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Syfte
Syftet med Svensk Digital Handels resepolicy är att alla ska resa klimatsmart, kostnadseffektivt
och säkert som möjligt inom tjänsten. Policyn ska också bidra till att underlätta för
medarbetare att resa klimatsmart även till och från jobbet.

Resor till möten
Svensk Digital Handel möjliggör för distansarbete och uppmuntrar samt förenklar för
medarbetarna att cykla eller resa kommunalt.
Alla resor Svensk Digital Handel gör i tjänsten ska ha ett syfte som fyller ett för verksamheten
motiverat behov. För att minska på resandet väljer vi där det går att ha möten online, t ex.
med Teams.
Svensk Digital Handel ska vara i framkant av den digitala handelns utveckling. Därför är det
viktigt att ha koll på vad som händer inom området vilket innebär att vi behöver ta oss till och
medverka på event och vara ute och nätverka – i Sverige och globalt. Tjänsteresor som inte
sker inom den region där medarbetare har sin arbetsplats ska alltid godkännas av VD.
Generell mötesstrategi:
•

Försök ta möten på telefon eller videolänk i de fall där det går och där det annars skulle krävas ett
resesätt som inte är klimatsmart.

För resor till möten i samma stad:
•

I första hand: gång/promenad eller cykel. I Stockholm finns det även två lånecyklar att tillgå.

•

I andra hand: kollektivtrafik som tåg, pendeltåg eller buss.

För resor till kontoren i Göteborg eller Stockholm:
•

I första hand: interna möten digitalt.

•

I andra hand: resor mellan Stockholm och Göteborg ska ske med tåg, billigaste biljettform, om det
fungerar med mötestiden. Dessa ska godkännas av VD.

•

Det är ok att ta taxi om tåget går före kl. 07.00 och tåget anländer efter kl. 19.00 samt i de fall det
inte finns utbyggd kollektivtrafik och om man bor utanför stan.

•

När vi reser och det är möjligt strävar vi efter att samordna och planera för flera möten under
samma dag.

För resor mellan andra städer i Sverige:
•

När vi reser längre sträckor inom Sverige försöker vi i första hand välja tåg eller, där det inte finns
tågstationer, buss.

•

Om det inte går att resa med tåg eller buss utan att det kräver övernattning är det ok att använda
bil eller flyg.

•

Det är ok att ta taxi till tåg/buss/flyg om det avgår före kl 07.00 och anländer efter kl 19.00 i de fall
det inte finns utbyggd kollektivtrafik och om man bor utanför stan.

För resor till andra länder:
•

Vid flyg till utlandet, bland annat för möten i Bryssel med E-Commerce Europe och/eller
internationella konferenser vi behöver delta på, klimatkompenseras resan via GoClimate.

•

Flygresor ska bokas i största mån utan mellanlandningar och med flera möten på destinationen
samtidigt.

•

För resor inom Norden prioriteras tågresa när det är möjligt, undantag är om det kräver
övernattning för att delta på mötet.

Resor till och från våra event - talare
En viktig del i Svensk Digital Handels affärsmodell är fysiska events. Här gäller följande:
•

Samtliga möten gällande talare på event genomförs på telefon eller videolänk om de inte befinner
sig i samma stad. Vid möten i samma stad gäller i första hand gång/promenad eller cykel och i
andra hand kollektivtrafik som tåg, pendeltåg eller buss.

•

Talare från utlandet vi bokar och betalar resor åt till våra event klimatkompenserar vi för via
GoClimate.

•

Om vi bokar och betalar transport till, under och efter event för talarna väljer vi tåg och
kollektivtrafik eller om möjligt eltaxi om de behöver transporteras korta sträckor.

Påverkan
Vi kan påverka andra att resa miljösmart! När vi bokar in möten uppmanar vi gärna den vi ska
träffa att ta mötet virtuellt, och i andra hand att åka klimatsmart.

Säkerhet
Det är av största vikt att resor i tjänsten på Svensk Digital Handel sker tryggt och säkert, för att
värna om våra medarbetares liv och hälsa. Våra riktlinjer:
•

Vid cykling rekommenderas att hjälm alltid användas.

•

Svensk Digital Handel ska regelbundet utveckla och följa riktlinjer för tjänsteresor som
tar hänsyn till trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Detta sker löpande.

Ansvar och info
Svensk Digital Handels VD ansvarar för att informera sina respektive medarbetare om denna
policy. Skulle den inte följas är det chefernas ansvar att vidta åtgärder. Alla medarbetare på
Svensk Digital Handel ansvarar för att följa denna policy.

Resor till och från jobbet
Hur anställda tar sig till och från jobbet låter kanske inte som den viktigaste punkten när det
gäller ett företags resor – men faktum är att det har större betydelse än man kan tro. Resor
utanför arbetstid omfattas inte av denna policy. Däremot rekommenderar Svensk Digital
Handel medarbetare att ta sig till och från jobbet så klimatsmart som möjligt, och strävar
efter att underlätta för alla att göra det.
•

Att springa eller cykla till jobbet är alltid bättre än att ta bilen – men det kan vara svettigt.
På kontoret i Stockholm finns det dusch i källare med förvaringsmöjligheter för
träningskläder, cykelhjälm osv.

