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Minska kostnader och utsläpp 
med klimatväxling

Företagspilot med verktyg och coachning

Carina Johnsson och Tove Zellman, Region Skåne
Nina Hvitlock, Trivector Traffic
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Agenda

• Klimatväxling – vad, hur och varför

• Resultat och exempel

• Verktyg för införande

• Pilotgrupp för företag: 
skräddarsy er klimatväxling

• Frågor 
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• Lägg på en avgift på de resor som orsakar mest utsläpp – tex 
tjänsteresor med flyg och privat bil 

• Använd pengarna till åtgärder som gör det enklare och billigare 

för medarbetarna att ha distansmöten, cykla och resa med 

kollektivtrafiken

• Resultat: både kostnader och klimatutsläpp minskar

Klimatväxling av tjänsteresor
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Använd pengarna till 

åtgärder som gör det lättare 

att minska utsläppen

Klimatväxling ger dubbel effekt

Inför en avgift 

kopplad till 

klimatutsläpp

Dubbel effekt: Dyrare att göra fel och billigare att göra rätt
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Vad är skillnaden?

Klimatväxling

• En intern ”skatteväxling” 

• Svårt att beräkna exakt effekt

• Pengar återinvesteras i företaget

• Åtgärder syftar till att minska utsläppen 
både nu och i framtiden

Klimatkompensation

• Extern kompensation

• Exakt summa per kg/CO2

• Åtgärder någon annanstans

• Adresserar inte problemet 
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Nytta på många nivåer

Minskade 
utsläpp 

Bättre för 
klimatet

Boost för 
varumärket 

Attraherar 
kunder och 
medarbetare

Pengar 
återinvesteras

Klimatväxlingen 
sker inom den 
egna 
verksamheten

Minskade 
kostnader

Hållbart 
resande är 
billigare

Bra 
för hälsan

Att cykla och åka 
kollektivt är 
bättre för hälsan 
än att åka bil
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Utsläpp och kostnader 

från tjänsteresorna 

har minskat

med 10-50

procent!

Västra 

Götalandsregionen

Region Skåne

Helsingborgs stad

Örebro kommun

Länsstyrelsen SkåneVäxjö stad

Lunds kommun

Region Västerbotten

Resultat av klimatväxling
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Nyhet april 2021

Nästan hälften av världens 500 
största företag har eller planerar 
att de närmaste två åren införa 
ett internt pris på koldioxid

https://www.cdp.net/en/research/global-reports/putting-a-price-on-carbon

Nästan hälften av världens största företag sätter internt pris på koldioxid -
Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)

https://www.cdp.net/en/research/global-reports/putting-a-price-on-carbon
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/WLfzA-cAQFCPLs6AjQUve0fjxPwIyIehKE3CTz0KNe-Cb5vJ65HUIEDGXntAEhdhJee5VnLokWTcp2YD6Ddvxawcya1oG6phOgrI7F2Azs-pc6DkBl8IFmNQtg3czMGagZRo1kHjjfv5-ZG07TlUHipPoux9lX5pDJIRhzdHMPXqgpx174WMsHYaciG0LUL_cneNuTrKSjwn5BO7RbQRdv7wpgquzypk-nub5LgQaVkFXFV5IYj5CE5HZbJCqO_sz3tEknHVzJ8p-iqMr-DJFHAG-xg52M-zl6VEtAIIOR0Xi8M1sweS2EYu_4LZeObjFGms-s-hDUNf2Wx1JcdM_wJAtnfRfaz1QmP3UpWSNskBS0uj7Lw2BkHLxvhP3gWFc7r7rKyud-svBKoNLc2iFQ2q2zW-Aj8y0YcU1l76lAclbx-TbJv0tTVPneb0MJPyu0zvVY_st-ZGfCDMNU7xLO7a
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Exempel: Region Skåne

Införde klimatväxlingsmodell 2013

Klimatavgift på tjänsteresor:

• 250 kr/enkel flyg inrikes

• 500 kr/ enkel flyg Europa

• 1000 kr/enkel flyg interkontinental

• 2 kr/mil privat bil

Pengarna används:

• årlig ”handlingsplan för effektiva 
tjänste- och arbetsresor”, utifrån 
resepolicyn

• Åtgärder som underlättar för så 
många medarbetare som möjligt 

• Tex: inköp distansmötesutrustning,
gratis tjänsteresor med buss o tåg, 
cykelpool, cykelställ, 
kampanjer mm
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Exempel: Helsingborg stad

• Under 2017 infördes 50% avgift 

på tjänsteresor med flyg och 

privat bil

• Dessa resor minskade med 

30% inom ett år, och med 50% 

på två år

• Pengarna används till att köpa 

elcyklar och biljetter till 

kollektivtrafik för 

medarbetarnas tjänsteresor -30%
år 1
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Exempel: Sysav
”Leva som vi lär”

• Flygresor: 50% påslag på priset

• Tjänsteresor privat bil: 5kr/mil

Tips:

1. Förankra i ledningen

2. Gör det enkelt

3. Kommunicera kontinuerligt
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Skräddarsy en egen klimatväxlingsmodell

www.skane.se/klimatvaxling

http://www.skane.se/klimatvaxling
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Pilotgrupp från näringslivet
Sökes: ca 5 företag som vill börja 
klimatväxla och testa våra verktyg

Deltagarna kommer att få:

• verktyg, framgångsfaktorer

• individuell coachning 

• nätverkande, tips och råd

• kostnadsfritt deltagande

Period: maj 2021 – mars 2022

Deltagarna förväntas: 

• arbeta för att ta fram och införa en 
klimatväxlingsmodell i sin organisation

• ge synpunkter och förbättringsförslag 
på verktygen

• vara ambassadörer i spridning
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Varför delta som pilot?

• Nu är tid för omställning – ta tillvara på förändringsfönstret!

• Möjlighet till draghjälp och expertstöd 

• Nätverk

• Konsultstöd - individuell coaching

• Klimatväxling bidrar till företagsnytta - till måluppfyllnad avseende hållbarhet, 
hälsa och ekonomi

• Kan integreras i värdekedjan 

• Bidrar till bra image

• Ambition och aktion återspeglar målsättningar

• Tillgång till verktyg och metoder
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COACHING
NULÄGE &

BESLUTSUNDERLAG

WEBBINARIUM 26 MAJ
KLIMATVÄXLING FÖR FÖRETAG

+ DIGITALT MÖTE
FÖR PILOTER

WEBBINARIUM 23 SEP
KLIMATVÄXLINGSMODELLER

+ WS FÖR PILOTER

COACHING
SKRÄDDARSY MODELL

WEBBINARIUM 
NOV/DEC

+ DIGITALT MÖTE
FÖR PILOTER

COACHING
FÖRBEREDELSER

IMPLEMENTERING
2021/22

COACHING
UPPFÖLJNING

WEBBINARIUM 
VÅREN 2022 
SPRIDNING

Aktiviteter och konsultstöd
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WEBBINARIUM 26 MAJ

Fatta beslut om 
införande

Utse 
nyckelpersoner    

Ta fram relevanta 
underlag

Skräddarsy er
egen modell

Kommunicera

Följ upp och 
utvärdera
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Anmälan och kontakt

Kontakt

tove.zellman@skane.se

carina.johnsson@skane.se

nina.hvitlock@trivector.se

www.skane.se/klimatvaxling

Anmälan att delta i företagspilot
https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?
m=335781&sessid=v1--dublLwOc9GhMc-
bbccSVNM4plJjpXvu&page=0&edit= 

mailto:tove.zellman@skane.se
mailto:Nina.hvitlock@trivector.se
mailto:Nina.hvitlock@trivector.se
http://www.skane.se/klimatvaxling
https://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=335781&sessid=v1--dublLwOc9GhMc-bbccSVNM4plJjpXvu&page=0&edit=

