, når vi ju också medarbetarna
direkt om vi hjälper arbetsgivaren med exempelvis webbenkäter eller lunchinformationer. Det kan
faktiskt vara så att kontaktkostnaden, räknat som
hela satsningen delat på antal nådda personer, är
densamma som vid en direktbearbetning av hushåll. Och då är det ändå bara något vi får på köpet.
Fråga även: Vad händer om vi inte gör detta? Måste
vi i så fall göra något annat och vad kostar det?
Sammanfattningsvis: Vad tror vi att vi kan få för
varje satsad krona i förhållande till andra saker vi
kan göra.

Svar:

Svaren på dem fem frågorna ger oss ett bra hum om
vilka resurser, kompetenser och samarbetspartners vi behöver för att lyckas – eller vad vi behöver
Fundera på om den förväntade effekten eller den
åtgärda eller ta reda på först.
långsiktiga nyttan är
Vi har även ett bra underlag
värd kostnaden, eller
för att söka bidrag eller äska
om pengarna skulle
”Om man inte vet vart man ska är det
budgetmedel, liksom en bild
göra bättre nytta på
ingen idé att skynda sig. Man vet ändå
av den eller de som ska jobba
annat håll.
inte när man kommer fram.”
med satsningen.
Nalle Puh



FÖRARBETET
Riktning, ramar och rekrytering
Ett kapitel om koncept, ambition och mål; om att förankra, bemanna och kratta
manegen – helt enkelt om hur man bäst förbereder det egentliga arbetet.
Drivs av projektägaren/projektledaren eller anlitad konsult på uppdrag av beställaren/
huvudmännen. Beslut är taget och finansiering är åtminstone trolig.

Ting tar tid...
Det kan ta upp till ett halvår innan det går att ringa
det första ”skarpa” telefonsamtalet. Och detta räknat efter att det allra viktigaste är på plats – den
som ska driva ”projektet”. Satsningen ska etableras
internt, marknadsföringsmaterial och andra verktyg ska tas fram, kontakter med konsulter och samarbetspartners ska etableras. Man ska läsa på och
prata med andra.
Framförallt ska den eller de som först är ombord
(projektägare, projektledare...) ha en chans att tänka efter. Tänka tar också tid. Det gäller att hamna
någorlunda rätt från början – att ändra budskap
och inriktning under tiden kostar tid, pengar och
förtroende.
Till startsträckan ska läggas en stoppsträcka om
man, trots alla råd, redan från början definierat
satsningen som ett tidsbegränsat projekt. Under
det sista halvåret, kanske året, kan man inte med
gott samvete påbörja nya kontakter.
Ting tar tid även hos våra kunder, arbetsgivarna.
De har sina budgetcykler och säsongsvariationer
som vi måste anpassa oss till. Från en första kontakt kan det ta ett år innan arbetsgivaren verkligen
har gjort något, hur bra vi än jobbar på dem. Vill vi
dessutom hinna se några effekter, då får vi kanske
vänta till året därpå. Våra samarbetspartners och
andra leverantörer av produkter och tjänster behöver kanske även anpassa sina erbjudanden innan
de passar våra kunder.
Det är lätt att se att en projekttid på mindre än tre
år inte är speciellt meningsfull. Inte ens då lär vi
kunna visa på resultat hos så många fler än dem vi
besökte under det första året. Därför bör det finnas en option på förlängning i upplägget. Med det
minskar man också risken för att sätta kortsiktiga
mål som är kontraproduktiva på lång sikt. Beslut
om en fortsättning ska kunna tas i god tid innan
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den ursprungliga tiden är slut, minst ett halvår.
Helst bör det finnas en tanke på hur kontakterna
med företag och arbetsgivare ska kunna bli en del i
linjeorganisationen. Att utveckla relationer är som
tidigare sagts inte ett projekt.

Insidan: Om partners, varumärke,
organisation och gränser
En satsning kan ha flera huvudmän – en eller flera förvaltningar inom kommunen, Vägverket, lokaltrafikbolaget, regionen etc. De har naturligtvis
olika förväntningar på vad satsningen ska ge. Även
om det kan vara besvärligt att företräda flera intressen, är det också en styrka att utåt kunna agera
som en representant för ”alla dem som har ansvar
för trafik och transporter” – förutsatt att representanten verkligen får det mandatet; att parterna
enas om en tydlig och gemensam målsättning; att
de är engagerade och lever upp till sina åtaganden.
Vilken roll ska representanten ha? Ska han eller
hon öppna dörrar för respektive samarbetspartners egna insatser, möjligen även ”leverera” deras
tjänster, eller kanske bara koordinera övrigas egna,
direkta arbete mot arbetsgivare?
Även om kommunen självt finansierar hela satsningen, är det viktigt att ha nyckelspelare såsom
kollektivtrafikbolaget och Vägverket som samarbetspartners. Det ökar satsningens trovärdighet
och säkrar deras medverkan i aktiviteter.
Det finns också många andra delar av kommunen
som är bra att samarbeta med – exempelvis näringslivssekretariat, gatukontor, gatubolag, miljöförvaltning, stadsbyggnadskontor och folkhälsosamordnaren. Dels sitter de på mången kontakt
och mycken kunskap, dels visar deras medverkan
att detta är mer än ett isolerat projekt och att trafikproblemen rör hela stadens utveckling. Förresten kommer arbetsgivarna ändå att se dem som är

ute som representanter för hela staden eller kommunen och då är det bra att veta vart vissa bollar
ska passas.
Varumärket
Lika viktigt som det är att på något sätt ha med
sig de viktigaste aktörerna ombord – som huvudmän, finansiärer eller samarbetspartners, är det
att skylta med rätt varumärke.

parterna och koordinera insatser. Troligen räcker
det med möten en gång i kvartalet och i samband
med det kan en kvartalsrapport skickas ut till deltagarna.
En av de viktigaste sakerna att tänka på när linjerna för satsningen dras upp är att minimera tiden
för administration för att frigöra så mycket tid för
det utåtriktade arbetet.
Det är lätt att ätas upp av
pappersarbete.

I en stor eller medel”Det tar alltid längre tid än man tror”, sa
Därför bör man också
stor kommun är ”XXX
Kanin. ”Hur lång tid tror du att det tar?”
fundera på vad som ska
stad”, med tillägget
frågade Ru.
köpas och vad som ska
Gatu- eller Trafikkongöras själv. Grunden är
tor, troligen ett mycket
”När man ger sig iväg på en Expotition, är
att kommunen/organisabra varumärke. Det är
det viktigt att ha med sig proviant, eller
tionen ska äga relationen
i alla fall erfarenheteråtminstone något att äta.”
med arbetsgivarna. Om
na från de tre största
		
		
Nalle Puh
konsulter ändå anlitas
städerna. Ingen stängför relationsbyggandet,
er dörren för en reså ska de göra det i egenpresentant för staden
skap
av
anställda.
Däremot
kan mer kvalificerad
som vill prata om gemensamma problem. Ytterst
handlar det om upplevd trovärdighet och styrka. rådgivning, exempelvis kartläggning av potentiaEn satsning i en mindre kommun kan tjäna på att len för bilpool, med fördel läggas på specialiserade
låna lite av andra varumärkens styrka, exempelvis konsulter, liksom hantering av resvaneundersökVägverkets. Är det många parter som står bakom ningar, arrangemang kring seminarier, marknadssatsningen kan man behöva skapa ett nytt namn, föringsmaterial etc. Mycket kan också läggas på
som man gjort i Karlstad (TRIPP) där även närings- eventuella samarbetspartners att själva sköta.
I den inledande fasen är det däremot viktigt att de
livsorganisationer deltar.
Problemet med nya namn, liksom begrepp som mo- egna personerna deltar aktivt, både för att lära sig
bilitetskontor, är att varumärkesbyggandet stjäl och kunna prata för varan, och för att utveckla och
resurser från den verkliga uppgiften. I all kommu- kvalitetssäkra tjänsterna.
nikation behöver man först förklara vem avsändaren är och vad den står för innan man kan komma
till saken. Ett mobilitetskontor kan också upplevas
som något tillfälligt.
Organisation och köp
Med flera huvudmän följer också troligen en styrgrupp och/eller referensgrupp. Gruppen är viktig
för att lösa upp problem, informera och engagera

Innanför och utanför avgränsningen
Ska vi primärt jobba med externa arbetsgivare,
eller även kommunala förvaltningar och bolag? I
princip skiljer det inte så mycket. Även om de senare formellt ingår i samma koncern eller organisation och borde jobba med sina resor, behöver de
också motiveras och handledas. Finns det redan
policydokument att stödja sig på?
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Framförallt kan det skapa trovärdighetsproblem
om inte kommunen och eventuella andra samarbetspartners sopat rent framför de egna dörrarna
först. Hur kan någon påstå att det är lönsamt att
göra något, om man inte ens själv gör det?
Vad annat försegår som vi kan utnyttja, inom den
egna organisationen eller hos våra partners? Det
kan finnas ”experter” på cykel, säkerhet, eller andra sakområden. Vi har kanske redan en del kontakter, liksom nyttiga kunskaper från olika projekt mot olika målgrupper. Troligen kan delar av
andra pågående arbeten förstärka denna satsning
och tvärtom. Hur kan man då samordna dem under
samma marknadsplan?
Vi ska naturligtvis utnyttja de senaste erfarenheterna från ”kollegorna” i övriga delar av landet. De
arbetar kanske redan på sin hemmaplan med några
av de intressanta arbetsgivarna som har verksamhet i den egna kommunen. En snabb inventering
gör att man kommer igång snabbare och dessutom
springer åt rätt håll.

Utsidan: Pejling genom referensföretag,
nätverk och andra kontaktytor
Ytterligare ett sätt att korta startsträckan och öka
chansen att hitta rätt koncept är att testa idén på
lämpliga referenspersoner, sådana man själv eller
någon kollega redan har kontakt med. Det kan vara
VD, miljö- eller personalchef på ett kommunalt bolag eller ett annat moget och samhällsengagerat
företag, det kan vara företrädare för näringslivsorganisationer, tjänstemän som arbetar med arbetsgivare inom andra områden, erfarna konsulter etc.
Ställ frågor om vilka rese- och transportrelaterade
problem man ser, om de redan jobbar med resorna
på något sätt, vad de skulle vilja ha hjälp med, vilka
produkter eller tjänster de har behov av, vilken typ
av argument de skulle lyssna till – och om de är
intresserade av att agera pilot-företag alternativt
ställa upp som gott exempel.
En sådan enkel ”förstudie” gör att den som ska ansvara för satsningen har ett underlag för tankearbete såväl som för marknadsföringsmaterial. Att
dessutom direkt ha några personer att prova idéer
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på och lära sig av är lika nyttigt som inspirerande
för den som ska ut och missionera på allvar.

Rekrytering – profil och arbetsuppgifter
Vem är lika viktigt som Vad. Det spelar ingen roll
hur bra erbjudanden eller argument man har om
man inte förmår att få in dem i huvudet på mottagaren och om man inte vill och kan ta sig runt all
de hinder som kommer att dyka upp, internt såväl
som externt.
Säljande projektledare
Den som ska ansvara för satsningen ska i grunden
vara en driven projektledare, och till det ha kunskap om kommunikation och marknadsföring. Utan
rätt kompetensen och pondus är det svårt att förankra sitt mandat och få tillgång till nödvändiga
resurser inom organisationen och hos eventuella
samarbetspartners. Lagom vassa armbågar och
envishet, alltså.
Den eller de som ska arbeta utåtriktat bör på något sätt ha arbetat som säljare eller rådgivande
konsult mot företag – av tjänster, produkter eller
idéer. Det är en förutsättning för att kunna förstå
arbetsgivarnas drivkrafter och obehindrat kunna
prata med VD såväl som miljö-, ekonomi, eller personalchefer på deras egna språk. Att vara genuint
intresserad av deras affärer eller verksamhet ökar
både deras respekt och chansen att de råd som lämnas blir rätt och verkligen genomförs. Han eller hon
ska ha en vilja att leta öppningar och möjligheter,
en vilja ha åstadkommit något efter varje besök, att
bygga relationer - och att inte ge upp. Stora öron
och uthållighet, alltså.
Prioritera kraven
I många fall är det en och samma person vi talar
om, projektledaren och ”fältpersonalen”. Lägg till
det vikten av att veta vad man pratar om för att
skapa förtroende och det börjar bli svårt att hitta
personer med rätt kompetens. I en mindre organisation behöver kanske den eller de som arbetar med
arbetsgivare dessutom göra annat, mot andra målgrupper.
Vad som är viktigast kan alltid diskuteras, men viljan och förmågan att förstå och ta dem man möter

VI SÖKER

Säljande företagsrådgivare/projektledare –
Hållbara resor och transporter
Bakgrund
Grönköpings kommun erbjuder arbetsgivare rådgivning kring arbetsplatsens resor och transporter
utifrån ett vinna-vinna-perspektiv. Åtgärder som minskar deras reserelaterade kostnader, förbättrar
personalens hälsa, ökar tillgängligheten och stärker miljöprofilen gynnar samtidigt kommunens trafikpolitiska mål. Vi hjälper företag och andra arbetsgivare att hjälpa oss. Bakom Grönköpings satsning på arbetsplatsernas resor står även Vägverket, Grönköpings lokaltrafik och bla bla.
Dina uppgifter
Du kommer att självständigt kontakta, besöka och bygga relationer med stora och medelstora arbetsgivare i kommunen. Du erbjuder dem kvalificerad rådgivning kring möjliga åtgärder, produkter och
tjänster inom ”sfären” hållbara resor (bilpool/fordonshantering, kartläggning av resvanor, policys,
kollektivtrafik..), själv eller i samarbete med kollegor eller partners.
Det betyder att du också hanterar samarbetet med partners och anlitade konsulter samt utvecklar och
stöttar aktörer, produkter och tjänster som stödjer hållbarare resor.
Du är även projektledare med ansvar för ekonomi, uppföljning, beställning, rapportering etc. Du återför kunskap från det utåtriktade arbetet och samverkar med övriga delar av organisationen.
Du har
• God erfarenhet av idé- eller tjänsteförsäljning ELLER av kvalificerad rådgivning eller konsultuppdrag hos kund inom exempelvis ekonomi, organisation, logistik eller miljö.
• God kännedom om ekonomiskt och ekologiskt hållbara resor och transporter
• Förmåga att bygga och utveckla relationer på olika nivåer inom företag i olika branscher
• Stark egen drivkraft och förmåga att självständigt planera, kontakta och följa upp företagsbesök
• God kommunikativ förmåga
• Högskoleutbildning inom ekonomi, miljö, kommunikation, marknadsföring eller beteendevetenskap
• Vana av officepaketet och webbaserade system

WWW.JOBB.NU
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hos arbetsgivarna på rätt sätt är en förutsättning
för att lyckas. Att kunna företräda den egna organisationen, ibland på hög nivå, är något man måste
klara av från start. Man har bara en chans att göra
ett första intryck.
Sakkunskapen är naturligtvis viktig, men det är
lättare att lära sig tillräckligt mycket på kort tid,
än det är att skaffa sig rätt erfarenhet och läggning. Man talar ibland om ”Hire for attitude, train
for skill”. Det finns också många interna experter
och externa konsulter att tillgå. Kunskapen som
fordras är ändå för bred för att kunna behärskas
av en enda person: Hälsa och friskvård, fordonshantering och ekonomi, skatteregler och lagar, statistik och undersökningsmetodik, säkerhet och arbetsmiljö, organisation, logistik etc.
Nätverksbyggare
Ovanstående betyder att en annan viktig egenskap
hos den vi ska hitta är förmågan att bygga nätverk,
inom den egna organisationen, hos samarbetspartners och andra leverantörer av produkter och
tjänster. Han eller hon ska kunna se vad som saknas och att se till att någon tar fram det, alltså en
sorts affärsutveckling. Det gäller att kunna tänka
nytt.
Olika faser kan också kräva olika personer. I början
handlar det mest om att få upp frågan på agendan
och sälja in nyttan med att arbeta med resorna. Senare handlar det mer om att kunna ge goda råd.
Kanske har vi möjlighet att ha olika typer av personer som arbetar parallellt och som kompletterar
varandra.
Ska vi leta inom den offentliga eller privata sfären? Idealet vore någon som vandrat mellan dem,
som har förståelse för bägge världar. En person
som kommer utifrån har rätt att ställa dumma
frågor och ifrågasätta hur man brukar göra samtidigt som den förstår näringslivets verklighet. En
person från den offentliga sektorn förstår å andra
sidan offentliga arbetsgivares verklighet, liksom
hur man bäst får något att hända i den offentliga
världen. Att veta hur man förankrar, inte bara in-
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formellt, utan även formellt (med bra tjänsteutlåtanden etc) är en kompetens som bör finnas i gruppen.
Oavsett bakgrund är mod att våga driva även obehagliga saker internt och att våga ta risker viktigt.

Mål-sättning
Det finns ett inneboende problem i att sätta mål
och välja mätetal för något som i grunden är långsiktigt, men som normalt har en tidsbegränsad finansiering och oftast måste drivas i projektform.
Ska vi kunna visa på konkreta effekter vid projekttidens slut, tvingas vi att koncentrera oss på ett
fåtal mogna arbetsgivare och göra desto mer där.
Resultatet blir en bra rapport som säger vad som
är möjligt att göra på kort tid med mycket resurser.
Huvuduppgiften återstår dock: Att skapa samverkan med många arbetsgivare för att åstadkomma
en verklig och tydlig skillnad för trängseln, hälsan och miljön. Fokus hamnar på att prova och
utveckla istället för att arbeta operativt och hitta
lösningar längs vägen.
Säger vi å andra sidan att det där med att bygga relationer och sprida idéer inte går att mäta, då finns
risken att det blir mycket prat, men lite verkstad.
Alla behöver ha tydliga mål som vägledning, inspiration och piska, det är speciellt viktigt i jobb där
man i princip kan göra hur mycket eller hur lite
som helst. Man måste mätas på något så man vet
vad man förväntas göra.
Kvalitativa mål låter trevligare, men de behöver
kombineras med kvantitativa, exempelvis antalet
besök eller möten. Man kan lägga ner mycket tid på
förberedelser och urval, men eftersom så mycket
styrs av slumpen beror faktiskt antalet napp till
stor del på hur många kontakter man tar.
Mätetal
Man får faktiskt även sätta långsiktiga mål i kortsiktiga projekt. Är det troligt med en förlängning,
ska man få pluspoäng för att ta kontakter som inte
nödvändigtvis leder till resultat under den första

perioden, eller att hjälpa fram bra tjänster som kan
göra stor skillnad om ett par år.

att köra mindre bil (men naturligtvis även att hjälpa dem informera sina anställda).

Det kan också finnas skäl att sätta olika mål för
olika faser av arbetet. Inledningsvis handlar det
om att etablera kontakter och få så många arbetsgivare som möjligt att åtminstone göra någonting.
I nästa fas gäller det att få dem att göra så mycket
som möjligt. Relationsmaximering respektive åtgärdsmaximering. Samtidigt är det viktigt att hela
tiden ha nya arbetsgivare på väg in eftersom det
alltid faller ifrån några gamla.

Avgränsningar i rum och utbud
Det kan vara enklare att välja ut en eller ett par
konkreta saker att jobba med – exempelvis bilpool,
miljöfordon, utbildning i sparsamt körsätt, cykelsatsningar etc – än att ta ett större grepp och börja
med en kartläggning. Egentligen spelar det ingen
roll vad man får arbetsgivaren att göra först, så
länge de blir nöjda och vill gå vidare. Problemet är
att vi kan ha fel produkt med oss och då kommer
vi inte längre. Därför är det lite riskabelt att satsa
allt på ett kort, även om det skulle vara ett med hög
valör. Det ser inte bra ut att skicka ut en ny, lika
övertygad person ett år senare i ett nytt projekt till
samma arbetsgivare med en ny lösning.

Några mätetal skulle kunna vara:
– Antal nya kontakter och hur stor del som väljer
att gå vidare
– Antal besök eller möten, varav antal med nya
– Antalet genomförda åtgärder, totalt och varav
första åtgärd hos ”nya” arbetsgivare.
Med antalet genomförda åtgärder som ett viktigt
mätetal, säkerställer man kvaliteten på mötena
– dvs att de leder till att arbetsgivaren verkligen
åtar sig att göra något, mer än att bara titta på en
OH-presentation.
För att uppskatta vilken effekt åtgärderna kan ge,
kan man också ta hänsyn till hur många medarbetare som berörs. Kanske ska det även finnas mål
för hur många som ska ha nåtts av budskapet via
utskick, seminarier, publicitet etc.
Med mätetal enligt ovan går det också att sätta
tydliga mål som ligger inom satsningens rådighet.
Svårare är det med exempelvis koldioxidmål för arbetspendlingen eftersom resvanorna påverkas av
många faktorer utanför vår kontroll. I slutändan
är det möjligt, och nödvändigt, att skatta de egna
insatsernas samlade effekt, men som mål för det
dagliga arbetet är mindre användbart.
Lika illa kan det vara med alltför specifika kvantitativa mål. Att exempelvis titta på antalet anställda som byter färdsätt till jobbet, kan få oss att
lägga för stora resurser på att påverka personalen
direkt. Vår uppgift är ju att motivera arbetsgivarna
att göra det möjligt och attraktivt för personalen

Har vi däremot ett team med flera lyhörda personer
kan vi låta dem ta hand om de arbetsgivare som
passar deras respektive specialitet bäst, men se till
att de har med sig varandras erbjudanden i backfickan. Dessa personer bör då ha gemensamma mål
eller få pluspoäng för att hjälpa varandra.
Vilka avgränsningar sätter vi? Handlar det om alla
arbetsplatsens resor eller bara tjänsteresor, gäller det även godstransporter? Gäller våra mål bara
miljö eller även säkerhet?
En för snäv målbild begränsar våra möjligheter att
få arbetsgivaren att ta ett första steg. Är kostnaderna för tjänstebilarna det största bekymret, då
är det ju synd om vi bara pratar om resorna till och
från jobbet. Införandet av en bilpool kanske påverkar andelen bilpendlare mer än att dela ut provåkarkort på kollektivtrafiken. Vi behöver också så
många bra argument som möjligt. Kanske är det
trafiksäkerhet kopplat till arbetsmiljökraven som
bäst övertygar om fördelen med poolbilar.
Det kan finnas skäl att begränsa sig geografiskt
och satsa på områden där det finns både problem
och möjligheter att lösa dem – exempelvis centrala
staden eller samlade industriområden. Nya områden erbjuder extra goda chanser att skapa ett bra
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resmönster på arbetsplatserna från början. Dels
är förutsättningarna för cykel- och kollektivtrafik
förhoppningsvis bra och dels är företag och anställda som flyttar mer öppna för förändringar.
Men det finns en fara en fara i att peka ut och låsa
sig vid ett allt för snävt område – om det inte handlar om att vi verkligen behöver prova nya koncept
eller skapa en pilot. Allt för stor del av resurserna
satsas på alltför få, eller små, arbetsgivare.
Oavsett avgränsningar, se till att ha en rutin för
vad man gör av förfrågningar eller öppningar som
faller utanför ramen.
Siffror
Hur många och hur mycket hinner man då med? Ju
bättre vi lyckas med införsäljningen hos arbetsgivarna, desto mer vill de göra och desto mer kan vi
behöva stötta vilket i sin tur leder till att vi hinner
med färre nya arbetsgivare.
Det är inget fel i sig, så länge det är vad som ger
mest valuta för pengarna. Det är bättre med 15 arbetsgivare som gör underverk än 50 som knappt gör
något. Därför är det viktigt att ha med den kvalitativa aspekten i målen. Tittar man kritiskt på vilka
arbetsgivare det är värt att arbeta med, kanske de
ändå inte är fler än 10, 20, 50 eller 100 beroende på
kommunens storlek.
Räkna med att det går att besöka och följa upp 2050 nya arbetsgivare på ett år och att det sedan går
att hålla igång mellan 10 och 30 arbetsgivare per
heltidsperson – beroende på hur stora och aktiva
de är. Mellan tummen och pekfingret. Allt hänger
på hur mycket denna person behöver göra själv och
hur mycket annat han eller hon måste göra. Räkna med att det kan ta ett år innan de verkligen gör
något och antalet genomförda åtgärder kan bli allt
mellan 10 och 50 under en första två- eller treårsperiod.
Modell: SUMO
Det är viktigt att bestämma sig för modell och metod för utvärderingen innan arbetet börjar. För
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att kunna jämföra effekterna av olika projekt och
satsningar i landet har Vägverket har tagit fram
SUMO (System för Utvärdering av Mobilitetsprojekt). SUMO är framförallt avsedd att utvärdera
enskilda påverkansprojekt eller aktiviteter, men
kan även användas för att följa upp hur samarbetet med arbetsgivarna utvecklas år från år. För den
enskilda satsningen är valet av mål och mätetal det
viktigaste, men för att kunna utbyta erfarenheter
över landet, är det viktigt att alla använder en enhetlig utvärderingsmodell. Ett bra exempel (lånat
från Malmö Stads företagssamverkan) hur SUMO
kan användas finns i sista kapitlet som handlar om
uppföljning och förbättring.
Om användningen av SUMO ska vara nyttig, ska
alla nivåmål med sina indikatorer och metoder
definieras från början och finnas med i projektplanen.

Projektplan kontra marknadsplan
En projektplan handlar om vad som ska göras och
uppnås med vilka resurser och när; hur det ska
organiseras, avrapporteras, kommuniceras, kvalitetssäkras, samordnas, implementeras etc. Det är
alltså främst ett verktyg för arbetet inåt och uppåt.
Och ett utmärkt sådant för att säkerställa att alla
är överens om målen och medlen.
En marknadsplan är framförallt ett verktyg för det
utåtriktade arbetet. Vad erbjuder vi till vem och
hur gör vi det? Hur ser vår marknad ut med behov
problem och hinder? Vilka är satsningens styrkor,
svagheter, möjligheter och hot? I princip är det det
nästa kapitel handlar om.
En projektplan kan innehålla allt, huvudsaken är
att alla aspekter är med. Projektplanen kan dock
behöva sättas innan vi vet tillräckligt mycket för
att skriva kapitlen som hör till markandsplanen.
Å andra sidan kan en marknadsplanen vara ett
överordnat dokument som koordinerar allt arbete
mot alla målgrupper som bedrivs i olika projekt.

Svårigheter och risker

Kritiska framgångsfaktorer

– Det kan finnas olika förväntningar och målbilder inom
den egna organisationen och hos de olika
huvudmännen, vilket snart leder till friktion och
bristande engagemang.

– Satsningen är förankrad i hela organisationen
(även politiskt) och långsiktigt finansierad.

– Det kan saknas en tydlig politisk vision för stadens
hållbara utveckling vilket gör att vi ”tjänstemän” inte
har något scenario att dela med arbetsgivarna.
– Det finns många andra intressen internt att konkurrera
med, både internt och hos arbetsgivarna.
– Det kan vara svårt att hitta konsulter och andra
leverantörer med rätt kompetens eller produkter
– och som har ramavtal.
– Starten kan bli uppskjuten i väntan på att en eller
flera aktörer eller tjänster inte kommer på plats.

– De viktigaste aktörerna är med som partners –
exempelvis kollektivtrafikbolaget.
– Rätt personer med rätt mandat.
– Det finns något konkret att erbjuda arbetsgivarna.
(och där de finns)
– Ett varumärke och ett koncept som går att
kommunicera.
– Tydliga och långsiktiga mål.
– Mental och finansiell uthållighet och en plan för
hur arbetet ska in i linjen.

– Verkligheten eller målbilden har ändrats sedan ansökan
gjordes och beviljades och nu är vi kanske bundna att
göra sådant vi inte tror på.
– Första kapitlets fem grundfrågor: det vi lät vara
obesvarat där, kommer kanske till ytan nu.

Tips från coachen
– Få in den som ska ansvara för satsningen (projektledare
eller dyligt) så tidigt som möjligt så att han eller hon kan
vara med att utforma både mål och medel.
– Se till att få tydliga, skriftliga åtaganden från huvudmän eller samarbetspartners. Se det som en affärsuppgörelse och tänk på att det är vi som får skämmas om
vi inte kan leverera det vi lovat.
– Involvera forskare på universitet eler högskolor. Det
ökar seriositeten och chansen till en förlängning. Där finns
också mycket gratiskunskap om transporter, ekonomi,
beteenden, miljö etc.
– Tänk region. Människor pendlar mellan kommuner –
kanske vill vi nå dem även hemma och att budskapet i så
fall är samma som möter dem på arbetsplatsen. Vi kan låta
mindre kranskommuner ta del av det vi gör, eftersom det
gynnar oss som större kommun också.

Om regionen består av flera jämnstora kommuner
kanske man ska göra en gemensam ansökan och dela på
resurserna.
– Utnyttja eventuell kunskap från kommunikationen med
privatpersoner – vad tycker folk, vad fungerar bra etc.
Att veta vad man pratar om är ännu mer kritiskt när man
kommer ut till arbetsgivare, man har bara en chans. Dess
utom går det kanske att utnyttja en del befintligt material.
– Storleken har betydelse. Det känns inte meningsfullt,
varken personligt eller ekonomiskt, att jobba med för små
arbetsgivare.
Enkäter, beräkningar, informationsinsatser och effekter
blir lite fåniga när tio procent är två personer. Gränsen är
flytande, men någonstans runt 50-100-200 går den.
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INFÖR STARTEN
Urval, erbjudanden och presentation
Ett kapitel om att kartlägga marknaden, välja måltavlor, fylla portföljen, slipa argumenten
och att ta de lätta segrarna först. Drivs av projektledaren/rådgivaren.
Finansiering, styrgrupp och avtal är klara, liksom ett utkast till projektplan.

Möte med verkligheten
För att lyckas med en arbetsgivare måste vi till att
börja med bli insläppta. Sedan måste vi ha med oss
något som kan lösa ett problem, ett problem som
vi först kanske måste få dem att förstå att de har.
Dessutom behöver vi säkert även hjälpa dem komma igång – och hålla dem igång.
Det första – att öppna dörrar – är det lättaste. Vi
har nämligen det bästa av alla lägen:
För det första tar de gärna emot oss. Man stänger
inte dörren för en representant för kommunen eller
en myndigheten. Det är dumt. De är även positivt
förvånade över att någon därifrån kommer för att
hjälpa till, inte kontrollera. De är heller inte rädda
för att en person från det offentliga ska sälja på dem
något. Det känns ofarligt, objektivt, seriöst och det
kostar ju inget att lyssna en stund. Dessutom är ju
det här med trafik och miljö ett hett ämne i många
städer.
För det andra kan vi nästan bara överträffa deras
förväntningar. De har troligen inga. De förmodar
att besökaren är kunnig inom området och de förstår att han eller hon har något att säga, men sedan
är det nog inte så mycket mer. Jo, de hoppas få svar
på varför det ser ut som det gör på vägarna och hur
man tänkt lösa det – och de kan vilja skicka med
besökaren lite synpunkter och förslag.
Det är i de följande stegen som utmaningen ligger:
Att ha tillräckligt tydliga erbjudanden, tillräckligt
konkreta förslag/produkter och bra verktyg för att
starta processen på en arbetsplats. Det är om dessa
paket detta kapitel handlar.
Vår sits är egentligen raka motsatsen till kopiatorföretagets. Deras säljare har svårt att få boka ett
möte, men om han väl lyckas och kan erbjuda en
maskin som gör ett bättre jobb till ett lägre pris,
ja då får han troligen en order. Vår representant
är mer än välkommen, men har ett otydligare budskap, luddigare lösningar, oklarare vinster och
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därför svårt att få ett riktigt åtagande.
Det betyder att vi troligen inte behöver satsa så
hårt på att öppna vägar med hjälp av olika marknadsaktiviteter. Vi kan, och bör, fokusera på fotarbetet: Att kontakta, besöka, följa upp, tjata, stötta,
mingla etc.

Urval, segment och kontaktytor
Egentligen är det lätt att välja ut och prioritera
bland arbetsgivare. Vi koncentrerar oss på dem
som är kända: De är antingen stora eller måna om
sitt varumärke (eller borde vara det). De blir också
bra referenser.
Med storleken följer många medarbetare som ska
ta sig till jobbet varje dag, troligen mycket tjänsteresande och en stor besparingspotential. Våra
insatser kan alltså ge stor effekt för bägge parter.
De har troligen utpekade ansvariga för miljö, friskvård, resor etc som kan driva ”våra” frågor. De som
är måna om sitt varumärke har inte råd att strunta
i samhällskrav, att ta miljöansvar eller satsa på
personalvård. De kan till och med vara beredda att
betala för det. Kända företag är troligen börsnoterade och har en öppnare redovisning och är utsatta
för en hårdare granskning.
Men det finns naturligtvis undantag från regeln
och vi behöver ha fler urvalskriterier. Vilka som är
viktigast beror både på de lokala förutsättningarna
och på vilka åtgärder eller tjänster vi fokuserar på.
Den ideala arbetsplatsen är på väg att flytta till
ett centralt läge, miljöcertifierad och befolkad av
många tjänstemän som reser mycket. Detta stora
och kända företag har många offentliga kunder,
en lokal, medveten och engagerad ledning och vill
vara en attraktiv arbetsgivare.
Stort är bra, men kan också innebära problem.
Dels kan besluten ta längre tid och fastna på vägen
– kanske för att många personer på högre höjd själva drabbas av dem. Förmånsbilar och parkeringar

är känsliga saker. Dels kanske arbetsplatsen, hur
stor den än är, bara är ett lokalkontor som styrs
från huvudkontoret. Stora företag är ofta organiserade i divisioner eller affärsområden vars

chefer sitter i en annan stad. De saknar alltså en
lokal ledning att prata med. Dock finns det alltid
någon form av kontorschef med ansvar för en hel
del av våra frågor.

Varumärke/
kändisskap

Det mesta kan innefattas i varumärket och de flesta organisationer är mycket måna 		
om att bygga varumärket och ladda det med rätt värden. Varumärket är alltså både 			
ett bra argument och ett bra urvalskriterium. Med andra ord: De arbetsplatser man
ofta läser eller hör talas om är troligen större och mer intresserade.

Geografiskt läge

Arbetsplatser i centrum eller andra platser med bra kollektivtrafik, cykelvägar mm
– de har både större problem (parkering, köer etc) och större möjligheter att förändra.

Storlek

Stora arbetsplatser har många arbetspendlare och troligen även många tjänsteresenärer och många transporter. Eftersom varje arbetsplats kostar lika mycket för oss
att jobba med, oavsett storlek, kan det vara klokt att sätta en nedre gräns vid 50-100
anställda.

Profil och certifiering

De som är miljöcertifierade, miljödiplomerade eller på annat sätt miljö- eller hälsoprofilerade har redan byggt in miljötänkandet i verksamheten. De är troligen också på
jakt efter effektiva, synliga och ”billiga” åtgärder och mål för förbättringsarbetet.
Framförallt har de utsett ansvariga för området (i alla fall på papperet…)

Ägare

Statliga och kommunala bolag och myndigheter har ett större ansvar och ofta även
krav på sig uppifrån. Det gör dem i och för sig även sämre som referenser. Börsnoterade
bolag har även de större krav på sig och måste vara öppnare med vad de gör.
De bryr sig om varumärket – dålig publicitet kan få en aktiekurs att dyka.

Kunder

De som är stora leverantörer till kommuner, regioner eller myndigheter har ofta något,
om än vagt, miljökrav på sig. Titta framförallt på våra egna leverantörer. De vet att
kunden alltid har rätt och vill gärna ligga bra till.

Bransch

I tjänsteföretag står resorna för en stor del av kostnaden och miljöpåverkan (både arbetsoch tjänsteresor), de ligger ofta centralt, de har ofta en moderna företagskultur etc.

I förändring

Arbetsgivare som flyttar, expanderar, blir uppköpta, omorganiserar sig etc är öppnare
än de som tycker det är enklare att göra som man alltid gjort.

Påverkas av lagar,
regler & händelser

Vissa verksamheter är mer utsatta än andra. Händer det något just nu som gör att vissa
typer av företag får nya krav (eller möjligheter) på sig som vi kan hjälpa dem möta?
Nya lagar, förmånsbeskattningar etc?

Relationer och nätverk

Arbetsgivare som någon av oss redan har en relation med (gamla kollegor, leverantörer 		
etc) eller som vi enkelt kan nå via officiella eller inofficiella nätverk som vi har en kontakter
inom (branschorganisationer, företagarföreningar, och föreningar för olika professioner
som miljöchefer, personalchefer, travel managers etc).

Opinionsbildare

”Early adopters”, trendsättare, de med många unga medarbetare etc, är öppnare och
kan ge draghjälp.

Personligt intresse

Kanske det vikigaste: Finns det inflytelserika personer som vill driva frågan – för sin egen
eller företagets skull. Även på mottagarsidan kan Vem vara viktigare än Vad.
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Segmentering
Vi får anta att de arbetsplatser vi valt ut har tillräckligt stora problem – vare sig de själva vet om
det eller inte. Vi har ju valt ut dem för att de bör ha
störst potential. Vilka problemen och lösningarna
på dem är, det vet vi först när vi pratar med arbetsgivarna.
Behov och argument kan skilja sig åt beroende på
typ av arbetsplats. Det går att dela in, eller segmentera, vår målgrupp på många sätt: Utifrån bransch,
storlek, läge – i princip enligt alla kriterier vi använde för urvalet. Kommunala kontra privata,
tjänsteföretag kontra tillverkande industri, stora
kontra små etc.

vi inte kan vara säkra på vilka professioner vi kommer att arbeta mest med, behöver vårt budskap
täcka alla områden. Det kan till och med vara viktigare att förse miljöchefen eller personalchefen med
de ekonomiska argumenten än ekonomichefen.

Argument som fungerar – erbjudanden,
nyttor och förpackningar
Det finns skrönor om entreprenören eller säljaren
som hamnar i hissen med VDn för ett viktigt företag och har två våningar på sig att berätta vem han
är och varför just de ska göra affärer med varandra. Hissen är dessutom snabb. Det händer sällan i
verkligheten, men är en bra övning i att tänka igenom vad man egentligen menar.

Å andra sidan är det nog mer som förenar än skiljer
Man pratar om USP – Unique Selling Point. Vad är
segmenten åt just vad gäldet vi erbjuder, till
ler resandet. Det handlar
vem, vilken nytta gör
snarare om att trycka oli”Vi erbjuder en oberoende transportråddet och vilka fördelar
ka hårt på olika argument
givning till stora och medelstora företag/
har det jämfört med
och åtgärder beroende
arbetsgivare som hjälper dem att effektiviandra lösningar.
på typ av arbetsplats.
sera resorna till, från och i arbetet för att
Vi behöver inte beInom vården och omsorrätta vad som ligger
spara
pengar,
få
fler
friska
medarbetare
och
gen är sjukskrivningar
bakom det generösa
en bättre miljöprofil”.
oftast ett större problem
erbjudandet, det förän kostnaderna för förDet är onekligen ett rätt unikt erbjudande.
står de ändå. Många
månsbilar, som å andra
tar hjälp av kommusidan kan vara viktigare
nernas energirådgihos ett konsultföretag. Det kan vara lärorikt att i
början välja någon arbetsgivare från varje bransch vare, inte för att rädda miljön, utan för att rädda
för att lära sig och testa konceptet. Ett IT-företag i den egna ekonomin. Till grannarna säger de möjlicentrum, ett större verkstadsföretag, en kommunal gen något annat.
förvaltning eller en myndighet, ett regionkontor för Produkt, egenskap, fördel och kundnytta
ett försäkringsbolag etc.
När vi kommunicerar med arbetsgivarna måste vi
lära oss att resonera tvärt om mot hur vi brukar
Vem där?
Vem kommer bäst att driva våra frågor hos arbets- tänka. Vi ska inte trycka på själva tjänsten, exemgivaren? Miljö-, personal-, eller ekonomichefen – el- pelvis bilpool, inte ens vilka egenskaper eller fördeler kanske VD själv? Bil- eller kontorsansvarig? Det lar en bilpool har. Vi måste lyfta fram vilken nytta
kommer att vara olika på olika arbetsplatser och en bilpool kan göra hos den enskilda arbetsgivaren.
det har lika mycket att göra med person och per- Kan vi inte göra det, då spelar det ingen roll hur bilsonliga drivkrafter som titel och organisatoriska lig, smart eller tekniskt avancerad tjänsten är.
drivkrafter. Det viktigaste till att börja med är att
skaffa sig en ambassadör som antingen har inflytande själv eller som kan hjälpa oss vidare.
Vi kommer att vända oss till dem som på något sätt
antingen är ansvariga för ekonomi, för frisk- och
personalvård, för miljö eller profilering. Eftersom
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Bakom en nytta ligger alltid ett problem, ett behov
eller en möjlighet. För att veta vilka dessa är på en
viss arbetsplats, behöver vi prata med just den arbetsgivaren. Det ska vi ju också. Men vi måste ändå
kunna berätta ungefär vad det är vi kan hjälpa dem
med. Gör vi vår hemläxa bra, exempelvis utnyttjar

våra referenspersoner, kan vi ta fram ett antal generella punkter. Det är det vi sätter i skyltfönstret
för att locka in kunderna i butiken.
Våra arbetsgivare är alltså intresserade av vilken
nytta de kan ha av det vi pratar om. En nytta är i
princip något som syns årsredovisningen. Främst
handlar det om intäkter och kostnader, men även
mjukare aspekter som ohälsa och personalomsättning, miljöpåverkan, samhällsengagemang, varumärke etc räknas.
Större företag är ofta medvetna om sin roll i staden och vill ha goda relationer. En engagerad företagsledning vill påverka vad som händer och även
ta ansvar för stadens utveckling. De vet att det är
lönsamt på sikt, men de kan också göra det också av
personlig övertygelse. Delaktighet kan med andra
ord vara ytterligare en nytta. Kan vi erbjuda dem
en bra ingång i förvaltningen eller kommunen?
Internt vill chefer visa att de bryr sig om sådant
som är viktigt för de anställda och i det platsar
resorna mycket väl. Arbetspendlingen tar mycket
av deras tid och pengar, tjänsteresandet sliter på
familjen, etc.
Det finns också personliga nyttor. Att vara väl informerad om vad som händer i staden, ha koll på
nya regler, teknik och tjänster och få tips på möjliga besparingar tack vare relationen med oss, förstärker den interna positionen.
Miljö? Absolut, men miljönyttan är oftast grädden
på moset, utöver det som är lagstadgat eller räknas
som hygienfaktorer. Men ju mer miljöomsorgen
kan bidra till ett stärkt varumärke, underlätta rekrytering av anställda och kunder, desto mer ökar
också betalningsviljan. Att då inte bry sig om en
av de största utsläppskällorna – personalens alla
resor – kan vara oekonomiskt.
De viktigaste nyttorna finns i någon av p-kategorierna: Pengar, personal och profil – exempelvis
lägre resekostnader, friskare medarbetare och
bättre miljöprofil.
Konkretisera och exemplifiera
Erbjudanden, problem, nyttor, fördelar, argument
– för att de ska fungera måste man kunna ta på
dem. De behöver konkretiseras och exemplifieras:

– Minst en tredjedel av ett typiskt tjänsteföretags
koldioxidutsläpp kommer från personalens
resor till, från och i arbetet.
– En parkeringsplats till en anställd kostar lika mycket
per år som hans kontorsrum.
– En studie gjord vid Skellefteå lasarett visar att den
som tar bilen till jobbet löper femtio procent högre
risk att drabbas av hjärtinfarkt än den som cyklar, går
eller åker buss.
– Undersökningar visar att hela 80 procent av cykelpendlarna rör sig tillräckligt minst fyra dagar i veckan
eller mot bara 20 procent av bilpendlarna.
– Utbildning i sparsamt körsätt ger en varaktig sänkning
av bränsleförbrukningen på 5-10 procent.
– Ett fjärrmöte istället för en resa kan spara 5 000
kronor per deltagare.
– Hjälp en anställd att slippa äga en andrabil och han
”tjänar” flera tusenlappar i bruttolöneökning.
– En översyn av bilresorna i tjänsten kan halvera
kostnaden, bland annat genom införande av bilpool.

Alla siffror behöver inte vara exakta, men vi måste
kunna styrka rimligheten i dem, helst med vittnen.
Goda exempel i form av arbetsgivare som redan
genomfört någon eller några av de åtgärder vi rekommenderar är mycket viktigt för trovärdigheten
i det vi säger. Det är först när någon annan som det
går att identifiera sig med har gjort något som det
blir på riktigt.

Produktportföljer och nyttolistor
Det finns ett smörgåsbord av åtgärder att välja
mellan. Det är ju bra – och lika förvirrande som
ett riktigt smörgåsbord måste vara för den utländska gäst som aldrig sett våra specialiteter. Det är
upp till oss som vana julbordsguider att ta reda på
gästens smak och sedan rekommendera vad, och
i vilken ordning, hon bör plocka till sig rätterna.
Vi kanske till och med hjälpa henne göra det så att
det blir rätt.
En av våra starkaste tjänster är därför någon typ
av kartläggning eller förstudie av arbetsplatsens
resor. Med en sådan skapar vi både ett intresse och
ett underlag för att gå vidare. Företaget får också
den insikt och kunskap som behövs för att kunna
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driva sina egna förändringsprocesser.
Nedan följer exempel på produkter i vid bemärkelse som vi kan ha med oss ut (om de finns i sinnevärlden), men inte nödvändigtvis ska visa på overhead.
Tre produktportföljer
Ett sätt att dela in allt det vi pratar om är
i tre stycken produktportföljer:
Summan är ofta större än delarna – kanske går det
att kombinera några tjänster för att göra dem ännu
mer attraktiva. Ett tjänsteresepaket med bilpool,
företagskort på kollektivtrafiken kompletterat med
rabatt hos ett taxibolag?

1

Saknas några produkter eller tjänster, måste vi
kanske bevisa för våra samarbetspartners och leverantörer att de skulle tjäna på att ta fram dem.
I den kategorin faller i många fall ändrade busslinjedragningar vid ett företag eller företagsområde, förbättrade cykelvägar etc
Alla saker i portföljerna är inte lika bra utifrån
den förväntade effekten för oss, nyttan för arbetsgivaren eller lättheten att genomföra dem. Några

2

Egna åtgärder på arbetsplatsen,
exempelvis:
– Förbättring av cykelparkering,
ombytesmöjligheter, pump, service etc.
– Revidering och koordinering av exempelvis mötes-, rese-, bil-, och miljö-policy.

Det vi och våra samarbetspartners
erbjuder, exempelvis:

– Friskvårdssatsningar, utmaningar och
tävlingar.

– Beslutsunderlag: Kartläggning av tjänsteresor
och arbetspendling, bl a med en webbaserad
resvaneundersökning för att identifiera
lämpliga åtgärder och bedöma förändringspotentialen.

– Flexiblare arbetstider, möjlighet till
hemarbete etc.
– Parkeringspolicy och prissättning.
– Incitament för ändrade resvanor – eller
åtminstone jämbördiga subventioner.

– Fordonshantering: Stöd inför en analys av
fordonsinnehav och tjänstekörning, exempelvis vid införande av bilpool. Rådgivning kring
förmånsbilar / miljöfordon.

– Intern bil- och cykelpool.
– Intranät med trafikinformation,
samåkningstavla etc.

– Styrdokument: Översyn av rese-, bil- eller
miljöpolicy.
– Kommunikation: Personalinformation om
kollektivtrafik, cykel mm – på plats, på papper
och på intranätet.
– Förändringsprocessen: Stöd vid genomförande av beslutade åtgärder och
erbjudanden riktade till personalen –
exempelvis testresenärer, rescoachning etc.
– Kunskapsbank: Råd, tips, goda exempel och
material.
– Nätverk: Kontakter med offentliga aktörer,
produkt- och tjänsteleverantörer och andra
organisationer som genomfört åtgärder
– Justerad busslinjedragning vid ett företag
eller företagsområde.

3

Kommersiella produkter och
tjänster, exempelvis:
– Bilpooler
– Utbildning i sparsamt körsätt
– Tekniska system för fjärrmöten
och distansarbete
– Miljöfordon
– Förmåns- eller företagskort på
kollektivtrafiken
– Cykelpool och Leasing- eller förmånscyklar
– Cykelservice, externa cykel- eller
gångtävlingar etc
– Samåkningssystem
– Realtidsinfo i reception och på intranätet
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är kanske riktigt bra, men så svåra att förklara att
det är först när vi kommit en bit på vägen med en
arbetsgivare som vi kan plocka fram dem. De sämre kan vi lika gärna stryka från den ”officiella listan” och ha i bakhuvudet tills vi träffar på någon
arbetsplats där de faktiskt passar riktigt bra. Läs
mer i slutet av kapitlet om vad som karaktäriserar
”bra” åtgärder.
Nyttoregister
Ett annat sätt att dela in åtgärderna är utifrån vilken nytta de gör och vilka problem de löser hos arbetsgivaren:
– ”En stor del av våra anställda rör sig ohälsosamt lite”: Föreslå ett paket med att se över och
förbättra möjligheterna att cykla till jobbet (parkering, ombyte mm), inför bilpool för att minska
kravet på egen bil i tjänsten, tävlingar, ställabilen-bonus, att ledningen föregår med gott exempel etc.
– ”Kostnaderna för de korta tjänsteresorna har
stigit i höjden. Personalen har tröttnat på att
slita ut de egna bilarna och många unga har inte
ens egna bilar”: Föreslå dem att bygga upp en
egen bilpool eller ansluta sig till en kommersiell
bilpoolstjänst. Det kan minska både kostnaden,
risken för arbetsolyckor, och öka trivseln – samtidigt som det öppnar för friskvårdssatsningar.
Visa dem hur de tar fram underlag och räknar
på det.
– ”Miljörevisorn är på oss, vi måste hitta nya kostnadseffektiva mål”: Föreslå dem att ta ett ordentligt tag i arbetspendlingen genom ett samlat
paket med bilpool, cykelåtgärder, subventionerade månadskort etc. Går det även att förbättra
kollektivtrafiken till arbetsplatsen? Finns det
många förmånsbilar, styr upp bilpolicyn så att
den premierar val av miljöfordon, kombinera
med utbildning i sparsamt körsätt etc.
Vi behöver tänka efter vilka typer av problem vi
kommer att upptäcka hos arbetsgivarna och vilka
lösningar vi har att föreslå dem. Utnyttja referensföretagen och lyssna och lär av dem.
Hinder, morötter och piskor
Ytterligare ett annat sätt att dela upp åtgärderna
är att tänka på genomförandet.

Till att börja med handlar det om att ta bort hinder för ett ändrat beteende. Varför föreslå en cykelkampanj om det inte finns en cykelparkering,
ombytesmöjligheter eller ens säkra cykelbanor?
Det måste vara möjligt slippa ta bilen och ibland
kanske inte ens resa. Det blir det om det finns alternativ till att använda den privata bilen i tjänsten, om det går att arbeta hemifrån, om det finns
bra kollektivtrafikförbindelser, om det finns teknik för fjärrkonferenser. Det mesta handlar alltså
om fysiska förutsättningar, men också om att det
måste vara lätt att hitta information om alternativen.
När hindren är borta går det att locka med morötter i form av tävlingar, subventioner, leasingcyklar
och att låta ledningen föregå med gott exempel.

”Vi”
Marknadsföring/
PR/Seminarier...

Kartläggning/
Rådgivning

Försäljning/Besök

Kommersiella
produkter &
tjänster
Våra kunder:
Företag/Arbetsgivare

Vårt Nätverk/
Våra Partners

Ett sätt att se på ”den uppsökande rådgivningen”.

I mitten finns de interna resurserna: De som
bygger relationer och/eller är goda rådgivare,
de med expertkunskap (inhyrda eller anställda), och de som stöttar marknadsaktiviteterna.
Runt omkring den egna organisationen finns
målgruppen, samt nätverket av partners och
andra ”nyttiga” aktörer och personer, bakom
finns alla leverantörer av produkter och tjänster som vi kan peka på när de passar in.
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Nu räcker det sällan med morötter för att få fart
på en häst och därför behövs även piskor i form av
striktare policys och regler för möten, resor, bilar
och parkering. Skattereglerna är oftast svårforcerade hinder, men i vissa fall, som förmånsbeskattningen av fria parkeringsplatser, är de effektiva
piskor som dessutom kan skyllas på andra.

Verktygslådan
Kartläggning - resvaneundersökning
Om vi ska kunna ge bra råd behöver vi veta hur det
ser ut på arbetsplatsen. Vi får många pusselbitar av
dem vi pratar med, men problemet är att de knappast har hela bilden klar för sig. Siffror och samband trillar inte ut av sig själv ur de system som
finns. Framförallt vet de inte hur medarbetarna
tänker och gör.
Det kan vi hjälpa dem med. Det är ett tydligt, värdefullt, unikt och lättsålt erbjudande som dessutom
gör att vi kommer in under skinnet på arbetsgivaren. Erbjudandet påminner om skylten i bankfönstret ”Vi går igenom din ekonomi – om vi inte
kan förbättra den får du 500 kronor i handen” eller
klädbutikens ”Idag bjuder vi på färganalys” (så att
du handlar rätt kläder hos oss).
Man kan tänka sig olika former av kartläggningar,
men helst vill vi kunna kombinera det som finns i
ekonomisystemen med det som finns i folks huvuden.
Den första halvan kan vara en genomgång av
tjänsteresor med bil, privata så väl som förmåns- och bruksbilar, för att kunna göra en kalkyl på bästa mixen av bilpool, hyrbilar, förmånsbilar etc. Vi behöver titta på fordonsinnehav,
avtal, körmönster etc. I det här fallet betyder ”vi”
troligen en konsult inom området, typ fordonsekonom eller liknande. En regelrätt kartläggning
kostar en del, men vi bör åtminstone visa dem hur
de ska göra och sedan vara med och dra slutsatser. Det finns en risk att företaget missar viktiga
delar och får en felaktig kostnadsbild, vilket i sin
tur minskar drivkraften för en förändring. Därför
är det viktigt att fordonsekonomen åtminstone får
granska det som gjorts och de uppgifter som ligger
till grund för analysen.
Den andra halvan är en resvaneundersökning som
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visar hur medarbetarna reser till, från och i tjänsten, varför de gör som de gör och om, och i så fall
hur, det går att förändra. Bäst är om det går att ha
den webbaserad. Genomförandet blir snabbare,
billigare och enklare, enkäten är lättare att fylla i
och svarsfrekvensen blir högre.
Enkäten bör genomföras i arbetsgivarens namn
– men i samarbete med oss offentliga aktörer. Det
sistnämnda för att det ökar trovärdigheten och
den upplevda nyttan med att svara på enkäten. Det
förstnämnda för att vi ju vill att arbetsgivarna ska
äga frågan själv. Det är ledningen som ska sticka
ut hakan. Personalen kommer att ha höga förväntningar på att deras chefer gör något med resultatet.
Det kanske inte verkar som ett så stort åtagande
från deras sida att genomföra en undersökning,
men det är det.
Resvaneundersökningen är ett mycket effektivt
verktyg av flera andra skäl:
– Den hjälper oss att hitta rätt åtgärder – så att
ledning och personal blir nöjda och vill göra mer.
– Medarbetarna reflekterar över sina resvanor
under några minuter. Med vissa enkätsystem
kan man även skicka ut information och erbjudanden anonymt till dem som svarat på ett
visst sätt.
– Vi och våra samarbetspartners får värdefull indata till våra trafikmodeller, kundbarometrar etc
– Benchmarking: Arbetsgivarna kan jämföra sig
med andra eller sig själva över tid som en del i
miljöarbetet.
En resvaneundersökning kan göras enligt olika
principer. Den klassiska RVUn bygger på resdagböcker över faktiska resor under en kort period och
tittar sällan på bakomliggande orsaker till valet av
färdmedel.
Vi kan istället fråga om just vanorna, hur de brukar
göra. Det blir mindre statistiskt säkerställt, men är
effektivare ur ett kommunikationsperspektiv - speciellt eftersom vi frågar alla och inte bara en utvald grupp. Utan resedagboken kan enkäten göras
kortare och enklare vilket ger en högre svarsfrekvens. Det ger oss även chans att tränga lite djupare
och fånga attityder och åsikter. Det går att gå ännu
djupare och med mer omfattande enkäter kartlägga

värdering och livsstilar (RAM-studien i Mölndal).
Oavsett princip och andra användningsområden,
är huvudsyftet alltid att bidra till en kartläggning
av nuläget och bedömning av potentialer. Det är
det vi ska leverera till arbetsgivaren.
En ambitiös kartläggning är inte alltid
ett måste, ibland har arbetsgivaren ett
brinnande problem vi kan lösa åt dem
med något ur vår produktportfölj och då
gör vi naturligtvis det som ett första steg.
Vi måste alltid lyssna och föreslå det som
passar i tiden, så länge det är tillräckligt
rätt och på sikt tar oss långt.

Ett register bör innehålla:
– Personens kontaktuppgifter samt titel,
arbetsuppgift med mera
– Företagets kontaktuppgifter samt bransch,

Ekonomi

Nulägesbeskrivning

Korta tjänsteresor

Ekonomi
Korta tjänsteresor
Förmånsbilar, taxi, milersättning

Ohälsa

Administrativa verktyg:
Vid sidan av externa verktyg – webbenkätsystem, checklistor, kalkylmodeller
etc – behöver vi åtminstone ett administrativt verktyg: Ett kontaktregister. Det
är viktigt som arbetsredskap under tiden
och för dokumenteringen efteråt. Det bör
alltså göras så enkelt att det verkligen
används, men samtidigt så komplett att
det kan utnyttjas för att följa upp målen
utifrån mätetalen.

Långa tjänsteresor

Förmånsbilar, taxi, milersättning

Ohälsa

Långa tjänsteresor

Arbetsresor

Arbetsresor

Miljö

Miljö

Besparingspotentialer
Ett bra sätt att presentera en verksamhets
kostnader och miljöbelastning – efter en ordentlig kartläggning eller som en schablon
innan. Vi kan på ett pedagogiskt sätt visa
hur man med olika åtgärder kan flytta de
olika reserelaterade företeelserna mot mitten, dvs lägre kostander/miljöbelastning. Vi
kan visa på hur en effektivisering av exempelvis fordonshanteringen flyttar tjänsteresorna nedåt på både pengaaxeln och miljöaxeln.
Det går att förklara att vi har verktyg som
samtidigt tar tag i både ohälsan med dess
höga kostnad OCH arbetspendlingen (som
ju annars kan tyckas ligga utanför arbetsgivarens kontroll) med dess stora miljöpåverkan.

Ekonomi

Ekonomi

Miljöbilar
Bilpool
Ohälsa
Cykelparkering
Tävling etc
Ohälsa
Leasingcykel
...
Cykelparkering
Tävling etc
Leasingcykel
...
P-STYRNING

P-STYRNING

Sparsam körning
Miljöbilar

Bilpool
Sparsam körning

Förmånskort
Distansarbete
Samåkning
Info
Förmånskort
Bilpool
Distansarbete
Samåkning
Info
Bilpool

Resepolicy
Fjärrmöten
Mötespolicy

Resepolicy
Fjärrmöten
Mötespolicy

Miljö

Miljö
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storlek, certifieringar etc

”När man är en björn med Mycket Liten Hjärna och
Tänker Ut Saker, upptäcker man ibland att en Idé
som verkade vara riktigt Idéaktig inne i hjärnan,
är helt annorlunda när den kommer ut i det fria
och andra människor ser på.”

– Bearbetningsinformation:
Status (exempelvis från ”ej
kontaktad” till
”genomfört åtgärder”). Datum för möten, stolpar
från mötesanteckningar, när de ska kontaktas
igen, om de får nyhetsbrev etc.

Det är här vi frestas att lägga in för många fält som
ingen sedan orkar fylla i eller uppdatera.
Ett flexibelt register bör bygga på en databas såsom
Microsofts Access (ingår i officepaketet), Filemaker
Pro eller liknande. Framförallt bör det finnas någon
i närheten som kan ändra fält, utseende, rapporter
etc vid behov. Ett kundregister måste sättas upp på
listan över vilka personregister som organisationen har (enligt PUL) och i princip måste alla som
finns med i registret ha lämnat sitt godkännande
– att tänka på vid inbjudningar till seminarier etc.
Det börja också komma webbaserade kundstödssystem, som Fortnox. Istället för att köpa ett program och bygga ett kundregister, betalar man en
summa per månad och har sitt register på webben,
åtkomligt från vilken PC som helst (men säkert) och
slipper att ta backup – eller anlita en expert.

Marknadsföring och PR,
vs besök och relationer
Marknadsföra betyder att föra något till marknaden, eller tvärtom. Det handlar om att överbrygga
ekonomiska, fysiska eller mentala avstånd mellan
det vi erbjuder och dem vi vill ska utnyttja det.
I klassisk marknadsföringsteori pratar man om
fyra P som kan minska avstånden: Produkt, Pris,
Plats och Påverkan. Marknadsföring används ofta
synonymt med enbart påverkan (eller till och med
bara reklam och marknadsaktiviteter), men ingen
kan på lång sikt sälja en produkt som är för dyr,
dålig och inte lätt att hitta. Inte vi heller. De första
P:na är redan behandlade, så nu handlar det om det
sista P:et, påverkan.
Framförallt handlar nästa kapitel om det. Den
största påverkan får vi nämligen genom att möta
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våra
kunder.
Broschyrer, seminarier
och
PR skapar igenkänning, ökar
Nalle Puh
medvetenheten
och sprider kunskap, men det
är i de personliga mötena det händer något, inte i
trycksaker, annonser eller på webben.
Seminarier
Samtidigt hjälper nyhetsbrev, frukostmöten och
publicitet oss att bibehålla våra relationer på ett
kostnadseffektivt sätt. Ett bra upplagt seminarium
är en mötesplats för människor och idéer, det skapar nätverk och relationer samtidigt som innehållet inspirerar och gör deltagarna mottagliga för ett
konkret erbjudande från oss.
Några tips för seminarier:
– En kändis drar folk, speciellt viktigt vid de
första arrangemangen där vi och vårt budskap
är okända. Ett kommunalråd eller en stadsbyggnadschef kan vara nog så bra.
– En bra moderator håller folk vakna och förtydligar det ni säger
– Frukostmöten är ett bra koncept - speciellt för
att belysa en avgränsad fråga eller tjänst
– Hitta en ny och aktuell ”twist” på ämnet – låt exempelvis rörelse och hälsa rama in resebudskapet.
– Ha med goda exempel i form arbetsgivare som
vittnar om vad de tjänat och produkter eller
leverantörer som konkretiserar det vi pratar om.
– Låt inbjudan även förmedla budskapet till den
majoritet som faktiskt inte kommer. Då har de i
alla fall fått något att tänka på.
Räkna inte med att alla som vill gå anmäler sig
utan att bli påminda, hur bra inbjudan eller
innehållet än är. De flesta som kommer, kommer
att vara de vi känner, de som har en relation till
oss.
– Lokalt förankrade seminarier lockar en större
andel av de inbjudna företagen – vägar, buss
trafik, närmiljö och byggplaner är mycket viktiga frågor för dem som verkar i ett område. Vad

som händer i staden i stort är också intressant.
Infrastruktur lockar deltagare, som vi sedan
kan servera vårt mjukare budskap.
Trycksaker mm
Vi behöver trycksaker. De vi träffar, eller ska träffa,
förväntar sig fortfarande att få något i handen, att
bläddra i, lägga i bokhyllan eller att visa för andra.
I en elektronisk värld är en välgjord trycksak något
verkligt att hålla i handen.
Vi kan exempelvis behöva:
– En broschyr som presenterar oss, varför vi finns
till och framförallt vad vi kan göra för dem.
– Fakta- eller tipsblad om det vi och våra partners
erbjuder – vad det är, vilken nytta det gör och
hur man går tillväga.
– Personalinformation i form av generella blad
eller webbsidor om olika färdmedel, bilars miljö
prestanda etc. Om det är en större arbetsplats
kan det vara värt att lokalanpassa dem – ”så här
lång tid tar det att cykla till jobbet från xxx”
– Nyhetsbrev för att hålla kontakten, lyfta fram
goda exempel, eller för att sprida innehållet i
seminarier.
Ett enhetligt utseende, grafisk profil, gör att mottagarna lär sig känna igen oss som avsändare och
ökar chansen att de till slut kommer på ett seminarium. Det är däremot ingen idé att lägga för mycket
krut på formgivningen. Det mesta blir snabbt inaktuellt, och speciellt faktabladen kan med fördel
läggas i ett ”bibliotek” på webben. Därifrån kan vi,
och vår målgrupp, ladda ner och skriva ut på papper när vi behöver det.

med oss. De ska kunna förstå vad vi erbjuder, hur
de får kontakt med oss, eller kunna anmäla sig till
seminarier eller nyhetsbrev, och de ska kunna ladda ner våra trycksaker och kanske prova eventuella elektroniska tjänster. Det räcker. Ju mer information vi lägger ut, desto mer måste vi uppdatera.
Dessutom: ingen tar till sig våra argument via en
datorskärm.
PR
PR, eller public relations, är ofta ett mer kostnadseffektivt sätt att nå ut med budskap än traditionell
reklam. Det går ut på att få folk att prata om oss
och det vi gör. Det gör vi genom att synas i medier
och i andra sammanhang där vår målgrupp eller
budbärare finns, eller genom att utnyttja bekanta
som rör sig i rätt nätverk. Synas i medier gör vi genom att formulera det vi gör som nyheter och att
skapa goda relationer med ett par bra journalister.
Det som står i en tidning eller sägs på radio är trovärdigare än det som sägs i en broschyr. Men viktigare än att nå ut med ett budskap, är att nå in med
det i rätt huvuden, så vi ska inte stirra oss blinda
på i hur många artiklar vi synts i.
PR handlar mycket om timing. Kan vi förbereda
några nyheter som ”faller ut” när exempelvis bensinpriset stiger snabbt, eller när en ny rapport om
hur luftkvaliteten påverkar vår hälsa dyker upp?
Kan vi göra en lista på i vilka sammanhang vi skulle vilja synas eller tala?
Allt detta behöver vi tänka igenom innan vi visar
upp oss på allvar och sammanfatta i en egen liten
kommunikationsplan – om det inte redan finns en
sådan för hela verksamheten som även inkluderar
vår målgrupp.

Presentationer och webb
Vi behöver OH-presentationer, kanske. Att göra
dem tvingar oss att tänka igenom och komprimera Marknadsplan
budskapet. Presentationer är bra att ha i större En marknadsplan kompletterar (eller ingår i) prosammanhang och att ha i bakfickan vid möten med jektplanen och kan i princip innehålla samma
enskilda arbetsgivare, men de kan vara effektiva rubriker som detta kapitel. Vi kan lägga till en
samtalsdödare i mindre sammanhang. Vi vill ju SWOT-analys där vi går igenom vilka styrkor och
fråga och lyssna, inte informera.
svagheter vår satsning och vår tjänst har samt vilWebben är ett utmärkt redskap för att sprida in- ka möjligheter och hot vi ser. Den har vi nytta av
formation, men bara till
när vi ska formulera
dem som redan är intresvårt budskap, iden”Om du alltid säger ”vi får se” händer det
serade eller har kontakt
tifiera vad vi saknar

aldrig någonsin någonting.”

Nalle Puh
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och vilka händelser vi bör förbereda oss för. Fundera ordentligt på om det finns några avgörande
hinder för att arbetsgivarna ska kunna göra det vi
föreslår.
En marknadsplan är en karta som ska hjälpa oss
att ta oss från där vi är till dit vi vill nå (enligt projektplanen). Den ska alltså svara på:
– Vad är det vi erbjuder – nytta mm
– Till vem är det vi erbjuder det – urval, segment
etc.
– Hur erbjuder vi det – kommunikationen/
marknadsföringen och säljarbetet
– Vad har vi med oss - verktyg, produktportföljer, argument
– Hur ser landskapet ut - SWOT-analys,
marknadsundersökning, kritiska framgångsfaktorer, risker etc.
De yttre ramarna – budget, resurser, mål, riskanalys, framgångsfaktorer etc – ingår i projektplanen.

Lätta segrar först
Vi ska göra det enkelt för oss och ta de lätta segrarna först. Det gäller både vilka arbetsgivare vi
väljer och vad vi tar med oss till dem. Framgång
föder framgång och det är lättare att lära sig i en
positiv miljö. Vi behöver också goda exempel och
talesmän i början. Vårt erbjudande kommer att utvecklas, vilket gör att vi så småningom kan lyckas
även med de svårare fallen. Varför då trötta ut sig
på dem först?
Vi börjar med referensföretagen, de som ställde
upp på att vara bollplank från början. Vi går på
dem som vi vet har en mogen syn på sin roll i samhället och som har drivande miljö- personal- eller
kontorschefer, – eller VDar. De som förstår vad vi
pratar om från början och bara behöver få höra argumenten och veta när vi ska sätta igång.
De åtgärder som är lätta att sälja in och som verkligen blir genomförda brukar:
– Vara konkreta med tydliga vinster av något slag
– Inte kräva mer tid av vår motpart än ett telefonsamtal och en underskrift – därför kan det
vara större chans att en arbetsgivare ansluter
sig till en bilpool än att de bygger ett nytt
cykelställ.
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– Vara av personligt eller professionellt intresse
för vår huvudkontakt eller den som bestämmer
– Passa in i ett pågående arbete, exempelvis en
friskvårdsatsning, eller ta hand om ett stort
eller ”trendigt” problem.
Har vi tid och pengar kan vi göra en regelrätt marknadsundersökning för att se vad som är mest gångbart. Problemet är att dem vi vill fråga knappast
kan svara. Frågeställningen är ny och det är först
i och med vårt besök den kommer upp på bordet.
Vi gör med andra ord vår marknadsundersökning
under tiden – och utifrån den kunskap vi redan fått
tack vare våra referensföretag och erfarenheter
som andra gjort på andra platser.

Svårigheter och risker
– Det saknas viktiga pusselbitar i vårt erbjudande –
tjänster, leverantörer etc.
– Vi saknar rådighet över viktiga komponenter i vårt erbjudande – kollektivtrafikutbudet, planprocessen etc.
– Det saknas konsulter inom de kompetens-områden
där vi behöver hjälp.
– Budskapet blir lätt lite flummigt eller fyllt med pekpinnar – vår problembild tar för stor del av budskapet.
– Det finns lagar och regler som gör många goda idéer
ointressanta – exempelvis förmånsbeskattningen av
leasingcyklar och månadskort.

Kritiska framgångsfaktorer
– Tydligt erbjudande.
– Konkreta tjänster, produkter med tydlig nytta.
– Kvalitet i de åtgärder vi rekommenderar – en opålitlig
busstrafik eller en leverantör som inte är professionell
slår tillbaka på oss.
– Goda exempel på arbetsgivare som gjort saker och på
saker de gjort som de tjänat på.
– Det vi säger och erbjuder är internt förankrat - kan vi
diskutera tidtabeller eller olika typer av företagspaket?
– En genomtänkt kommunikation.

Tips från coachen
– Glöm inte att framhålla tjänsten ”hjälp med att se över poli– Prova koncept, lösningar, argument, material etc på referenspersoner innan ni går ut skarpt. Bygg upp kontakter med
cys och andra styrdokument”. Vi nog ensamma om att kunna
branschföreningar och andra typer av nätverk för att testa
ge oberoende råd om både innehåll, taktik och praktiskt
idéer och kanske planera samarrangemang.
genomförande.
– Tänk på att vi som offentlig aktör och kommersiella leverantörer har olika roller. Vi hjälper arbetsgivarna för att det
är bra för de politiska målen, men de gör det för att tjäna
pengar. Var tydlig med vad vi kan och inte kan göra för att
ge dem kunder och ställ rimliga motkrav, och stötta inte en
tveksam affärsidé med skattepengar utan starka skäl.

– Använd lokala medier för att berätta att ni finns, bjud in till
seminarier och andra aktiviteter, skicka pressmeddelanden
om ni uppnått något konkret av nyhetsvärde, spinn på deras
intresse för hur staden utvecklas, få med medieföretagen
själva i olika former av utmaningar. Kom ihåg att trycka på att
det handlar om vinster för alla parter och inte bara miljön.

– Se till att hitta konsulter som pratar samma språk som
– Kommunicera inte ”projekt” i de externa kontakterna,
arbetsgivarna vill ha en relation med vår organisation, inte ett
dem ni tänkte bjuda på extra hjälp inom ett speciellt område.
projekt. Undvik interna ord som mobilitet etc.
En ekonom är trovärdig i sin roll diskutera fordonshantering
och kostnadskontroll.
– Tänk på att det finns fler vägar att nå den huvudsakliga
– Fundera redan nu på vilka mer eller mindre udda kontaktmålgruppen. Fastighetsbolag har kanske inte så många
anställda, men desto större påverkan på vad deras hyresytor det kan finnas för att få kontakt med rätt personer . Se
gäster, det vill säga våra kunder, kan göra. Värdet på en
till var med och ”mingla” där det finns chans att träffa folk
fastighet påverkas inte bara av standard och läge, utan även
från intressanta arbetsplatser eller potentiella samarbetspartpå hur tillgänglig den är, oavsett färdmedel. Fastighetsbolag
ners.
är också intresserade av att ge mervärden till sina hyresgäster så att de stannar och betalar hyra. De kan bygga bra – En mindre kommun må ha sämre kollektivtrafik, men medcykelparkeringar eller locka dit en bilpoolsleverantör – det är
borgarna har å andra sidan oftast mycket närmare till
exempel på bra service. Fastighetsbolag borde också vara
jobbet. De flesta har troligen cykelavstånd och därmed blir
intresserade av att stå på god fot med kommunen och andra
friskvårdsargumentet starkare.
myndigheter.
– Fundera om några av våra partners eller leverantörer kan
– Kontrollera vilka verktyg som redan finns och används i
skapa ännu starkare erbjudanden tillsammans. Komorganisationen – kundregister, webbenkätverktyg etc. Ett
mersiella aktörer tänker i affärer och byter gärna kunder med
webbenkätverktyg kan också, användas till att utvärdera
andra om det betyder att de får sälja ännu mer till ännu fler.
seminarier, ta emot anmälningar etc. Testa verktygen först
internt – kollegorna borde ju också svara på en resvaneun– Bygg ett kontaktnät av experter på andra myndigheter
dersökning.
eller liknande organisationer – skatteverket, arbetsmiljöverket
etc – de kan förse oss med kunskap och även bli en typ av
– Lägg ut goda exempel, råd etc som daterade trycksaker på
samarbetspartners.
webben (pdf etc), inte som webbsidor. De senare förutsätts
vara uppdaterade, och det är de troligen inte.
– Var väl förberedd när det är dags att gå ut – vi får inte en
andra chans att skapa ett första intryck – Men sitt inte på
– Läs på om vad lagar och regler säger, frågorna kommer
kammaren och gissa och tänk ut allt innan. Det går inte, och
att komma och våra råd bör åtminstone vara möjliga att
ingen har nytta av den akademisk produkt som blir resultatet.
genomföra.
Idéerna måste möta verkligheten, de blir aldrig färdiga och
inget blir ändå exakt som vi tänkt oss.
– Hör med ”kollegorna” i andra kommuner om de har kommit igång med några företag som har kontor även här.
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UNDER TIDEN
Relationer och resultat
Ett kapitel om personliga möten och motivation, åtaganden, stöttning och effekt,
marknadsföring och nätverkande – och lite administration. Drivs av projektledaren/
rådgivaren. Stöttas av projektägare och styr- eller referensgrupp.

Resande i resor
Räkna med att vi som rådgivare är välkomna, åtminstone för ett första förutsättningslöst möte. Det
är ett fantastiskt läge, speciellt som förväntningarna troligen är låga, men inställningen svagt positiv. Vi ska utnyttja det öppna läget och undvika
pekpinnar, men också undvika att fjäska. Vi har ett
bra erbjudande och vi kommer att få dem att förstå
vad det är värt.

också att de flesta pratar mindre och att man missar dialogen.
Större möten passar bättre när man verkligen har
något att presentera. Något som handlar om vad
just de skulle tjäna på att göra det vi föreslår. Och
för att föreslå rätt saker, måste vi först ha någon att
jobba med, någon som ser till att man får den information vi behöver, och som förankrar de första
stegen internt.

Vem vi möter
Det spelar mindre roll om
Frågan är då vem vi mö- ”För den outbildade är ett A bara tre pinnar.” vår ambassadör är miljö-,
personal-, bil- eller konter. Man kan boka in ett
Nalle Puh
torschefen. Man pratar
möte med flera personer,
ofta om att sikta så högt
kanske en från varje anupp som möjligt och vår
svarsområde. Fördelen
är att vi får en bredare kontaktyta och att personer första kontakt kan mycket väl vara VDn, speciellt
som tidigare inte förstått att de har något gemen- om företaget är lite mindre.
samt nu samlas kring en gemensam fråga. Nackde- Hur vi möts
len är att vi förväntas bjuda på en allmän presen- Människan är född med två öron och en mun. Det
tation, vilket gör att det blir vi som pratar och de betyder att man ska lyssna mer än prata, speciellt
som lyssnar istället för tvärtom. De tänker då efter under det första mötet hos en arbetsgivare. Det är
mindre och vi får inte så mycket kunskap med oss inte en framgång att ha fått prata oavbrutet i två
hem att bygga vidare på. Fler människor betyder timmar.

Friskare medarbetare
Lägre kostnader
Bättre miljöprofil

(Permanenta)
Integrerat i
Policys/

(Prova/
Experiment)

Ledningssystem

– EN åtgärd
– Pilot

(Medvetenhet)
– Kartläggning/
– Förslag
– ...
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– ...

Värdetrappan beskriver hur vi med våra
råd och tjänster steg för steg åstadkommer mer och mer hos en arbetsgivare.
Det synsättet står i motsats till att först
lägga fram en mobilitetsplan, även
om den innehåller samma sak som vår
kartläggning pekar på. Mobilitetsplaner
fungerar bättre om det finns ett tvång
utifrån eller tryck uppifrån på att vidta
åtgärder.

”Alla kan inte och somliga vill inte.
Alla arbetsgivare har olika
även in på andra arbetsplatser som
Så är det bara.”
Ior
förutsättningar – i allt från
han eller hon har kontakter på.
ekonomi och läge, till kulRåd till chefen:
tur och värderingar. Alltså
Allt som sagts hittills i kapitlet är
måste man behandla dem som olika individer med egentligen råd till rådgivarna, de som är ute och
olika behov och intressen. Vi måste också utgå från träffar arbetsgivarna. Projektledaren /–ägaren,
att det vi pratar om är helt nytt för dem och något chefen eller vem det är som som de på fältet rapsom inte har prioriterats – och kanske heller aldrig porterar till, ska hålla i piskan, locka med morötkommer att prioriteras. Framförallt frågar vi och terna, stötta och skapa möjligheter för dem att vara
lyssnar efter problem och behov för att kunna före- just vare ute hos arbetsgivarna.
slå lösningar som bägge parter tjänar på.
Alla behöver känna att det de gör är viktigt och då
Vi kan göra en del antaganden redan innan vi möter är ibland piskan den bästa moroten. Om ingen fölen arbetsgivare. Vi vet hur det ser ut där de ligger jer upp och kräver resultat, ja då spelar det uppenoch vi kan hitta mycket på Internet, inte minst på barligen inte så stor roll vad man gör. Jobbet som
deras egen webbplats. Med kunskap kan vi ställa säljande rådgivare tillhör den kategori av arbeten
rätt frågor och även vinna respekt hos den vi mö- där man kan göra hur mycket eller lite som helst
ter. Är vi intresserade av deras verksamhet, är de och där det ibland är svårt att ta på det man gjort.
mer intresserade av vad vi har att erbjuda.
Ingen ser vilka arbetsgivare man inte ringt, men
Vårt jobb är att öppna deras ögon för onödiga kost- däremot att man inte lämnat en in rapport. Risken
nader, vare sig de kan utryckas i pengar, hälsa el- är stor att man fastnar i administration eller interler varumärke och visa på möjligheter till en bättre na möten istället för att vara ute och sälja hållbart
lönsamhet. För att göra det använder vi frågor som resande.
både ger oss svar och som får dem vi möter att tänFör det är så att ju mer man är i farten, desto mer
ka och följa med i resonemanget.
händer det. Eftersom man inte kan planera och förAllt handlar om att få in en fot och bevisa sin nytta, bereda sig för allt handlar det om att ge slumpen en
det är så vi bäddar för fortsättningen och bygger så stor chans som möjligt, att exponera sig för tur.
relationer. Är det ”bara” de långa eller korta tjäns- I vissa branscher handlar det om att kontakta 1000
teresorna som är på tapeten, låt oss då börja där. personer för att få träffa 100 för att få offerera till
Det vi gör kommer så småningom att spilla över på 10 och slutligen få beställning av 1. Vi har mycket
annat eftersom det mesta hänger ihop.
bättre förhållande eftersom de vi träffar får myckNär mötena gett resultat
et nytta för lite pengar – kanske är relationen 50När en arbetsgivare har gjort något som gett effekt, 25-10-5?
återkoppla och utnyttja det som gott exempel. Bjud Om inte den egna organisationen är beredd på att
på publicitet och uppmärksamhet. Det marknads- ta hand om de frågor, råd och idéer som kommer
för vår tjänst och det sporrar vår ambassadör att tillbaka från arbetsgivarna, blir utfallet sämre.
göra mer.
Vår representant försätts i ett taskigt läge: ”Han
Efterköpskänslorna är viktiga. Det sägs att bilan- eller hon är ju tydligen inte här för att lösa problem
nonser framförallt vänder sig till dem som redan utan bara för att säga till oss vad vi ska göra.”
köpt bilen i annonsen. De får en bekräftelse på att Att stödja dem som är ute och hjälpa dem att komde gjort rätt och kommer stolt sprida sin nöjdhet ma åt interna resurser och kompetenser är alltså
vidare bland beviktigt. Till rekanta.
surser
räknas
Låt ambassadören
”Titta in till någon när som helst om du känner för det.
även chefer och
bli en ambassadör
Säger de ”Usch, är det du!” kan du ju titta ut igen.”
andra verksamNalle Puh
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hetsansvariga. När vi behöver komma vidare hos
en viktig arbetsgivare eller få tyngd på ett seminarium, ska även cheferna vara beredda på att
ställa upp.

Varför händer det inget?
Ingenting går så fort och enkelt som man vill.
Ting tar tid även hos våra kunder. Beslut ska förankras, underlag ska tas fram och folk ska ha tid
att göra det. Tänk på att de inte som vi arbetat
med hållbart resande i flera år, att det i mångt
och mycket är nya begrepp för dem. Och det är
inte säkert att det som ledningen säger och gör
slår igenom direkt.
Det händer även saker som ligger utanför vår
kontroll – nedskärningar, omorganisationer, kontaktpersoner som byter jobb, kanske nya lagar
och regler. Men vem vet, det kanske skapar nya
möjligheter. Kanske finns det en annan person
som är mottaglig för andra argument och kanske
är mer drivande.
Hur länge och hårt ska man då hålla dem i handen? Så länge det behövs, bara de åtminstone går
själva.
Självgående?
Målet är att varje arbetsgivare ska äga frågan
själv. Vi ska motivera dem så mycket att de driver
processerna själva på sina arbetsplatser.
Men eftersom vi så gärna vill att det ska hända
något, är det lätt att erbjuda för mycket hjälp och
ta på sig en för stor roll. Helt plötsligt driver vi
arbetet istället för att stötta det. Det händer visserligen mer på kort sikt och det ser bättre ut i
vår rapport, men vad händer när vi lämnar en arbetsplats åt sitt eget öde?
Att inget händer kan bero på att vi missade införsäljningen. Vi har inte utnyttjat deras egna drivkrafter och vi har inte lett dem fram till en insikt.
Vi har bara berättat vad de kan göra, kanske till
och med erbjudit oss att göra det åt dem. Visste vi
ens om det vi föreslog var det rätta?
Om vi hade lyckats motivera dem tillräckligt bra
i början, hade vi kanske aldrig ens hört av dem
igen, det hade bara rullat på.
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En typisk säljcykel
Mellan den första kontakten och den första genomförda åtgärden kan
det ligga många månader, lika många möten och påstötningar och
mycket arbete på kammaren. Och när vi väl övertygat arbetsgivaren
om att göra något är det nästan som att driva ett projekt – ett hos
varje arbetsgivare.
Det finns skäl att ha en någorlunda strukturerat arbetsgång, med
början i att rangordna alla de potentiella kontakterna i registret och
sedan börja beta av dem.
– En första kontakt tas per telefon med syfte att boka ett möte, och
inte så mycket mer. Vi kan skicka ut ett brev eller broschyr någon
vecka innan där vi kort presenterar oss och berätta att vi kommer att ringa upp. Då kan vi referera till brevet och slipper kanske
förklara så mycket, men det är inte nödvändigt.
– Innan vi ringer, eller åtminstone innan vi träffas, har vi tagit reda på
så mycket vi kan. Mötestid är kvalitetstid. Vad händer i branschen,
i området, bland kunderna, vem är det vi möter?
– Det första mötet är till för att känna på varandra, lyssna in sig, hitta
något att gå vidare med, få åtminstone ett litet åtagande, boka ett
nytt möte. En timme räcker, det är bättre med fler korta möten.
En resvaneundersökning eller annan typ av kartläggning kan vara
insåld redan på det första mötet och då är vi redan inne.
– Vi är en eller två som träffar en, två eller tre. Det finns en fördel att
vara två (men aldrig fler än den andra sidan). Då kan en fråga och
den andra lyssna, men man bör ha varsin tydlig roll – typ experten
och den kundansvarige.
– Vi är noga med att bestämma ett nästa steg och ett nästa möte
eller avstämning per telefon. Vi behöver hålla igång processen i
början och får inte tappa taget.
– Det går alltid att hitta någonting vi kan göra, något de eller vi kan
kolla upp. Om inte, beror det på att det just nu är fel tidpunkt och
då kan vi boka ett möte längre fram.
– Ett åtagande är något som kostar dem något och ger oss något
– tid, pengar, kontakter. Det kan vara stort – att de förbinder sig att
efter vår kartläggning genomföra ett antal av de åtgärder vi rekommenderar. Det kan vara mindre - att vi får lämna ut deras namn till
en leverantör av en passande tjänst.
– Vi levererar själva råd, tips, beslutsunderlag, stöd. Vi levererar inte
lösningar, det gör våra partners och andra kommersiella aktörer.
– Vi blir aldrig färdiga. Alltid hittar vi någon anledning att ringa någon
igen, och helt plötsligt är det rätt läge hos någon som vi kört fast
hos.
Se mer om vad man bör tänka på innan, under och efter besöken i
den separata handledningen.

Att slå sig till ro
svarar mot ett större åta”Om personen du talar med inte tycks lyssgande. Ju mer någon invesOm vi inte håller igång
na, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så
terar, desto mer kommer
kontakterna riskerar arbeatt han har lite ludd i ena örat.”
denne jobba för att få ut nåtet att avstanna. Det gäller
Nalle Puh
got av det. Men vi ska inte
även för kopiatorförsäljaräkna med att betalningsren från tidigare kapitel.
Om han inte hör av sig på ett tag, kan han vara sä- viljan i pengar för våra tjänster är så stor, även om
ker på att en konkurrent har varit där och sålt ett ett företag i ett senare skede kan lägga stora pengar
par egna apparater. Människan är av naturen lat på att köpa fjärrkonferenssystem, utbilda personaoch om ingen påminner oss om vad som är viktigt, len i sparsamt körsätt eller genomföra friskvårdsaktiviteter.
då gör vi något annat.
Det är därför någon form av kartläggning med ett
antal underbyggda rekommendationer är så bra,
förutom att den skapar förväntningar i organisationen. Med den finns det en gemensam lista att referera till. ”Eftersom det första steget blev så bra,
är det inte dags att ta nästa nu?”

Att vår ”samhällsservice” inte får kosta så mycket betyder däremot inte att den får uppfattas som
mindre värdefull. Den är unik, men vi kan tänka
oss att bjuda på den eftersom vi vet att arbetsgivarna kommer att betala igen det till samhället
flera gånger om.

Å andra sidan kan vi inte slå oss till ro efter en genomförd resvaneundersökning och ett presenterat
åtgärdsförslag, hur bra och lönsamma slutsatser vi
än kommer fram till. Den kan vara en förutsättning
för att komma igång men den är ingen garanti för
att allt kommer att sköta sig själv. Att tro det, vore
som att lämna en offert och sätta sig ned och bara
vänta på beställningen.

Det finns konsulter inom exempelvis logistik som
erbjuder gratis förstudier för att visa på besparingspotentialer. Betalt tar de under genomförandet i form av en procentsats på de verkliga besparingarna under påföljande ett eller ett par år.
Vi bör däremot ställa våra investeringar i tid och
konsultinsatser mot förväntad effekt. Kanske gör
de bättre nytta någon annanstans. Kanske kan vi
göra olika stora startpaket för olika typer av arbetsgivare.

Vem tar notan?
I den bästa av alla världar kan bägge parter byta
billigt mot dyrt. Våra råd hjälper en arbetsgivare Att prioritera och att höja ribban
att spara mycket pengar, men att ge dem innebär Hur mycket vi vill satsa beror även på graden av
ingen stor extra kostnad för oss. En bilpool på en intresse hos motparten. Visst kommer vi att erbjuarbetsplats kanske minskar bilpendlingen dit med da extra stöd om det finns en resonansbotten hos
en arbetsgivare,
hela tio procent,
om de ringer och
men att införa
den innebär ingen ”Du kan inte stanna i ditt eget hörn av skogen och vänta på vill ha hjälp och
om det ser ut
stor kostnad för att andra ska komma till dig. Du måste gå till dem ibland.”
som att vi kan få
a rbet sg iva r en,
Nalle Puh
ett riktigt gott
snarare tvärtom.
exempel. Men
Att genomföra en
att
jobba
mycket
med
en
ska
alltid
vägas mot att få
resvaneundersökning som vi betalar, är det då
verkligen ett åtagande från deras sida? Jo, och ett fart på många.
rätt stort åtagande eftersom ledningen signalerar
inåt att de ser över resandet och samtidigt lånar ut
sin personal till oss.
Ju mer vi kan ta betalt, desto bättre, eftersom det

Rent generellt är det alltid bättre att vårda de kunder man har än att skaffa nya.
När vi har varit igång ett tag och etablerat relationer med många arbetsgivare kan vi lättare se vilka
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åtgärder hos vem som
ger störst effekt för oss.

”Poesi och visor är inte saker man hittar, utan
det är saker som hittar en, och det enda man
kan göra är att gå där de kan få tag på en.”

I vissa fall ska vi kanske utveckla ett djupare
samarbete, lyfta upp det
till ledningsnivån hos respektive part och formalisera det i ett avtal. Men med eller utan avtal, vill
vi utveckla ett sorts partnerskap med viktiga arbetsgivare där vi med ett enda telefonsamtal kan
utnyttja en händelse och åstadkomma storverk. De
förväntar sig på samma sätt att ett telefonsamtal
kan hjälpa dem att påverka politiker eller våra ledningar.
Nära samarbeten går också att utnyttja för att skapa publicitet, till nytta för bägge parter. Dessutom
har de svårare att backa om de visat upp sig som
smarta och ansvarsfulla.

Samverkan, relationer och nätverk
Eftersom vi inte har tid att, eller ens bör, ringa
våra kontakter hur ofta som helst, kan vi utnyttja
nyhetsbrev, seminarier, frukostar och andra marknadsaktiviteter för att underhålla våra relationer.
De vi har ett närmare samarbete med kan vi bjuda
in till speciella sammankomster där de får träffa
företrädare för kommunen och andra offentliga aktörer och få veta vad som händer i staden eller regionen. Kanske kan ett sådant nätverk fungera som
en referensgrupp för oss och våra samarbetspartners? Kanske kan vi få våra arbetsgivare att utbyta
erfarenheter direkt med varandra?
Däremot bör vi inte skapa en exklusiv VIP-klubb
för dem som varit duktiga, det riskerar att bli en
improduktiv pratklubb där det man gjort premieras före det man gör.

branschföreningar arrangerar. Tänker man
kreativt, finns det näsNalle Puh
tan alltid en beröring
till resor och transporter oavsett ämne. Det kan vara lika bra, och framförallt billigare, att prata på någon annans arrangemang som att ordna egna.
Ju längre vi har hållit på desto mer har vi att prata
om. Och får man inte tala, kan man alltid mingla,
det erbjuder också många tillfällen till kontakt.
Arrangerar vi seminarier eller gör andra marknadsaktiviteter, kan vi göra det tillsammans med
väntade eller oväntade organisationer med bra varumärken och många medlemmar. Vi når fler, ökar
vår egen trovärdighet, kan välja mellan fler medverkande och kan dela på kostnader.
Samarbeten gör att vi har råd att nå många med
vårt budskap, även dem vi inte har tid att besöka.
Nätverka så mycket det över huvud taget går. Ett
av våra verktyg för att åstadkomma förändring är
att koppla ihop folk med folk och idéer med folk.
Kanske finns det aktörer som kan underlätta vårt
jobb, sådana som har en kommersiell verksamhet
och kan dra våra arbetsgivare åt rätt håll utan att
vi behöver göra så mycket.
Vi har nytta av att samarbeta med kommunens näringslivssekreterare, med regionen och med andra
städers företagsrådgivare eller motsvarande. Med
de senare kan vi utbyta erfarenheter liksom kundkontakter för att se om vi kan öppna dörrar för varandra hos företag med kontor i fler städer.

Det kan finnas andra lokala aktörer vi borde koordinera oss med. Har kollektivtrafikbolaget, Vägverket eller miljöförvaltningen personer som arbetar
Vi måste fortsätta synas där det passar, både för
proaktivt med arbetsgivare? Kan vi dela upp föreatt ragga nya kontakter och
tagen mellan oss, kan
för att bekräfta för de gamvi öppna dörrar för
”Den bästa platsen att gräva en mycket
la att de är på rätt väg. Vi
varandra?
djup grop i vilken man vill fånga en Hefkan bjuda in oss själva som
Det handlar inte bara
faklump, vore någonstans där en Heftalare på seminarier, soppom att synas på utfaklump redan befinner sig, bara någon
luncher, frukostar eller ansidan, den interna
meter längre fram ungefär.”
nat som olika intresse- eller
marknadsföringen är
Nalle Puh
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också viktig för att behålla mandatet vi fått. Vi
behöver visa vad vi åstadkommit och hur det bidrar till att nå de gemensamma målen. Vi har
mycket kunskap att förmedla, liksom kontakter
med lokala arbetsgivare som andra kan ha nytta
av inför exempelvis en vägombyggnad.

Resultat, rapportering och rörliga mål
Vi ska löpande informera styr- eller referensgruppen, andra finansiärer och
nära samarbetspartners om vad vi gör
och åstadkommer. Det görs enklast med
sammanfattande månads- eller kvartalsrapporter som utgår från de mätetal vi
definierat och fylls på med genomförda
aktiviteter, övriga kontakter, problem etc.
När det är dags att göra en resultatrapport
för året är det bara att summera alla siffror.
Till en början kan en styrgrupp behöva
träffas lite oftare, men sedan borde det
räcka med några gånger per år. Vi vill ju
så fort som möjligt få in rådgivningsfunktionen i linjen, att det ska bli en process
istället för ett projekt. Om vi har flera huvudmän eller intressenter som själva arbetar direkt mot vår målgrupp, är det kanske
viktigare att ha operativa samordningsmöten.
Det är inte säkert att vi satte upp rätt mål
när vi började. Det kanske visar sig att det
är bättre att koncentrera sig lite mer på
de arbetsgivare vi börjat samarbeta med
än att få in så många nya varje år som vi
tänkte oss. Det kanske händer något i omvärlden som gör att vi får backa tillbaka
till ruta två eller tre och fixa till vårt erbjudande, eller att vi får draghjälp med att
nå många nya arbetsgivare på kort tid och
att vi därför låter de gamla sköta sig själva
ett litet tag.
Ska vi kanske utvidga vårt uppdrag för att
få större tyngd? Om vi inte pratat så mycket om godstransporter eller trafiksäkerhet

kanske vi måste börja göra det.
Mål är något vi sätter upp för att veta åt vilket
håll vi ska springa, men målen kan vara rörliga.
Att inte nå ett mål ett år behöver inte vara ett
misslyckande, det kan istället vara ett tecken på
klarsynthet, ändrade förutsättningar, eller att
andra inblandade inte levt upp till sitt åtagande.

Svårigheter och risker
Många upplevda problem, som att företagen inte ser vad de kan
vinna eller göra, är faktiskt möjligheter. Vi kan visa dem vad de kan
göra och skapa bra relationer på samma gång. Andra upplevda
problem, som att vi vet för lite om dem och deras situation, är
lätta att åtgärda genom att läsa på och fråga. Åter andra, som
att cykelvägar saknas eller att bussförbindelserna är dåliga, är
svårare att lösa. Men när vi väl löser problemen leder det till bättre
förutsättningar även för andra arbetsplatser och på vägen har vi
engagerat många personer i vårt arbete internt.
Andra möjliga svårigheter eller risker
– Attityder till kollektivtrafik, parkeringsplatser, förmånsbilar mm
hos både medarbetare och personer i ledningen.
– Våra kontaktpersoner orkar inte ta till sig mer, han eller hon har
redan fullt upp.
– Det är svårt att veta vilket inflytande vår kontaktperson har
– Det är svårt att få fram siffror, e-postadresser etc till kartläggningen – allt går inte att få fram och annat sitter fel personer på
– Vår drivande kontaktperson försvinner
– Dålig timing
– Vi blir svävande när det kommer till konkreta åtgärder och
förväntad nytta
– Offentlighetsprincipen gör att vi får tänka på vad vi dokumenterar. Protokoll, rapport etc är allmänna handlingar men känsliga
uppgifter i dem kan skyddas av sekretess, liksom det underlag
vi får från företag i samband med kartläggningar. Som kommun
får vi heller inte gynna något enskilt företag, utan alla ska i
princip ha möjlighet att få samma stöd.
– Vi saknar rådighet över viktiga komponenter såsom kollektivtrafik och skatteregler.
– Tiden. Den räcker inte. Vi kanske jobbar parallellt med andra
projekt eller slukas av administration och andra tidstjuvar.
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Når vi inte målen är det ett tecken på att vi
ska ändra på något och bli bättre, även om vi
befinner oss mitt i. Vi ska inte konstatera att
det inte går så bra och samtidigt följa den ursprungliga planen till projekttidens slut.
Och även om det går bra ska vi aldrig missa
en chans att utveckla vår ”affär” och att vässa
gamla erbjudanden och göra sådant som vidgar kretsen av medaktörer och stärker våra
relationer med arbetsgivarna.

Kritiska framgångsfaktorer
– Kvalitet i dialog och analys: Vi har förmåga att se
och tydliggöra problem och behov
– Kvalitet i relevans och leverans: Det finns konkreta
råd, produkter och tjänster att erbjuda som matchar
behoven
– Kvalitet i erbjudandet: Vinsterna är tillräckligt stora
utifrån gällande lagar, priser, teknik mm
– Kvalitet i relationerna: Förtroendeingivande och
kompetent person(er) som möter arbetsgivarna och
gör det han, hon eller de har lovat
– Kvalitet i vår satsning: Uthållighet, långsiktighet och
kontinuitet
– Kvalitet i organisationen: Resurser, stöd, peppning etc
som gör att så stor del som möjligt av tiden ägnas åt
”kärnverksamheten”

Tips från coachen
– Det räcker inte alltid att matcha behov och lösningar hos en
– Se till att det som görs också dokumenteras löpande för att
kunna hantera personalbyten och förbereda utvärderingen. Det
arbetsgivare. Personerna som möts måste också matcha
gäller kontaktuppgifter, besök och möten och det gäller oavsett
varandra. Finns det fler som jobbar med arbetsplatsernas resor
om det är egen personal eller anlitade konsulter som står får
ska man kanske styra vem som besöker vem.
dem. Men lägg det på en rimlig nivå, bara det som är värt att
– Råden gäller inte bara vad arbetsgivarna ska göra, utan även
komma ihåg ska sparas. En del ger sig självt – vi skickar väl
hur och det är minst lika värdefullt. Med tiden ökar kunskapen
ändå en sammanfattning med det viktigaste som sades på ett
om hur åtgärderna bäst genomförs, om alla framgångsrecept
möte till deltagarna? Be alla föra en enkel dagbok så att de lätt
och fallgropar.
kan gå tillbaka och se vem de pratade med när – och se vad de
faktiskt gör på dagarna.
– Var receptiv och kreativ. Fyll på produktportföljen med nya
lösningar eller kombinationer när det finns behov eller chansen
– Se till att relationen med arbetsgivaren, även om externa
dyker upp.
experter och konsulter anlitas.
– Utnyttja arbetsgivarna själva, låt dem dela med sig av sina er– Leverera råd och förmedla kontakter, men ta aldrig ansvar för
farenheter, system, styrdokument, material och idéer till andra i
andras produkter och tjänster. Men så långt som möjligt ska
nätverket.
kvaliteten i det som rekommenderas säkerställas eftersom ett
dåligt tips naturligtvis slår tillbaka på oss.
– Utvärdera löpande seminarier och andra aktiviteter med enkla
(webb-)enkäter– det hjälper oss att förbättra dem och är bra till
– Lämna inte ut kontakter eller information om arbetsgivare till
en utvärdering av hela satsningen.
någon annan utan att ha fått deras medgivande. Det man får
veta kan gränsa till affärshemligheter och sådant ska heller inte – Utvärderingen av arbetet med företag på Lundby Mobility
föras in i ”riktiga” dokument som kan falla under offentlighetsCentre och vid själva Trafikkontoret i Göteborg, visade att en
principen.
stor del av företagen verkligen uppskattade och hade stor nytta
av kontakterna – men att det var för glest mellan dem. Det
– Våga kräva ett åtagande från arbetsgivaren och våga även
betonar vikten av att se till att rådgivarna är ute så mycket
säga ”tack så länge” när det tar stopp. Det är bättre med 10
som möjligt.
engagerade företag än 30 ljumma. Våga också ställa krav under
arbetets gång: ”Vi vill träffa..”,
”Vi behöver ha detta senast…”.
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SEDAN
Utvärdering och fortsättning
Ett kapitel om att inte avsluta, utan att ta reda på vad som var bra och vad som kan bli bättre.
Se även diskussionen om mål och mätetal i kapitlet ”FÖRARBETET: Riktning, ramar och rekrytering under rubriken Mål-sättning.

Stäng inte butiken under inventeringen!
Säg den tandläkare som lägger ned sin välrenommerade praktik för att låta någon gå igenom affärsidén och sedan öppnar en ny praktik om utlåtandet blir positivt. Vad skulle kunderna säga – om
de överhuvudtaget fanns kvar?

stärka relationerna och hitta nya ingångar hos de
arbetsgivare som är ingår i utvärderingen.

Varför, vad och hur utvärdera

Varför
Vi utvärderar för att vi måste. Huvudmän, finansiärer och andra parter som deltagit i satsningen
Ett projekt kan, och ska, vi avsluta när projekttiden
vill veta vad de fått ut av sitt engagemang. Det kan
är slut, målen är uppfyllda eller produkten är utfinnas formella krav från många finansiärer, inte
vecklad. Men ett affärsområde eller ett säljkontor
minst EU.
släcker vi inte ned såvida det inte misslyckats toMen vi utvärderar framförallt för att vi vill. Vi vill
talt eller marknaden försvunnit. Det betyder att vi
inte bara veta hur det gått, vi vill veta varför det
ska agera som att vår satsning ska fortsätta efter
gått som det gått och hur vi kan göra det bättre.
utvärderingen,
Det betyder att man med
såvida den inte
fördel kan börja utvärdera
är negativ bort”När du trillar ner på någon räcker det inte att
i god tid, speciellt om en
om all räddning.
säga att du inte kunde hjälpa det, när allt kommer
fortsatt finansiering trots
En stor del av
omkring kunde han förmodligen inte heller hjälpa
allt hänger på resultatet
värdet i vår
att han hamnade under dig.”
av utvärderingen.
satsning ligger i
Nalle Puh
Vad
de relationer vi
Det är svårt att mäta konbyggt upp med
kreta effekter av det vi åstadkommer – ändringar i
arbetsgivare och andra aktörer. De relationerna
koldioxidutsläpp eller trängsel beror på så mycket
ska vi inte äventyra genom att göra en utvärdeannat. Däremot kan vi mäta vilka effekter de åtring som signalerar ”tack för medverkan och lycka
gärder vi föreslår har fått på några typiska arbetstill”. Gör vi utvärderingen rätt kan vi till och med

Utvärdering av Trafikkontorets företagsrådgivning.
10
8
Hur var första mötet (8,4)

6

Produkten/förslaget (8,3)

4

Hur fungerade projektet (8,4)

2

Material (6,7)
Trafikkontorets roll (8,4)

0
2

3

4

5

6

7

8

9

Utvärdering av Trafikkontorets
i Göteborg företagsrådgivning:
De 15 djupintervjuade personerna
ombads samla sina kommentarer
i betyg (1-10).

10 11 12 13 14 15
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10

platser. Vi vill se hur mycket det påverkar å ena sikostnader, hälsa etc hos arbetsgivaren och å
andra sidan utsläpp, minskat antal bilar i morgon6
rusningen etc i staden. Sådana specifika utvärderingar är intressanta ur två aspekter.

länge vi hållit på. I början är det viktigt att se hur
väl vi lyckats göra oss ett namn och byggt relatioHur var första mötet (8,4)
ner, och
om vi gjort det på rätt sätt. Och det kan
nästanProdukten/förslaget
bara de som
mött oss, alltså arbetsgivarna
(8,3)
och de övriga aktörerna, svara på.

Det ger oss en möjlighet att uppskatta vad våra
10
2insatser fått för effekter i stort – vi tar nyttan av
en specifik8 åtgärd för ett visst antal anställda och
0
multiplicerar
med det totala antalet anställda hos
2 3 46 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
alla de arbetsgivare som genomfört just den åtgär4
den osv. Men
framförallt lär vi oss vilka åtgärder vi
borde prioritera,
samtidigt som vi får bra och trovär2
10
diga försäljningsargument för de åtgärder som bevis0
8
ligen gjort
stor2nytta
3 4 på
5 andra
6 7 8 arbetsplatser.
9 10 11 12 13 14 15

En av de tyngsta parametrarna är den upplevda
nyttanMaterial
med(6,7)
och kvaliteten hos våra insatser hos
våra
kunder.
vill
Hur var förstaTrafikkontorets
mötet (8,4) Vi roll
(8,4)också försöka se hur långt upp
Hur var första mötet (8,4)
på värdetrappan
vi har kommit hos dem, vad de
Produkten/förslaget (8,3)
Produkten/förslaget (8,3)
gjort och varför etc.

8dan

10
8
6
4
2
0

4

Hur fungerade projektet (8,4)

Hur fungerade
projektet
(8,4) (8,4)
Hur fungerade
projektet

I en utvärdering bör även spinn-off-effekter tas
med. Vi har troligen haft olika former av dialoger
roll (8,4) påverkan på ett stort antal persomedTrafikkontorets
eller
direkt
Trafikkontorets
roll (8,4)
ner
i
deras
egenskap som anställda och det till en
Hur var första mötet (8,4)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vi vill också
utvärdera olika saker beroende på hur Produkten/förslaget
rätt låg (8,3)
kontaktkostnad. Vi har fått olika former
6
Material (6,7)
Material (6,7)

4

Hur fungerade projektet (8,4)

2

Material (6,7)
Trafikkontorets roll (8,4)

0

Har projektet/åtgärden
2 3 4 5 6 7 8haft
9 10ekonomisk
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17
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startamed
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fått hjälp
att
Utvärdering
av Trafikkontorets

De som fått starta
hjälp (n=11)
De
som
fått hjälp (n=24)
med
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Samarbetet Samarbetet
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starta(n=11)
(n=11)
starta

10,0

Alla
Alla(n=42)
(n=42)

i%
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0,0

i%

0,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

6,0

8,0

8,0

10,0

10,0

företagsrådgivning, resultat från
två av frågorna i den enkät som
besvarades av 44 kontaktpersoner
på 35 arbetsplatser (62% svarsfrekvens.)

av värdefull indata till trafikplaneringen. Vi har
hjälpt fram nya produkter och tjänster som främjar
hållbarare resor, vi har stärkt vårt/kommunens/
huvudmännens varumärke och vi har förhoppningsvis också stärkt konkurrenskraften hos delar
av det lokala näringslivet.

kommit i kontakt med vår rådgivning där de
får sätta betyg på våra insatser, vad som varit
bra eller kan bli bättre, uppskatta nyttan etc.
– Intervjuer med ett urval av ovanstående personer. Det bör ske dem som vi har haft mycket
kontakt med, de kan bäst beskriva hur det
fungerat. Även om de troligen överlag är nöjda
har de mer kvalificerade förbättringsförslag.
Vad som inte fungerat får vi veta av enkätsvaren från dem som valt att inte gå vidare.

Hur
Utvärderingar bör baseras på SUMO (System för
Utvärdering av Mobilitetsprojekt) för att de ska
kunna jämföras med varandra. Men man ska samtidigt ha klart för sig att
modellen är framtagen
”Om snöret inte håller, utan går av, är det bara
för att utvärdera påatt försöka med ett annat snöre.”
verkansprojekt och enNalle Puh
skilda aktiviteter, inte
långsiktig samverkan,
vilket är en process.
Man skulle kunna säga att SUMO passar bra för
projekt och aktiviteter som arbetsgivare genomför
på sina arbetsplatser, liksom för att utvärdera olika
etapper av satsningen eller specifika delprojekt och
kampanjer inom den. På så sätt kan en projektutvärderingsmodell bidra till ständiga förbättringar
av en större pågående process. Men det räcker inte
med att veta hur det gått, vi behöver även förstå
varför för att bli bättre.
Man kan också se likheter mellan en del av SUMOs
steg (Acceptans av erbjudande, Experimentellt beteende och Permanent beteende) och den så kal�lade värdetrappan där varje steg leder till större
åtaganden och påverkan på organisationen.
Vi kan inkludera den typ av kundundersökning som
tidigare nämnts – alltså hur nöjda våra arbetsgivare är med kvaliteten och nyttan hos våra insatser
och de åtgärder vi hjälpt dem att genomföra. Det
kan vi göra med hjälp av enkäter, intervjuer, fokusgrupper och till viss del i våra löpande kontakter.
En utvärdering kan bestå av tre delar:
– En sammanställning av det redovisade resultatet (enligt definierade mätetal) med måluppfyllelse och en uppskattning av samhällsnyttan av genomförda åtgärder i
enlighet med SUMO.
– En enkät till alla eller ett urval av dem som

Vi måste alltid vara
noga med att kundundersökningen görs rätt.
Den får inte konfundera våra kontaktpersoner eller i värsta fall
rasera vårt förtroende
hos dem. Vi kan alltså inte låta vilket undersökningsföretag som helst att kontakta arbetsgivarna.
Vi måste vara tydliga med att det inte handlar om
en utvärdering av något som varit. Vi frågar dem
för att få veta hur vi kan bli bättre i fortsättningen.
Att någon annan kontaktar alla vi har träffat är
också ett utmärkt sätt att fånga upp de arbetsgivare som vi lagt åt sidan så länge eller att hitta nya
möjligheter hos dem vi jobbat mycket med. Denna
person ser allt med nya ögon.
Kravspecifikationen för den som ska utföra uppdraget är i princip samma som för rådgivarna själva.
Han eller hon ska presentera sig som en extern person men ändå representera oss. Han eller hon ska i
princip uppfattas som en extra-rådgivare som man
kan skicka med en hälsning eller en fråga.

Varför blev det inte som tänkt?
Konceptet – att sälja in hållbara resor med hjälp av
tydliga erbjudanden, goda relationer och förståelse
för varje arbetsgivares problem och möjligheter
– är bra och uppskattat. Tyvärr är det inte alltid
tillräckligt.
Yttre faktorer sätter gränserna för hur lönsamt det
är att göra det vi föreslår och det avgör till stor del
hur mycket som verkligen kommer att genomförs
ute på arbetsplatserna. Kanske höll heller inte de
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kommersiella tjänsterna rätt kvalitet i förhållande För det andra: utnyttja det goda utgångsläget vi
till sitt pris. Det är en klen tröst att vara en upp- har inför det fortsatta arbetet. Vi har upparbetade
skattad säljare om man har produkter som ingen kontakter, verktyg, goda exempel och kunskap. Vi
köper. Och det är
har skaffat en unik
inte kul om det
kompetens. Vi har
”Om du försöker hitta hem men istället hittar en grop,
sprids en känsla
efter utvärderingkan
du
försöka
att
leta
efter
en
grop.
Då
skulle
du
med
av att ”ingenting
en en mängd goda
all säkerhet inte hitta en grop, vilket skulle vara bra, för
hände”
bland
uppslag och fördå kanske du hittar någonting du inte letar efter, vilket
våra kontakter.
bättringsförslag.
skulle kunna vara precis det du letar efter.”
Se till att förvandÄven om utfalNalle Puh
la projektet till en
let blir sämre
process och lyft in
än väntat, har
det som en funkvi förhoppningstion
i
linjen.
Det
är
mycket
svårare
att lägga ned
vis relationerna och anseendet kvar även hos dem
där det tog stopp. Det är värt mycket för framtiden. en uppskattad inrättning, än det är att avsluta ett
Då är det bara att fortsätt att hålla kontakten, el- projekt.
ler varför inte bjuda in dem till ett lobbyarbete för
förändrade regler, utbyggnad av tågtrafik eller vad
det är som lägger hinder i vägen.
Vi har säkert också en del hemarbete och nätverkande framför oss för att stärka erbjudandet och
vässa innehållet i produktportföljerna.
Några orsaker till att det kanske inte blir som vi
tänkt oss:
– Fel grundanalys – fel mål eller mätetal, missbedömda förutsättningar eller övertro på
erbjudandet
– Ändrade förutsättningar – nya regler och lagar,
ändrade bränslepriser, konjunktur
– Brist på resurs och stöd – inblandade interna
och externa parter lever inte upp till sina
åtaganden.

Att pusta ut och fortsätta
För det första: sprid resultatet av utvärderingen till
de medverkande som en återkoppling. Är resultatet
tillräckligt bra, sprid den till alla aktörer som på
något sätt kan stödja eller gynna fortsättningen.
Och varför inte lite publicitet på en gång där satsningen lyfts fram tillsammans med några goda exempel. Det stärker alla inblandade och vi kan då
även berätta om fortsättningen.
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För det tredje: Försök att lyfta samarbetet med de
mest engagerade arbetsgivarna en nivå upp. Låt
dem få känna sig delaktiga i stadens utveckling, låt
dem driva på sina leverantörer och påverka lagstiftare etc.
För det fjärde: Fundera på vad vi kan lämna till
marknaden. Finns det någon som kan tjäna pengar
på det vi gör och kunder som vill betala, ja då ska vi
inte dumpa marknaden.
För det femte: Var noga vid eventuella överlämningar av stafettpinnar. Folk byter jobb och det kan till
och med vara positivt att få in någon som har en
annan angreppsvinkel. Men det gäller att de gamla
personernas kunskap och erfarenheter satt sig i
väggarna eller åtminstone i pärmar. Se till att göra
snygga överlämningar av kontakter så att relationerna inte bryts.
För det sjätte: Tro inte att alla förändringar är bestående eller att de arbetsgivare som är engagerade kommer att fortsätta att vara det. Det kommer
fortfarande krävas sparkar i baken, råd och stöd.
Utvärderingen är bara en aktivitet i ett löpande arbete. Efter att dragit slutsatserna av utvärderingen
är vi med andra ord tillbaka i föregående kapitel.

Företagssamverkan i SUMO
Följande är ett exempel från Malmö på hur SUMO kan användas för att
sätta mål och mätetal/indikatorer för företagsarbetet.

Bakgrundsfaktorer

Yttre Faktorer
Bakgrundsfaktorer
Y

 Nya regler nationellt och lokalt på transportsidan. Aktuellt:
ev.

(förutsättningar
Miljözon,
minskad
förmånsbeskattning
miljöfordon,
Yttre
Faktorer
nationellt
och lokalt
på transportsidan.på
Aktuellt:
som kan spela in i  Nya regler
kommande
lokala
tillsynskrav.
(förutsättningar
Miljözon, minskad förmånsbeskattning på miljöfordon, ev.
resultatet av vår
som kan spela in i
 Priset på
drivmedel
kommande
lokala
tillsynskrav.
insats)
resultatet av vår

 Företagens
nuläge i arbetet med miljöanpassning av
 Priset
på drivmedel
 Företagens
nuläge i arbetet med miljöanpassning av
transporter.
transporter.
 Företagens lokalisering – tillgång till p-platser, kollektivtrafik,
 Företagens
lokalisering
cykelvägar
etc – tillgång till p-platser, kollektivtrafik,
cykelvägar
etc
Personrelaterade Bostadsort, arbetsförhållanden, kön, ålder och
Personrelaterade Bostadsort, arbetsförhållanden, kön, ålder och
faktorer
familjeförhållanden. Förutsättningar och ev. förändringar under
faktorer
familjeförhållanden. Förutsättningar och ev. förändringar under
(som
kan
påverka
(som kan påverka
tiden.tiden.
individernas
PP individernas

Bakgrund
Bakgrund

Y

insats)

möjligheter
möjligheter
attatt
förändra
sina
förändra
sina
resvanor)
resvanor)

1
Mål
Mål enligt
enligtSUMO
SUMO1

Förtydligande
& Erbjudande
FörtydligandeavavTjänst
Tjänst
& Erbjudande
Företagsbesök: Personlig kontakt för dialog om
Tjänst:
Företagsbesök: Personlig kontakt för dialog om
Tjänst:
(Det
vi gör (arbetssätt) för att målgruppen transporter
transporter
(Detanta
vi gör
(arbetssätt) för att målgruppen
Frukostträffar,
seminarium och framtagande av stöd,
ska
erbjudandet)
Frukostträffar,
seminarium
och framtagande av stöd,
ska anta erbjudandet)
prova-på
och information
för att miljöanpassa
prova-på och information för att miljöanpassa
transporterna.
transporterna.
Miljöanpassa
transporterna inom: Egna fordon &
Erbjudande:
transporter,
köpta transporttjänster,
samt resor
i tjänsten
(det
vi vill få målgruppen att göra)
Miljöanpassa
transporterna inom:
Egna
fordon &
Erbjudande:
och till
och från jobbet.
transporter,
köpta transporttjänster, samt resor i tjänsten
(det vi vill få målgruppen att göra)
Ev. att
kommunicera
arbete.
och
till och frånsittjobbet.

Nivå

Nivå

Tjänster
Tjänster
Tjänster

A

A

B

B

C

Ev. att kommunicera sitt arbete.
Mål
Indikator

(vad vi ska mäta)

Mål system Utveckling av kontaktsystem
Indikator
Strategi: Ett administrativt
(vad
och databas för att vårda kontakter. Antal besökta företag.vi ska mäta)
Ettminst
administrativt
Utveckling
av kontaktsystem
FB:Strategi:
Genomföra
1 besök vt system
Genomförande
av aktiviteter
06 och
varjekontakter.
Process Antal
för utveckling
ochdärefter
databas5-10
förbesök
att vårda
besöktaavföretag.
halvår.
FB: Genomföra minst 1 besökerbjudanden
vt
Genomförande av aktiviteter
FT:06
Genomföra
2 frukostträffar
Nyttiga
och därefter
5-10 besök varje
Process för utveckling av
prestationer
2006,
75 % av deltagarna säger sig
halvår.
erbjudanden
ha fått ökad kunskap i ämnet
FT: Genomföra 2 frukostträffar
Nyttiga
S: Genomföra 1 seminarium per år
prestationer
2006, 75handbok
% av deltagarna
E: Använda
och film i säger sig
ha
fått
ökad
kunskap
i ämnet
övriga aktiviteter.
S:
Genomföra
1
seminarium
Utveckla koncept med webbenkät per år
E: Använda handbok och film Antal
i
som tackar ja eller nej till
Kännedom om
övriga
aktiviteter.
deltagande
på FB, FT och S,
tjänst
samt till ev erbjudanden.
Utveckla koncept med webbenkät
FT: Totalt minst 75 deltagare
Antal deltagare
på tackar ja eller nej till
Antal som
Kännedom om fördelat på 2 träffar.
frukostträffar,
seminarium
deltagande på FB,och
FT och S,
Användningsgrad
tjänst
S:
60
deltagare
från
företagen
EcoDriving-utbildning
samt till ev erbjudanden.
av tjänst
E: 90 % deltagande på
FT: Totalt minst 75 deltagare
Antal deltagare på
EcoDriving-utbildning
fördelat på 2 träffar.
frukostträffar, seminarium och
Användningsgrad

41

Nivå

Mål

Indikator

(vad vi ska mäta)

Effekter

Erbjudanden
Tjänster

Tjänster Tjänster
Bakgrund

Strategi: Ett administrativt system Utveckling av kontaktsystem
och databas för att vårda kontakter. Antal besökta företag.
FB: Genomföra minst 1 besök vt
Genomförande av aktiviteter
Bakgrundsfaktorer 06 och därefter 5-10 besök varje
Process för utveckling av
Yttre Faktorer halvår. Nya regler nationellt och lokalterbjudanden
på transportsidan. Aktuellt:
(förutsättningar
FT: Genomföra
frukostträffar
Nyttiga
Miljözon,2minskad
förmånsbeskattning på miljöfordon, ev.
A
som
kan spela in i 2006, 75kommande
prestationer
% av deltagarna
sig
lokalasäger
tillsynskrav.
resultatet av vår
ha
fått
ökad
kunskap
i
ämnet
 Priset på drivmedel
Y insats)
S: Genomföra
1 seminarium
per år med miljöanpassning av
 Företagens
nuläge i arbetet
E: Använda
handbok och film i
transporter.
övriga aktiviteter.
Företagens lokalisering – tillgång till p-platser, kollektivtrafik,
Utvecklacykelvägar
koncept med
etc webbenkät
Antal
som
Personrelaterade Bostadsort, arbetsförhållanden, kön,
ålder
ochtackar ja eller nej till
Kännedom om
B
deltagande
på FB, FT och
S,
faktorer
familjeförhållanden.
Förutsättningar
och
ev.
förändringar
under
tjänst
(som kan påverka
samt
till
ev
erbjudanden.
tiden.
P individernas
FT: Totalt minst 75 deltagare
Antal deltagare på
möjligheter att
fördelat
på
2
träffar.
frukostträffar, seminarium och
förändra sina
Användningsgrad
C
S:
60
deltagare
från
företagen
EcoDriving-utbildning
resvanor)
av tjänst
E: 90 % deltagande på
EcoDriving-utbildning
Mål enligt SUMO1
FT: 75 % av deltagarna ska tycka
varit relevant för deras
Attityd bland deltagarna
Förtydligande av Tjänstinnehållet
& Erbjudande
arbete,
85
%
ska
anse
att
formen
är
och
1 SUMO = System för utvärdering av mobilitetsprojekt.
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1 SUMO = System för utvärdering av mobilitetsprojekt. För en djupare förståelse av vad de olika nivåerna
innebär, se separat SUMO-introduktion.
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LÄSA MER
Det finns mycket användbart material från Vägverket och olika kommuner, liksom bra verktyg, goda exempel och länkar till nyttiga webbplatser och användbara personer. Allt sådant är
dock färskvara. Därför hittar du det inte här, utan på Vägverkets webbplats (www.vv.se).
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Så gör man i Göteborg, Karlstad, Lund, Malmö, Mölndal och Stockholm

GÖTEBORG
I Göteborg inleddes arbetet med företagens resor och transporter med etableringen av
Lundby Mobility Centre i den expansiva stadsdelen vid Norra Älvstranden 2002. Bland
annat arbetade två personer med företagskontakter kring godstransporter respektive
resor. Sedan en tid hade man även inom miljöfordonsprojektet erbjudit kvalificerad
rådgivning till företag. Alla projekt och satsningar sorterar under Trafikkontorets
Trafikant-avdelning.
I början av 2004 hyrdes en extern person (författaren) in för att vidareutveckla och
skala upp företagsarbetet och inleda samverkan med arbetsgivare i övriga Göteborg.
I den satsningen ingick Västtrafik och Vägverket Region Väst som medfinansiärer och
samarbetspartners. Efter de inledande två åren har samarbetsavtalet förlängts till
och med 2007.
Till de två personer som arbetade med arbetsplatsens resor (dvs en centralt och en vid
Lundby Mobility Centre) knöts i mitten på 2005 ytterligare en person på halvtid med
fokus på de kommunala bolagen och förvaltningarna enligt samma koncept. Idag ingår
alla delar i det som kallas Trafikkontorets företagsrådgivning och som mer eller mindre är en del av Trafikkontorets ordinarie verksamheten. Två personer arbetar som företagsrådgivare: Petter Kjellgren som inledningsvis arbetade med de kommuninterna
arbetsgivarna, och Mats-Ola Larsson, som delar sin tid mellan miljöfordonsprojektet
och företagsrådgivningen.
Inte oväntat har Göteborgsmodellen mycket gemensamt med de koncept som beskrivits
i denna handbok. Man kan nog säga att handboken är en idealiserad bild över hur arbetet lades upp och genomfördes i Göteborg, men givetvis kompletterat med erfarenheter
från resten av landet och lärdomar från begångna misstag. Det handlar om att sälja in
nyttan med att se över arbets- och tjänsteresorna, identifiera behov och sedan leverera
förslag på lösningar och steg för steg fördjupa samarbetet med arbetsgivaren.
För att synliggöra kostnader och problem, visa på potentialer och kunna knyta upp
arbetsgivaren har ”Kartläggningen av arbetsplatsen resor” varit ett framgångsrikt
verktyg. I kartläggningen ingår den webbaserad resvaneundersökning bland personalen och faktauppgifter om allt från fordonsinnehav och milersättningskörningar
till ohälsotal och innehållet i policys. Kartläggningar med efterföljande presentation
av åtgärdsförslag har hittills gjorts på närmare 40 arbetsplatser, ungefär lika många
inom som utom den kommunala sfären.
Man har etablerat kontakt med ungefär 50 företag och andra kommunexterna arbetsgivare. Hälften av dem har genomfört åtminstone en föreslagen åtgärd, och i de flesta
fall har de startat med den erbjudna kartläggningen. Ytterligare ett hundratal arbetsgivare har nåtts via seminarier.
Kontaktinformation:
Petter Kjellgren; petter.kjellgren@tk.goteborg.se; 031-61 15 26
Mats-Ola Larsson; mats-ola.larsson@tk.goteborg.se 031-61 15 26
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KARLSTAD
Arbetet med att påverka företagens resor påbörjades i maj 2005 som ett inledningsvis tvåårigt samarbetsprojekt mellan Vägverket, Länsstyrelsen, Landstinget, Region
Värmland, Karlstadsbuss, Värmlandstrafik AB, Centrum Karlstad, Park AB samt Rådrummet - Miljöförvaltningens öppna rådgivningskontor för bland annat transporter
och resor. Efter en förlängning är finansieringen löst ytterligare några år.
Till skillnad mot exempelvis Göteborg, som TRIPP inspirerats av, ingår man inte någon
kommunal förvaltning. Anna Olsson, som är den enda anställda, är fysiskt placerad i
Näringslivets hus. De många huvudmännen underlättar förankringen av satsningen,
men gör den samtidigt lite mer tungrodd. Olika organisationer har ofta även olika förväntningar och olika nivåer på sitt engagemang.
Konceptet är att stötta och vägleda företag och organisationer i Karlstad till hållbara,
hälsosamma och ekonomiskt lönsamma resvanor genom att sälja in nyttorna.
Det främsta verktyget är en kartläggning av medarbetarnas resor med hjälp av en webbaserad resvaneundersökning som resulterar i en nulägesbeskrivning och förslag på
åtgärder – och sedan en kontinuerlig uppföljning. Man jobbar strukturerat och inleder
exempelvis nya kontakter med ett cykelbudlevererat brev följt av ett bokningssamtal
per telefon. Vid sidan av den rådgivande funktionen fungerar TRIPP också som en länk
in till projektets huvudmän för arbetsgivarna.
Målgruppen är kända företag med minst 50 anställda, en miljöansvarig och mycket
resor i centrum eller i industriområdena Karolinen och Karnikenäset. Det ursprungliga kvantitativa målet på 120 besökta företag under två år, har reviderats ned. Den
främsta orsaken är ett positivt gensvar bland de kontaktade arbetsgivarna som i de
flesta fall vill gå vidare. Det fanns också andra kvantitativa mål som att värva tusen
nya bussresenärer eller att frigöra parkeringsplatser i centrum åt kunder.
Man samarbetar efter halvannat år nära med 20 företags och siktar på att utöka listan
med ca 10 per år.
Kontaktinformation:
Anna Olsson: anna.olsson4@karlstad.se; 070-548 40 57
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LUND
Lunds arbete mot arbetsplatser har varit en del av mobilitetskontorets verksamhet
som i sin tur inleddes redan 1998 efter att LundaMaTs (Lunds Miljöanpassade Transportsystem) antagits av kommunfullmäktige. LundaMaTs omfattar både fysiska åtgärder och kommunikationsinsatserna som samlats under begreppet Smart trafikant.
Projekten delfinansierades inledningsvis med LIP-medel och därefter med två omgångar av KLIMP-medel. Finansieringen av de specifika delprojekten är löst fram till
och med 2008. Sedan 2006 ingår Mobilitetskontorets arbetsuppgifter i den ordinarie
verksamheten för gatu- och trafikkontoret inom tekniska förvaltningen. Päivi Elmqvist är chef för trafikmiljöenhetens sammanlagt fem fast- och projektanställda, däribland Ylva S Åqvist som har koordineringen av företagskontakterna som en av sina
arbetsuppgifter.
Parallellt med den pågående bearbetningen av 20 000 hushåll, besökte man under 2003
de större arbetsplatserna längs den då nybyggda busslinjen Lundalänken för att bland
annat informera de anställda om den nya resmöjligheten. Man har också tagit fram
skräddarsydd pendlarinformation om cykling och kollektivtrafik för personalen på de
större arbetsplatserna och genomfört andra typer av arbetsplatsknutna aktiviteter. I
den första fasen handlade det alltså snarare om att påverka medarbetarna direkt än
att arbeta med företagsledningen, även om man anordnat någon enstaka företagsfrukost under och erbjudit andra arbetsgivare en anpassad version av TetraPaks samåkningssystem.
Under innevarande period samrodnas de olika kontakterna och aktiviteterna på arbetsplatserna till en mer samordnad företagssamverkan. Man kommer även i Lund
erbjuda kartläggningar av arbetsplatsens resor med hjälp av resvaneundersökningar
och på andra sätt hjälpa och stötta företagen att själva miljöanpassa sina arbets- och
tjänsteresor.
Ett av målen för ”Smart trafikant på arbetsplatser” är att under de närmaste åren genomföra kartläggningar och presentera åtgärdsförslag tillsammans med ett tiotal av
de större arbetsplatserna i Lund, liksom kommunens egna förvaltningar. I portföljen
ingår marknadsföring av samåkningssystemet, videokonferenser och bilpooler samt
aktiviteter som testresenärer och hälsotrampare.
Kontaktinformation:
Päivä Elmqvist: paivi.elmkvist@lund.se; 046-35 69 88
Ylva S Åqvist: ylva.aqvist@lund.se; 046-35 69 84

46

MALMÖ
Arbetet gentemot företag startade 2003 med delprojektet Pilotföretagen då ett tiotal
ISO-certifierade företags besöktes. Samma år inledde man också en seminarieserie för
företag, framförallt de som fanns i det expansiva området Västra Hamnen. På målgruppens begäran har satsningen på seminarier sedan dess fortsatt genom halvdagsseminarier (2 ggr/år) och kortare frukostträffar (2-3 ggr/år). Från och med 2005 har den
årslånga kampanjen Företagscykling knutits till arbetet gentemot företag.
Samverkan med företag ingår som en del av det totala mobilitetsarbetet på Malmö
Stads Gatukontor, trafikmiljöenheten. Gruppen, som framförallt består av kommunikatörer, miljövetare och beteendevetare, jobbar ofta tillsammans i de olika projekten
och aktiviteterna. Två personer (Linda Herrström och Björn Wickenberg) ansvarar för
företagsarbetet, men de ingår även i andra delprojekt mot andra målgrupper och jobbar alltså ”deltid” med företagen .
Finansieringen är löst till och med 2008 genom deltagandet i EU-projektet SMILE. Utöver nedlagd arbetstid har företagssamverkan en budget på drygt 300 kkr. Man samarbetar bland annat med Näringslivskontoret, Miljöförvaltningen, Vägverket Skåne och
Skånetrafiken (som har en ansvarig person för företagsbearbetning)
Målgruppen är företrädesvis större företag (50+), gärna ISO-certifierade och transportintensiva. Ungefär 200 av Malmöföretagen har fler än 50 anställda. Fokus ligger på
både resor (arbets- och tjänsteresor) och transporter (fordon och upphandling).
Metoderna man använder för att nå ut med budskapet att ekonomi och ekologi går hand
i hand är att:
– Jobba brett och skapa ett forum för inspiration och nätverkande.
Företagen ska själva kunna jobba vidare med frågorna
– Jobba Direkt för att få till stånd en samverkan och delaktighet,
med en dialog utifrån unika förutsättningar
– Få företagen att själva äga frågan
– Ta de lätta segrarna först.
I praktiken betyder det att man jobbar med:
– Företagsbesök
– Frukostträffar (Västra hamnen)
– Seminarier
– Företagscykling
– Eco-Drivingutbildningar
– En nyligen framtagen inspirationsfilm och handbok med bra goda exempel
– Webbaserade resvaneundersökningar och Transportanalyser (planerar att)
(Se även Malmös SUMO-tabell (bilaga sidan 41) som här använts som förebild för hur
man lägger in företagssamverkan i SUMO.)
Kontaktinformation:
Björn Wickenberg: bjorn.wickenberg@malmo.se; 040-34 21 30
Linda Herrström: linda.herrstrom@malmo.se; 040-34 76 25
Mölndals stad - RAM-projektet
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MÖLNDALS STAD – RAM PROJEKTET
Mölndal ligger nära Göteborg och har ett näringsliv med stora företag och stor inpendling. År 2003, efter genomförd förstudie med några av de större företagen, beslutade kommunstyrelsen att tillsammans med Vägverket Region Väst, Västra Götalandsregionen och
företagen genomföra ett projekt i syfte att minska andelen resor med bil till arbetet med 10
procent. Man ville också underlätta för nytänkande i frågorna. Detta blev RAM-projektets
(Resvanor till och från Arbetsplatser i Mölndal) uppkomst och uppdrag. Projektet finansierades under 2004-2006 till lika delar av de tre parterna och en projektledare, Ny Dinau,
anställdes på 75 %.
2005 genomfördes en studie hos de medverkande arbetsplatserna, bland annat Astra Zeneca, Ericsson, KappAhl och SCA och Mölndals stads förvaltningar, med Bi Puranen som
forskningsledare. Målet var att ta reda på vilka värderingar och livsstilar som ligger till
grund för de resval man gör och därmed kunna föreslå åtgärder som också kan genomföras
i verkligheten. Bland annat identifierade studien tre resprofiler; komfortaren som alltid reser i egen bil, flexibilisten som väljer färdmedel efter behov och GCKaren som aldrig reser
i egen bil utan hellre tar bussen eller cykeln.
Resultatet från studien har skapat en ny kunskapsbank och har väckt många tankar om
individens behov av rörelse och om Mölndals framtida expansion. Studien kommer att användas som en plattform för hur man planerar och bygger vidare i staden. Åtgärder för att
möta resenärernas behov är under arbete. Ett internt och ett externt nätverk har formerats
för att konkret genomföra åtgärder och resultaten kommuniceras på arbetsplatserna och
till mölndalsborna och övriga.
De företag som medverkade i studien träffas kontinuerligt hos varandra för att utveckla
projektidéer och samverka kring frågorna, vilket är nödvändigt för att kunna åstadkomma
förändringar. Effektivt nätverksarbete kräver långsiktighet, kontinuitet och något tydligt
att samlas runt såsom arbetsresor.
Projektledaren arbetar 25 % under 2007 för att säkra RAM-plattformen, nätverken och förankra fortsättningen. Under 2007 erbjuds också företagen rådgivning kring resor och fordonshantering med hjälp av konsulter, men annars finansieras olika delprojekt beslutas
av nätverken av dem som medverkar. En utvärdering av RAM-projektet kommer att göras
2010.
En webbaserad projektplats och information om Mölndalsmodellen är under arbete.
Mölndal är en av tretton kommuner i GR, Göteborgsregionen och det som sker i Mölndal
påverkar också övriga regionen. Mölndal och Göteborg har därför börjat samarbeta kring
konceptet Nya Vägvanor i avsikt att uppnå bättre effekt. Projektledare för det övergripande
Klimp-finansierade mobilitetsarbetet (Mobilitet Mölndal) är Malin Månsson.
Kontaktuppgifter:
Ny Dinau; ny.dinau@molndal.se; 0705-36 41 17
Malin Månsson; malin.imansson@molndal.se; 031-315 15 23
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STOCKHOLM
Den nuvarande företagssatsningen påbörjades 2005 och ingår
i det större projektet Stockholm Mobilitet som ligger under
Stockholms Stads Trafikkontor Åren före hade man också bedrivit ett visst företagsarbete inom det regionala projektet
Hållbart resande och bilpoolssatsningar i Stockholms innerstad, Huddinge, Tyresö, Solna och Hässelby. Stockholm Mobilitet består av 10 personer (hel- och deltidstjäntser) och finansieras med KLIMP-medel och Stockholms miljömiljard fram
till och med 2007. 4 personer jobbar med företagens resor och
transporter på hel- eller deltid.
Nicholas Hort fokuserar på att sälja in bilpooler till i första
hand företag och kommunala verksamheter. Markus Robért
jobbar med företagens resor i stort, dvs arbets- och tjänsteresor, och kombinerar sitt arbete på Stockholm Mobiltiet med en
doktorandtjänst på KTH. Ebba Jordelius koncentrerar sig på
företagens godstransporter enligt en lokalvariant av Vägverkets TQ-koncept Kvalitetssäkra transporter. På resesidan har
man även ett bra samarbete med SL, som under 2006 fick sin
första företagssäljare, Maria Tuvesson, som tidigare jobbade
inom Stockholmsregionens Samverkan för Hållbart resande
Arbetet är upplagt kring rådgivning på liknade sätt som i Göteborg, men är ”spetsigare”, med en större insats på färre arbetsplatser. Företagen får ett mer omfattande beslutsunderlag
mot att de skriver på en avsiktsförklaring om att även omsätta
resultaten i verkligheten. Med företagens resor jobbar man på
två fronter som ofta sammanfaller:
Bilpool: Företagen erbjuds en avancerad utredningstjänst, en
resekostnadsanalys, som kartlägger nuvarande fordons- och
resekostnader och visar på möjliga effektiviseringar, framförallt genom att utnyttja bilpooler. En erfaren fordonsekonom
är knuten till projektet på konsultbasis. Staden vill bygga upp
en infrastruktur av bilpooler och projektets mål är att till och
med 2007 ha fått 400 nya användare hos externa arbetsgivare,
vid sidan av de 850 användare som ska komma till inom stadens förvaltningar och bolag. Till det finns ett mål om 400
nya hushållskunder i förhållande till dagens cirka 1500 användare. Urvalet styrs av företagens storlek, typ och geografiskt läge med möjlighet att hitta lämpliga p-platser. I första
hand väljer man alltså större tjänsteföretag i innerstaden vid
kollektivtrafikknutpunkter.
forts ➤
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forts ➤
Personalens resor: Företagen erbjuds en reseinventering som i likhet
med Göteborg baseras på en webbaserad resvaneundersökning. En konsult med erfarenhet från resvaneundersökningar är knuten till projektet.
Kopplat till resultatet görs en målformulering och förslag på policyåtgärder för att nå målen. Företagen kan ”benchmarka” sig mot varandra.
Koldioxidutsläppen från personalens resor (arbets- och tjänsteresor) ska
minskas med 15%. Projektmålet är att 3 500 anställda ska reducera utsläppen med 15%. Man vänder sig till medvetna, stora företag med starkt
varumärke, bl a för att få bra goda exempel och har till att börja med
koncentrerat sig på ett mindre antal tjänsteföretag.
Företagens transporter i korthet: Målgruppen är företag som genererar
mycket transporter och målet är att 30 av dem ska genomföra åtgärder
som sparar 5% koldioxid, kväveoxider samt partiklar. Det sker genom att
hjälpa företagen att bygga en struktur för att arbeta konkret med miljö
och trafiksäkerhet, utifrån var företagen står idag. En i sammanhanget
intressant ”bearbetningsrelation”: Av 300 kontaktade företag har man
träffat 50 och går vidare med knappt 30. Projektet jobbar även direkt
med ett antal miljödiplomerade åkerier.
SLs satsning på att företagens resor är egentligen värd ett eget kapitel.
Utan bra kollektivtrafik är det omöjligt att lösa städernas trafikproblem
– och utan ett engagemang från det lokala kollektivtrafikbolaget förlorar
arbete med arbetsgivarna kraft. Det är ju kollektivtrafikbolaget, i likhet
med bilpoolsföretag och andra leverantörer, som har konkreta tjänster
att erbjuda. Från kommunen kan man bara ge goda råd. ”Enklare betala,
hitta och rese med SL” är devisen och argumentet är att sänka förtagens
resekostnader.
Kontaktinformation:
Nicholas Hort; nicholas.hort@tk.stockholm.se; 08-508 40 040
Magnus Robért; markus@infra.kth.se; 070-767 1241
Ebba Jordelius: ebba.jordelius@tk.stockholm.se; 08 508 40 037
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