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Abstract 

Taking control of travel: Travel management and business 
travel by train 
Over the past few decades, business travel has increased substantially, with both 
individual and organizational consequences. Many larger companies and public 
authorities therefore attempt to implement policies, regulations and standardized 
routines for their travel. The concept of travel management describes such 
activities pursued on a professional basis, by employed travel managers. The 
purpose of this report is to investigate travel management in Sweden and, in 
particular, to examine business travel by train in relation to professional travel 
management. The report mainly draws on interviews with travel managers, but 
empirical data also include interviews with sales personnel at travel agencies 
and at SJ (the state-owned Swedish railway company), interviews with frequent 
business travellers, and travel policy documents. To begin with, six important 
tasks for a travel manager are identified: 1) developing and implementing a 
travel policy, 2) cooperating with a travel agency, 3) making agreements with 
suppliers, 4) creating standardized payment routines, 5) collecting and 
analyzing travel statistics, and 6) communicating and gaining support within the 
organization. These different tasks are then described and analyzed in some 
detail, and specific attention is given to how the railway as a transport system 
works in relation to the practice of travel management. Moreover, two separate 
chapters in the report examine business travel by train from the travellers’ 
perspective and how environmental considerations in travel management may 
promote travel by train. 



 

 

Förord 

Denna rapport presenterar resultat från forskningsprojektet Tjänsteresor med 
tåg ur ett travel management-perspektiv. Projektet undersöker hur tåget som 
transportmedel och transportsystem fungerar för tjänsteresenärer och företags-
kunder. Det baseras i första hand på intervjuer med reseansvariga (travel 
managers) vid ett antal svenska företag och myndigheter, men även intervjuer 
med frekventa tjänsteresenärer och personer i resebranschen ingår i dataunder-
laget, liksom skrivna resepolicies eller liknande dokument från de flesta organi-
sationer som medverkat i undersökningen. 

Projektet har genomförts av Per Gustafson (projektledare), verksam vid Insti-
tutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet, och Gunilla 
Bergström Casinowsky, sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Det 
har finansierats av Banverket/Trafikverket inom ramen för dess forsknings-
verksamhet, men vi har också i viss mån kunnat utnyttja intervjumaterial från 
ett pågående forskningsprojekt finansierat av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap, med titeln Att resa i tjänsten – överväganden, strategier, 
konsekvenser. Mer information om båda projekten finns att läsa på 
<http://www.ibf.uu.se/travel>. 

Sveriges Affärsreseförening, SBTA, har genom Joakim Karlén bistått med 
rekrytering av intervjupersoner. Vi vill rikta ett varmt tack till Joakim och till 
alla dem som ställt upp för intervjuer. Tack också till Fredrik Movitz som gav 
kloka kommentarer om rapportmanuset då det seminariebehandlades vid Insti-
tutet för bostads- och urbanforskning i maj 2010 och till Cathrine Lundberg och 
Birgitta Sjöstrand som dessförinnan gett värdefulla synpunkter på ett manus-
utkast. Eventuella kvarvarande fel och missförstånd är helt vårt eget ansvar. 
 
Gävle och Göteborg, juli 2010 
 
Per Gustafson        Gunilla Bergström Casinowsky 
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1. Inledning 

När Banverket våren 2008 lyste ut medel för forskningsprojekt var en av de 
frågor man ville belysa: ”Hur kan kollektivtrafiken gå från ett produktions-
tänkande till en tydlig kundorientering och servicetänkande – med resenären i 
fokus – i resans alla delar?” För oss som sedan tidigare bedrev forskning om 
tjänsteresande var det uppenbart att frågan innehöll en komplikation. 

Komplikationen gäller kundorientering och fokus på resenären. Tjänste-
resenärers resande påverkas delvis av resenärernas egna preferenser, men delvis 
också av deras arbetsgivares hantering av tjänsteresandet. Företag och myndig-
heter med mer omfattande tjänsteresande försöker i regel styra och reglera 
resandet genom upphandlingar och avtal med olika leverantörer, genom regler 
och rutiner som formaliseras i resepolicies, och genom kontroll och uppföljning 
av resandet. De förväntningar som företagskunder har i fråga om tjänsteresor 
gäller inte bara att resan ska vara smidig och bekväm för resenärerna, utan 
också att leverantören ska kunna erbjuda ett bra avtal för företaget, att det ska 
finnas boknings- och betalningsvägar som fungerar med företagets administra-
tiva rutiner, att man ska få tillgång till resestatistik för olika former av uppfölj-
ning, och så vidare. Kundorientering och servicetänkande när det gäller tjänste-
resande handlar därför inte bara om att känna till resenärernas egna önskemål 
och prioriteringar, utan också om att känna till och förstå hur resenärernas 
arbetsgivare arbetar med att hantera tjänsteresandet (Lubbe 2003; Mason 2002). 
Detta arbete beskrivs ofta – även i Sverige – med den engelska termen ”travel 
management” (Carlsson 2002). 

Att studera tjänsteresande med tåg ur ett travel management-perspektiv är 
angeläget av flera skäl. Till att börja med står tjänsteresandet med tåg för en inte 
obetydlig resvolym, som dessutom har potential att öka. Siffror från den senaste 
nationella resvaneundersökningen visar att tjänsteresandet med tåg 2005-2006 
omfattade c:a 6,5 miljoner resor per år och stod för runt 13 procent av 
järnvägens totala persontransportarbete.1 

Idag finns också, som vi kommer att se i rapporten, en tydlig vilja bland 
svenska företag och myndigheter att styra över mer av tjänsteresandet till tåg. 
En anledning till detta är att transporter alltmer kommit att uppfattas som en 
viktig miljöfråga och att spårbunden trafik förknippas med mindre miljöbelast-
ning än andra transportslag (t.ex. Åkerman & Höjer 2006). I detta sammanhang 
är det angeläget att ha kunskap om det tänkande och de arbetssätt som ligger 
bakom större arbetsgivares administration och styrning av tjänsteresandet.  

                                                           
1 Siffror från SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys), framtagna av Linnea  
  Abramowski efter förfrågan från förf. 
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Mer allmänt är tjänsteresor i dagens samhälle en förutsättning för många 
företags och myndigheters verksamhet – arbetet är organiserat så att det kräver 
att anställda reser och utför arbete utanför sin ordinarie arbetsplats (Aguiléra 
2008; Gustafson 2005). Samtidigt ger tjänsteresandet upphov till stora kostna-
der för arbetsgivarna (Bell 1993; Lehman & Niles 2001) och ett intensivt 
resande kan också vara påfrestande för resenärerna (Ivancevich m.fl. 2003). 
Även i dessa avseenden kan det ha betydelse vilket färdsätt som används och 
hur arbetsgivare genom sitt travel management-arbete försöker styra tjänste-
resandet. 

Syfte, frågor och avgränsningar 
Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka tjänsteresande med tåg i 
relation till professionellt travel management-arbete. Närmare bestämt vill vi 
belysa följande frågor: 

1) Vad innebär travel management? Hur arbetar travel managers vid svenska 
företag och myndigheter med att hantera tjänsteresandet, hur ser den logik ut 
som ligger bakom deras arbete och vilka förutsättningar är det som avgör hur 
väl de lyckas? 

2) Vilka erfarenheter och uppfattningar har travel managers i fråga om 
tjänsteresande med tåg? Hur fungerar tåget som transportsystem i relation till de 
arbetssätt som travel managers försöker tillämpa? I vilka avseenden finns 
problem eller brister? 

3) Hur försöker man från arbetsgivares sida styra tågresandet och hur för-
söker man styra mellan tåg och andra färdsätt? I vilka avseenden försöker man 
styra, vilka är motiven och hur går man tillväga?  

4) Vilka synpunkter har tjänsteresenärer på tåget som färdmedel vid tjänste-
resor? Huvudfokus kommer som sagt att ligga på arbetet med travel manage-
ment, men studien omfattar även frågor om den feedback travel managers får 
från sina resenärer i fråga om tågresandets starka och svaga sidor och om rese-
närernas upplevelser och prioriteringar av olika färdsätt. 

Undersökningen baseras på intervjuer med travel managers som är medlem-
mar i Sveriges Affärsreseförening. Det innebär att de intervjuade har ett aktivt 
intresse för travel management och att de företag och myndigheter där de är 
verksamma förmodligen arbetar mer medvetet med resefrågor än många andra 
arbetsgivare. Studien ger därmed inte någon generell bild av hur företagskunder 
i Sverige hanterar sitt tjänsteresande, utan är inriktad på hur resande i allmänhet, 
och tågresande i synnerhet, organiseras av arbetsgivare som arbetar profes-
sionellt med travel management. 

Det kan också vara på sin plats att redan här klargöra att travel managerns 
arbete, och därmed vår studie, rör just tjänsteresande, det vill säga resor som 
anställda gör i tjänsten och som betalas av deras arbetsgivare. Däremot ingår 
inte pendlingsresor mellan hemmet och den ordinarie arbetsplatsen som de 
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anställda gör på egen bekostnad. Inte heller ingår varutransporter, logistikfrågor 
och liknande. 

Metod och material 
Rapporten baseras i första hand på intervjuer med reseansvariga (travel 
managers) vid svenska företag och myndigheter. För det aktuella forsknings-
projektet rekryterades tio travel managers för intervjuer, sju från privata företag 
och tre från statliga myndigheter. Rekryteringen skedde bland medlemmarna i 
Sveriges Affärsreseförening (SBTA), och urvalet var inriktat mot organisationer 
som hade mycket tågresande och där det också förekom mycket resande där tåg 
konkurrerade med andra färdsätt, främst flyg. Vi strävade också efter en viss 
variation mellan olika typer av verksamheter med olika resmotiv. En kon-
sekvens av att vi använde SBTA för att få tillgång till intervjupersoner var att vi 
kom i kontakt med travel managers som förmodligen var mer aktiva, engage-
rade och kunniga än motsvarande befattningshavare i de flesta andra organisa-
tioner. Detta var en fördel i relation till vårt syfte att studera professionellt travel 
management-arbete men när man tar del av våra resultat bör man, som redan 
nämnts, ha i minnet att de organisationer vi studerat med all säkerhet hade mer 
utvecklade rutiner och arbetssätt på reseområdet än många andra företag och 
myndigheter. 

Åtta av intervjuerna med travel managers gjordes vid personliga besök och 
två per telefon, och varje intervju tog i regel mellan 1 och 1½ timme. Till for-
men var de semistrukturerade samtalsintervjuer, där intervjuaren ställde öppna 
frågor inom några breda temaområden, motsvarande projektets frågeställningar. 
Frågorna handlade om personlig bakgrund och rollen som travel manager, om 
hur organisationens tjänsteresande såg ut och hur det var organiserat i olika 
avseenden, om relationerna med resebyrå och leverantörer, om hur man försökte 
styra resandet och vilken respons man fick från resenärerna. Allmänna frågor 
följdes upp med frågor som specifikt behandlade tåg och tågresande. I viss mån 
utvecklades också intervjufrågorna i takt med att vi lärde oss mer om travel 
management-arbetet och affärsresebranschen. Utöver intervjuerna med travel 
managers gjordes också, inom ramen för projektet, intervjuer med tre säljare vid 
ett par olika affärsresebyråer, med två säljare på SJ och med kanslichefen vid 
SBTA. Vidare lämnade sju av tio travel managers ut sina organisationers 
resepolicies (eller motsvarande dokument), och även dessa har ingått i det 
datamaterial som analyserats. 

Dessutom har vi kunnat använda en del material från ett annat forsknings-
projekt, Att resa i tjänsten – överväganden, strategier, konsekvenser. Detta 
projekt har finansiering från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap, för perioden 2008-2010 och Per Gustafson är projektledare. Det 
syftar till att mer allmänt undersöka vad som ligger bakom att anställda reser i 
tjänsten och vilka konsekvenser resandet får för dem som reser mycket. Från 
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detta projekt har vi haft tillgång till intervjuer med tolv travel managers och 22 
frekventa tjänsteresenärer samt policydokument från ytterligare tio organisatio-
ner (jfr Gustafson 2009a; 2010). Intervjuerna från denna undersökning har haft 
lite annan inriktning (mer fokus på resenärernas perspektiv), men i den mån de 
har berört travel management-arbete och tjänsteresor med tåg så har de ingått i 
analysen även för denna studie. Korta kompletterande telefonintervjuer, speci-
fikt för det nu aktuella projektet, har också gjorts med tre travel managers från 
det FAS-finansierade projektet som hade mycket tågresande bland sina resenä-
rer. Datamaterialet från FAS-projektet är från 2008 medan intervjuerna som 
gjorts för det av Banverket/Trafikverket finansierade projektet till största delen 
gjordes under våren 2009, med en del mindre kompletteringar under hösten 
samma år. Det kan därför finnas detaljer i intervjuer och resepolicies som inte 
stämmer helt med dagens förhållanden. 

Utskrifter av alla intervjuer har sedan, tillsammans med policydokumenten, 
lästs in i ett dataprogram för kvalitativ textanalys och där analyserats tematiskt. 
De teman vi arbetat med baserades i första hand på projektets frågeställningar 
och på den förförståelse vi hade med oss från vår tidigare forskning (i synnerhet 
projektet Att resa i tjänsten...) och från inläsning av aktuell forskning och 
branschlitteratur. I viss mån tillkom också nya teman genom upptäckter och 
insikter under intervju- och analysarbetets gång. 

I rapporten återges en del citat från intervjuer och dokument. Dessa är då 
anonymiserade, så att det inte framgår vilka företag och myndigheter som ingått 
i undersökningen. I en del intervjucitat har också mindre språkliga redigeringar 
gjorts för att anpassa talspråk till skriftspråk, grammatiska fel har rättats, och 
enstaka skrivfel etc. har rättats i citat från policydokument.  

Utöver det material som vi själva samlat in har vi fått tillgång till resultat-
redovisningar från ett par enkätundersökningar som gjorts bland Sveriges 
Affärsreseförenings medlemmar – dels en löneenkät från 2007, dels en ”Nordic 
Business Travel Barometer” från samma år. Enstaka uppgifter från dessa 
undersökningar förekommer också i rapporten.  

Forskning om travel management och tjänsteresande 
Innan vi går in på resultaten av vår undersökning ska vi säga något om tidigare 
forskning, kunskap och teoribildning som berör tjänsteresor och travel 
management. Vi kan till att börja med konstatera att tjänsteresandet i världen är 
omfattande och omsätter mycket pengar. World Travel and Tourism Council 
(2010) beräknar att affärsresandet globalt omsätter över 800 miljarder dollar på 
årsbasis. För Sverige uppskattar organisationen omsättningen år 2010 till drygt 
7 miljarder dollar.2 Även om resandet varierar en del med ekonomiska konjunk-
                                                           
2 Enligt data för kategorin ”Business travel” från organisationens hemsida,  
   http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Data_Search_Tool/  
   [23 juni 2010] 
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turer har trenden över tid varit kraftigt ökande (Doyle & Nathan 2001; 
Faulconbridge & Beaverstock 2009). Kostnader förknippade med tjänsteresor är 
idag en av de största utgiftsposterna för många företag, vid sidan av personal- 
och IT-kostnader (t.ex. Bell 1993; Sigala 2007). Tjänsteresandet står också för 
betydande andelar av flygtrafiken i världen – siffror som nämnts (dock inte helt 
färska) är att hälften av den inrikes trafiken med reguljärflyg i USA och kanske 
ännu mer inom Europa utgörs av tjänsteresande (Mason & Gray 1999). Av 
svenska resvaneundersökningar framgår att tjänsteresor står för ungefär 19 pro-
cent av antalet långväga inrikes resor och knappt 22 procent av antalet 
utrikesresor (Gustafson 2005). Samtidigt framhåller flera forskare att det är 
svårt att få fram tillförlitlig statistik över tjänsteresande, bland annat för att 
gränsen ibland är oklar mellan tjänsteresor och andra typer av resor (nöjesresor, 
arbetspendling) och för att mycket statistikinsamling sker nationellt medan 
mycket tjänsteresande är internationellt (Davidson & Cope 2003: 34; 
Faulconbridge & Beaverstock 2009; Frändberg & Vilhelmson 2003).  

Förutom att resandet står för stora kostnader för många arbetsgivare har det 
också andra konsekvenser. För anställda som reser mycket i tjänsten blir resan-
det en viktig del av arbetet – ett arbetsvillkor som påverkar arbetstid, arbets-
plats/arbetsmiljö, arbetsbelastning och även relationen mellan arbete och familj. 
På senare tid har man också uppmärksammat att resandet har stora konsekven-
ser för miljön, framförallt i form av de koldioxidutsläpp som flyg- och biltrafik 
orsakar. Detta är, som vi ska se i kommande kapitel, viktiga skäl till att många 
större arbetsgivare idag arbetar med travel management, dvs. de försöker på 
olika sätt hantera, kontrollera och reglera de anställdas tjänsteresande. 

Mot bakgrund av resandets omfattning och betydelse finns det emellertid 
förvånansvärt lite forskning om tjänsteresande, såväl i Sverige som inter-
nationellt, och än mindre forskning finner man om travel management. I detta 
avsnitt ska vi inledningsvis säga något om travel management och de studier 
som trots allt gjorts på området. Därefter går vi kortfattat igenom några forsk-
ningsinriktningar och teoretiska teman som i ett bredare perspektiv belyser 
förutsättningarna för travel management-arbetet. Det gäller forskning om 
tjänsteresande, forskning om affärsresemarknadens aktörer och funktionssätt, 
forskning om möjligheterna att ersätta eller komplettera affärsresor med mötes-
former som inte kräver resor, samt forskning om kontroll och styrning i arbets-
livet. Avslutningsvis ska vi också säga något om tåget som färdmedel för 
tjänsteresenärer. 

Travel management som professionell praktik 
Travel management handlar om att utforma regler och rutiner för de anställdas 
tjänsteresande, i syfte att resandet ska ske på ett kostnadseffektivt sätt och med 
hänsyn tagen till resenärernas komfort och säkerhet liksom till resandets miljö-
effekter. Konkret innebär detta att man samarbetar och sluter avtal med resebyrå 
och med olika leverantörer på reseområdet (flygbolag, tågbolag, taxiföretag, 
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hotellkedjor osv.) men ofta också med företag som tillhandahåller betal-
ningstjänster i anslutning till resandet. Regler och rutiner för resandet samlas i 
en resepolicy eller motsvarande dokument, som är ett viktigt redskap i travel 
management-arbetet. Det gäller också att implementera policyn, att se till att de 
regler och rutiner man skapat följs och fungerar. Detta kräver intern förankring, 
information, kontroll och uppföljning i olika former (Holma 2009; Jenkins 
1993; Lubbe 2003). 

Forskningen om travel management som professionell praktik är hittills 
ganska begränsad, såväl i Sverige som internationellt. Man hittar, till att börja 
med, en del relativt beskrivande studier som kartlägger travel managers arbets-
uppgifter och arbetssätt, studerar upphandlingsrutiner, undersöker hur rese-
policies utformas och används, och så vidare (t.ex. Bell 1993, Carlsson 2002; 
Lubbe 2003; Morrison m.fl. 1994; Rothschild 1988). Här kan även nämnas en 
(tyvärr inte särskilt färsk) amerikansk ”handbok” för travel managers (Jenkins 
1993); möjligen kan man också räkna in en del mer eller mindre vetenskapliga 
enkätundersökningar bland travel managers som ibland refereras i fackpress 
(t.ex. Airplus & ACTE 2009; McNulty 2009a). I en del av dessa studier kan 
man också finna översiktliga uppgifter om de människor som arbetar som travel 
managers – sociodemografiska data, arbetsuppgifter, vilka avdelningar de 
arbetar på och hur de ser på sitt arbete. En del av dessa studier återkommer vi 
till i kapitel 2, där vi ger en översikt av travel management-arbetet och dem som 
utför det. 

Vidare finns några amerikanska undersökningar där syftet är att utvärdera 
vilka eventuella kostnadsbesparingar det innebär att bedriva ett systematiskt 
travel management-arbete. Slutsatsen är, i korthet, att travel management ofta är 
en bra investering då det är effektivt när det gäller att hålla nere resekostnaderna 
(Anderson m.fl. 1999; Bell & Morey 1995). Ekonomiska argument är också 
viktiga för travel managers när de internt i sina organisationer motiverar och 
söker stöd för sin verksamhet (Holma 2009; Lubbe 2003; Jenkins 1993). 
Enstaka texter är emellertid kritiska mot travel management-arbetets starka 
betoning av kostnadsbesparingar, och förespråkar istället ett mer holistiskt 
perspektiv, där man också försöker ta in de värden som resandet skapar 
(Lehman & Niles 2001; Påhlsson m.fl. 2005). Welsh och Worm (2006) är inne 
på ett liknande spår, då de menar att många företags hantering av sina tjänste-
resenärer alltför mycket handlar om kostnadskontroll och alltför lite om perso-
nalarbete och organisatoriskt stöd. 

En annan typ av forskning handlar om i vilken mån resenärer följer travel 
managers anvisningar och resepolicies. Douglas och Lubbe har i ett par artiklar 
presenterat resultat från egna och andras studier av detta. Studierna visar att 
många resenärer ibland bryter mot sina arbetsgivares resepolicies. Detta beror 
dels på företagsrelaterade faktorer, som handlar om hur resepolicyn är utformad, 
hur policyefterlevnad kontrolleras och mer allmänt vilken ”företagskultur” som 
råder. Dels påverkar personrelaterade faktorer som anställdas personliga 
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preferenser, egenintresse och moral (Douglas & Lubbe 2009, 2010). Arbetet 
med resepolicies undersöks närmare i kapitel 3. 

Man kan också hitta en del forskning där fokus inte ligger på travel manage-
ment i sig utan på affärsresemarknadens funktionssätt och relationerna mellan 
travel managers/företagskunder och andra aktörer på denna marknad (t.ex. 
Douglas & Lubbe 2006; Holma 2009). Sådana studier ska vi återkomma till lite 
senare i detta avsnitt.  

Tjänsteresenärer 
Forskning som mer allmänt studerar resande i tjänsten kan också bidra till för-
ståelsen av travel management-arbetets förutsättningar. Här finner vi till att 
börja med forskning om tjänsteresenärer, närmare bestämt om vilka som reser i 
tjänsten och vilka innebörder och konsekvenser resandet har för dem som reser 
mycket. Såväl i Sverige som internationellt finns kvantitativa kartläggningar av 
tjänsteresandets omfattning och fördelning, ofta baserade på nationella res-
vaneundersökningar. Dessa visar bland annat att män reser betydligt mer än 
kvinnor i tjänsten och att tjänsteresandet är tydligt socialt stratifierat – tjänste-
resenärer är i stor utsträckning välutbildade och välavlönade chefer och högre 
tjänstemän (Doyle & Nathan 2001; Gustafson 2005; Presser & Hermsen 1996). 
Vilka som reser i tjänsten har, som vi ska se, betydelse för arbetsgivares möj-
ligheter att ta kontroll över resandet. 

Vad gäller resenärernas upplevelser och erfarenheter av resandet visar flera 
studier att ett omfattande resande kan ha såväl positiva som negativa 
konsekvenser. I fråga om negativa konsekvenser kan tjänsteresor innebära ökad 
stress i arbetet. Resor är ofta förknippade med långa arbetstider och hög arbets-
belastning, ibland också med obekväma arbetsförhållanden då man försöker 
arbeta på hotellrum, flygplatser eller ombord på olika transportmedel. Själva 
resandet kan också vara tröttande, förseningar och missöden på vägen kan vara 
stressande, och så vidare (Espino m.fl. 2002; Fisher & Stoneman 1998; 
Ivancevich m.fl. 2003). Welsh och Worm (2006) pekar här på betydelsen av att 
resenärer känner stöd och förståelse från arbetsgivare och chefer, och har möj-
lighet att få konkret hjälp när något går snett. Längre resor innebär dessutom 
bortovaro från hem, vänner och familj vilket ofta upplevs som påfrestande, 
såväl av resenärerna själva som av deras anhöriga. Just relationen mellan arbete 
och familjeliv är ett viktigt tema i denna forskning, där man också finner intres-
santa könsskillnader – resandet tycks bland annat orsaka större spänningar 
mellan arbete och familj för kvinnor än för män (Bergström Casinowsky 2010; 
jfr Gustafson 2006; 2009a). 

Men tjänsteresor kan också innebära stimulans och karriärmöjligheter och 
bidra till en positiv självbild. Resor kan vara stimulerande bara genom att man 
får uppleva nya platser och träffa nya människor. Resor kan också leda till att 
man får nya kontakter och utvecklar nätverk som man har nytta av i sin yrkes-
verksamhet. Resor kan vidare förknippas med intressanta och attraktiva befatt-
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ningar och arbetsuppgifter, eftersom många kvalificerade arbeten idag kräver att 
de anställda reser (Fisher & Stoneman 1998; Gustafson 2009a; Lassen 2010). 
Även om det numera är ganska vanligt att människor reser ofta och långt, såväl 
privat som i arbetet, förknippas dessutom vissa typer av affärsresande – i 
synnerhet dyra flygresor – fortfarande som status och prestige (Bowen 2010; 
Gössling & Nilsson 2010; Thurlow & Jaworski 2006). Mer allmänt visar bland 
annat Lassens (2006, 2010) studier av frekventa affärsresenärer att själva 
resandet kan bli en del av resenärens identitet. 

Kombinationen av stress och stimulans pekar mot arbetsvillkor av den typ 
som i den arbetssociologiska litteraturen beskrivits som ”gränslöst arbete” 
(Allvin m.fl. 2006). I sådant arbete sammanfaller intressanta och engagerande 
arbetsuppgifter med hög arbetsbelastning och höga prestationskrav, samtidigt 
som arbetets förläggning i tid och rum är flexibel och i hög grad individualise-
rad. Arbeten som innebär mycket resor har ofta dessa kännetecken samtidigt 
som själva resandet förstärker dem, och detta är något som frekventa resenärer 
förhåller sig till och utvecklar strategier för att hantera (Bergström Casinowsky 
2010; Gustafson 2009a). 

En annan fråga som varit föremål för en del forskning gäller vad resenärerna 
gör under sina resor och hur detta påverkar deras upplevelse av resandet. Stu-
dier av hur resenärer utnyttjar sin restid visar att restiden ofta används för akti-
viteter som resenärerna uppfattar som värdefulla, framförallt avkoppling eller 
arbete (Hjorthol & Gripsrud 2008; Holley m.fl. 2008). Man har också föreslagit 
att resenärer skulle bli mer positivt inställda till att resa, och acceptera längre 
restider, om de upplever att de kan utnyttja restiden på ett bra sätt. Sådana fak-
torer, menar flera forskare, skulle även kunna påverka deras val av färdmedel, 
så att de prioriterar de färdmedel som ger bäst möjligheter att arbeta eller koppla 
av under resan (Jain & Lyons 2008; Kaufmann 2002; Thulin & Vilhelmson 
2008: 1). 

I kapitel 7 går vi specifikt in på tjänsteresenärers egna synpunkter och 
prioriteringar, främst ifråga om tågresor. Men resenärernas upplevelser och 
strategier i fråga om resande, och de olika innebörder som resandet har för 
resenärerna, ingår förstås i förutsättningarna för allt arbete med travel 
management. 

Tjänsteresor ur organisationens perspektiv 
På senare år har forskare också börjat uppmärksamma tjänsteresandet ur ett 
organisationsperspektiv, dvs. resandets betydelse för de företag och myndig-
heter vars anställda reser mycket i tjänsten (Beaverstock m.fl. 2010; Welsh & 
Worm 2006). Denna forskning handlar främst om vilken roll resandet spelar i 
internationella företag, och hur utvecklingen inom näringslivet skapar ökade 
resbehov. Aguiléra (2008) diskuterar i en innehållsrik artikel varför tjänste-
resandet behövs och hur resandet varierar mellan olika typer av företag. Hennes 
utgångspunkt är att geografiskt avlägsna kontakter blivit ett allt viktigare inslag 
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i näringslivet, av tre olika skäl: 1) Stora företag har i allt större utsträckning 
verksamhet på olika orter, vilket innebär att många företagsinterna möten kräver 
resor. 2) Organisatoriska trender har gått i riktning mot organisering i nätverk, 
arbete i projektgrupper och nära samarbeten mellan olika företag (outsourcing 
och liknande). Även dessa trender innebär ökade behov av kontakter mellan 
människor på olika platser. 3) Många företag säljer idag sina varor och tjänster 
på större – ofta internationella – marknader, samtidigt som företagskunder ofta 
har långtgående krav på service och anpassning av produkter till kundens 
speciella behov, vilket kräver fortlöpande kontakter med sälj-, utvecklings- och 
servicepersonal (jfr Wickham & Vecchi 2010).  

I viss mån kan dessa olika kontakter ske genom telefonmöten, video-
konferenser och liknande. Men Aguiléra (2008), liksom flera andra forskare, 
hävdar att personliga möten – och därmed tjänsteresor – ändå behövs i många 
sammanhang. Personliga möten är överlägsna när det gäller att lära känna 
varandra och skapa tillitsfulla relationer, liksom när man behöver föra känsliga 
samtal och utbyta komplicerad information. Ofta uppfattas också personlig när-
varo som ett sätt att visa engagemang, vilket inte minst är viktigt i kund-
relationer (Kogg 2000; Lassen 2009; Urry 2002).  

Dessa resonemang tyder bland annat på att behovet av tjänsteresor, men 
också möjligheterna att styra och reglera resandet, varierar en hel del mellan 
olika företag och mellan olika kategorier anställda. Aguiléra (2008) betonar i 
första hand organisatoriska faktorer, i form av verksamhetens lokalisering och 
arbetets organisation. Därutöver kan olika verksamheter skilja sig åt i fråga om 
resmotiv, andelen externt respektive internt resande och resenärernas möjlig-
heter till framförhållning i sin reseplanering. Detta är också viktiga förutsätt-
ningar för arbetet med travel management. 

Affärsresemarknaden 
Till travel management-arbetets förutsättningar hör vidare att affärsrese-
marknaden är en ovanligt komplex marknad, med en blandning av samarbete 
och konkurrens mellan flera olika aktörer (Davidson & Cope 2003: 33; Douglas 
& Lubbe 2006; Holma 2009). Lite grovt kan man tala om tre grupper av aktörer 
– kunder, leverantörer och mellanhänder:  
 
 Kunder är de företag eller myndigheter vars anställda reser i tjänsten. Inom 

dessa organisationer finns i sin tur olika kategorier aktörer, i form av travel 
managers, resenärer, ledningen (som bl.a. beslutar om resepolicy), chefer 
(som beordrar eller godkänner resor) och andra avdelningar som kan bli 
inblandade i administrationen av resandet (inköp, personal, data, ekonomi 
osv.). 

 Leverantörer är de företag som transporterar tjänsteresenärer och står för 
deras boende i samband med resorna – flygbolag, tågbolag, taxi- och hyr-
bilsföretag, hotellkedjor och så vidare. 
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 Mellanhänder är de företag som hanterar bokningar, betalningar och annan 
informationsöverföring mellan kunder och leverantörer. Hit hör framförallt 
affärsresebyråer, men också bl.a. företag som tillhandahåller bokningssystem 
och företag som hanterar fakturering och betalningar. 

 
Dessa olika aktörer har täta relationer med varandra, ofta reglerade i avtal. 
Tjänsteresandet kräver idag ett nära samarbete mellan kunder, leverantörer och 
resebyråer, inte minst i form av datakommunikation och integration av data-
system. De olika aktörerna har ett gemensamt intresse av att reseprocessen 
fungerar smidigt och effektivt, men samtidigt har var och en ett intresse av att 
maximera sina egna intäkter och/eller minimera sina kostnader. De olika 
parternas uppfattningar om vilka insatser som är viktiga och bör prioriteras när 
man försöker styra resandet skiljer sig därför åt (Douglas & Lubbe 2006).  

Holma (2009) har i en omfattande studie visat hur dessa ”triadiska” relationer 
blir betydligt mer komplexa än relationer som enbart omfattar köpare och 
säljare. Med stöd i teorier om ”business triads” och industriella nätverk studerar 
hon anpassningsprocesser mellan olika aktörer på affärsresemarknaden. Hon 
visar bland annat hur relationerna mellan kunder, leverantörer och resebyråer 
kan variera i innehåll och styrka över tid, beroende på att olika marknads-
förhållanden förändras. Det kan röra sig om tekniska förändringar, ändrade 
lagar och regler, eller nya affärsmodeller som leder till förskjutningar och 
kvalitativa förändringar i de olika relationerna i trepartförhållandet mellan 
kunder, leverantörer och resebyråer. 

Ett exempel på detta är hur flygets modell för prissättning har spridit sig även 
till andra delar av affärsresemarknaden. Resan som tjänst har flera intressanta 
särdrag, påpekar Davidson och Cope (2003: 46-49), och ett av dem är dess 
”perishability”. En vara som inte säljs ena dagen kan man ha kvar i lager och 
försöka sälja nästa dag istället, men en tåg- eller flygresa som inte säljs ger 
aldrig någon inkomst. Därför är det bättre att sälja de sista resorna billigt än att 
inte sälja dem alls, samtidigt som leverantörerna, för att få tillräckliga intäkter, 
vill sälja så många resor som möjligt till högsta möjliga pris. Efterfrågan på 
resor varierar dessutom mycket, beroende på säsong, veckodag och tid på 
dygnet. De stora flygbolagen har sedan länge försökt hantera detta genom 
”dynamiska priser”, som varierar med tillgång och efterfrågan och över tid 
(Jenkins 1993: 170-175). På senare tid har också SJ och en del hotellkedjor 
börjat tillämpa sådana affärsmodeller. Denna utveckling gör att avtalade biljett-
priser får mindre betydelse, medan resebyrån får en viktigare roll när det gäller 
att hjälpa kunderna att hitta det för tillfället bästa priset. Det medför i sin tur att 
relationen mellan kund och leverantör tenderar att försvagas, medan relationen 
mellan kund och resebyrå stärks (Holma m.fl. 2009: 87).  

Redan i rapportens inledning berördes en annan komplikation i relationen 
mellan kund och leverantör, nämligen frågan om vem som egentligen är kund. 
Är det arbetsgivaren, som betalar för resan, eller är det den anställde, som reser? 
Affärsresemarknaden kan karaktäriseras som en ”hybridmarknad”, menar 
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Mason och Gray (1999), just för att den har inslag av både företagsmarknad och 
konsumentmarknad. Det innebär att både arbetsgivarens regler och rutiner (i 
form av t.ex. resepolicies och leverantörsavtal), och resenärernas personliga 
preferenser kan påverka vilken resa man köper. Det innebär också att leveran-
törerna i sin marknadsföring ofta vänder sig både till arbetsgivaren som organi-
sation och till de enskilda resenärerna. Det tydligaste uttrycket för detta, som 
varit föremål för en hel del forskning, är de lojalitets- eller bonusprogram som 
olika leverantörer erbjuder sina resenärer. Bonusprogrammen uppfattas ofta 
negativt av dem som arbetar med travel management. Dels ger de förmåner som 
resenärerna kan använda privat trots att resorna bekostats av arbetsgivaren, dels 
lockas resenärer att boka onödigt dyra biljetter i syfte att tjäna bonuspoäng 
(Arnesen m.fl. 1997; Gössling & Nilsson 2010; Whyte 2002).  

Dessa och flera andra exempel på de komplexa relationerna mellan olika 
aktörer på affärsresemarknaden behandlas närmare i kapitel 4 och 5. Vi kommer 
särskilt att gå in på hur relationerna ser ut mellan kunder, mellanhänder och 
tågföretag – där SJ är dominerande när det gäller tjänsteresor. 

Hållbart resande och virtuella möten 
Ytterligare en förutsättning för travel management-arbetet som bör nämnas är 
resandets miljökonsekvenser. Det är ett ämne som kommit att uppmärksammas 
alltmer på senare år och som i Sverige haft stor betydelse för tågets utveckling 
på affärsresemarknaden. Idag finns ett allmänt medvetande, såväl bland forskare 
som bland ansvariga i resebranschen, om att ett hållbart resande är ett viktigt 
inslag i strävan efter en hållbar samhällsutveckling (Høyer & Næss 2001; 
Åkerman & Höjer 2006). Från arbetsgivares och travel managers sida kan 
försöken att uppnå ett hållbart resande ta sig olika uttryck (The Transnational 
2006; jfr Okereke 2007). Det kan handla om att välja färdsätt som minimerar 
resandets miljöpåverkan. Det kan också handla om att försöka kompensera 
resandets miljöeffekter genom att köpa någon form av ”klimatkompensation”, 
dvs. man finansierar projekt eller aktiviteter som minskar utsläppen av växt-
husgaser i en omfattning som motsvarar de utsläpp som resandet ger upphov 
till. Ett hållbart resande kan dessutom handla om att minska resandet, genom 
bättre planering och genom att ersätta en del resor med ”virtuella möten” (tele-
fon-, video- eller webbmöten). Dessa olika sätt att uppnå ett hållbart resande 
kommer vi att analysera närmare i kapitel 8. Det är emellertid främst om det 
sistnämnda alternativet, att minska resandet genom att styra mot andra mötes-
former, som det finns vetenskaplig forskning. 

Delvis berör denna forskning de frågor som diskuteras i anslutning till 
tjänsteresandets betydelse ur ett organisationsperspektiv – frågor om vilka 
behov resor och personliga möten fyller för dagens arbetsorganisationer och för 
vilka ärenden det är lämpligt att ersätta resor med virtuella möten (Aguiléra 
2008; Arnfalk 2002; Arnfalk & Kogg 2003). Det förekommer även studier av 
vilka ärenden som faktiskt ger upphov till resor respektive virtuella möten (Lu 
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& Peeta 2009) och vilka för- och nackdelar mötesdeltagarna upplever med olika 
mötesformer och olika tekniska lösningar (Denstadli & Gripsrud 2010).  

En annan aspekt att beakta är att virtuella möten inte på något enkelt sätt 
”ersätter” personliga möten och resor. Virtuella kontaktmöjligheter kan också 
leda till nya sätt att arbeta i projekt och nätverk (Millar & Salt 2008), som 
ibland genererar nya behov av möten och resor (Lu & Peeta 2009; Saffo 1993). 
Forskningen på området har gått från tidiga studier som förutspådde betydande 
substitutionseffekter (dvs. att virtuella möten skulle ersätta resor) till en mer 
sammansatt diskussion om substitutionseffekter, genereringseffekter och modi-
fierande effekter (Denstadli & Gripsrud 2010; Moodysson & Svensson-Henning 
2002; Roy & Filiatrault 1998).  

Några forskare försöker förankra sådana resonemang i kommunikationsteori, 
där olika mediers eller mötesformers ”informationsrikedom”, deras ”syn-
kronicitet” eller komplementaritet, och mötesdeltagarnas kompetens i att 
använda olika mötesformer är viktiga faktorer (Kogg 2000; Denstadli & 
Gripsrud 2010). Frågan om hållbart resande och virtuella möten kan också 
placeras in i den bredare samhällsvetenskapliga diskussion om mobilitet som 
tagit fart på senare år, främst med utgångspunkt i sociologen John Urrys texter 
(t.ex. Sheller & Urry 2006; Urry 2007). Centrala punkter i det ”mobilitets-
paradigm” som man här försöker utveckla är att lyfta fram mobilitetens bety-
delse för sociala relationer och sociala institutioner, och att genom en vid defi-
nition av mobilitet – överbryggande av rumsliga avstånd – även studera ”rörlig-
heter” som inte innebär fysisk förflyttning (i form av e-post, telefonsamtal, 
videokonferenser, Internetanvändning osv.). Detta perspektiv riktar uppmärk-
samheten just mot relationen mellan å ena sidan fysisk rörlighet i form av resor 
och å andra sidan sådana former av rörlighet som i arbetslivet kan ta sig uttryck 
i virtuella möten.  

Dessa olika resonemang vidgar frågan om tjänsteresor ur ett organisations-
perspektiv till frågan om vad travel managers ska styra – organisationens 
resande eller organisationens hela mötesverksamhet. Som vi kommer att se på 
flera ställen i rapporten arbetar travel managers idag alltmer med att få de 
anställda att överväga i vilka situationer ett möte kräver personlig närvaro (och 
därmed en resa) och när det är bättre att genomföra mötet per telefon eller 
genom ett video- eller webbkonferenssystem (Arnfalk & Kogg 2003; Jonas 
2009a). Detta motiveras delvis av miljöhänsyn och strävan efter ett hållbart 
resande, men faktorer som reskostnader, restid och resenärernas arbetssituation 
har också stor betydelse.  

Att styra resandet 
Arbetet med travel management aktualiserar också mer allmän management- 
och arbetslivsforskning om arbetsgivares kontroll och styrning av de anställda. 
Själva anställningsförhållandet innebär i princip att det är arbetsgivaren som 
bestämmer vilket arbete som ska utföras och hur det ska utföras. Ibland kan det 
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emellertid vara svårt för arbetsgivaren att i detalj styra de anställda och 
formerna för styrningen därför kan se väldigt olika ut (Furåker 2005: 60-61, 74-
84).  

En enkel distinktion kan formuleras i termer av ”control” respektive 
”commitment” (Walton 1985) eller, i en aktuell svensk bok, som kontroll 
respektive samtycke (Karlsson 2008). Kontroll innebär en formell styrning av 
de anställda, där regler och bestämmelser följs upp genom kontroll och sanktio-
ner. Sådan styrning förknippas ofta med tidig ”tayloristisk” styrning i fråga om 
industriproduktion och/eller med traditionella byråkratiska organisationsformer. 
På senare tid har också datorteknologin kommit att innebära nya möjligheter till 
kontroll genom att mycket arbete som utförs lämnar spår i olika datasystem och 
därför lätt kan granskas av arbetsgivaren.  

Samtycke handlar om mer informell styrning, i syfte att skapa delaktighet och 
engagemang hos de anställda (Furåker 2005; Karlsson 2008: 11-14). Det kan 
vara enkla saker, som att visa förtroende, ge ”frihet under ansvar” och 
uppmuntra de anställda att ta egna initiativ. Det kan också vara att införa orga-
nisationsmodeller som involverar de anställda och att försöka skapa en organi-
sationskultur som är i samklang med ledningens mål (jfr Alvesson 2001; Legge 
2005). Även olika belöningsmekanismer – hög lön, provision, bonus och andra 
förmåner – kan användas för att stärka de anställdas engagemang (Furåker 
2005).  

När begreppen först lanserades var det med tanken om ett slags modernise-
ringsprocess, där utvecklingen gick från kontroll till samtycke (Walton 1985). 
Senare tillämpningar och begreppsdiskussioner har snarare handlat om två 
kompletterande strategier, var och en med sina för- och nackdelar, och där 
arbetsgivare och chefer strävar, eller bör sträva, efter en lämplig avvägning 
mellan kontroll- och samtyckesbaserade styrformer (Karlsson 2008; Koopman 
1991).  

Hur man styr kan bland annat hänga samman med arbetets karaktär och vilka 
personalgrupper som är föremål för styrningen. Komplexa arbetsuppgifter, som 
kräver en hög grad av självständighet och eget beslutsfattande av den anställde, 
är exempelvis svåra att styra enbart genom formella regler och kontroll. Sådana 
arbetsförhållanden är vanliga bland chefer, högre tjänstemän och specialister av 
olika slag. I dessa personalgrupper kan man därför förvänta sig en relativt hög 
grad av samtyckesinriktad styrning, medan kontroll och regelstyrning är vanli-
gare bland anställda med rutinartade arbeten (Furåker 2005). Dessa resonemang 
är, som vi ska se i kapitel 6, i hög grad relevanta för att förstå travel 
management-arbetets förutsättningar.  

Tjänsteresor med tåg 
Viktiga frågeställningar i rapporten gäller hur travel managers och i viss mån 
resenärerna upplever att tåget som transportsystem fungerar för affärsresenärer 
och företagskunder. Tågresande har hittills uppmärksammats väldigt lite i den 
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forskning som berör tjänsteresor och travel management. Inom travel 
management-verksamhet ligger ofta fokus på flygresor och hotellöver-
nattningar, eftersom det i regel är där de stora kostnaderna finns, och detta 
avspeglas också i forskningen. Forskning om tjänsteresenärer och den stimulans 
och de påfrestningar som tjänsteresandet innebär för dem har i regel också fokus 
på längre resor – främst flygresor – eftersom såväl positiva som negativa 
konsekvenser för resenärerna ofta framträder tydligare vid resor som innebär 
långvarig frånvaro från ordinarie arbetsplats, hem och familj, erfarenheter av 
främmande platser och kulturer, och så vidare (Bergström Casinowsky 2010; 
Gustafson 2009b). 

När tåget berörs i forskningen om tjänsteresande så är det i diskussioner om 
val av färdmedel, om hur resenärer upplever och använder restiden, och om 
resandets miljöaspekter. Bowen (2010) pekar ut höghastighetstågen i Europa 
som en allt större konkurrent till flyget som transportmedel för affärsresenärer. 
Flera studier tyder på att tågets konkurrenskraft stärks av att resenärer har mer 
positiva upplevelser av restiden när de åker tåg än när de flyger eller åker bil. I 
synnerhet tycks tågresor ge resenärerna större möjligheter att utnyttja restiden 
för arbete. Kogg (2000: 21) fann exempelvis, i en undersökning bland tjänste-
resenärer på ett teknikföretag, att tågresenärer i genomsnitt använde c:a 30 
procent av restiden som arbetstid medan motsvarande siffra för flygresenärer 
låg under 20 procent (jfr Lyons & Urry 2005). Förstaklassresenärer tycks också 
vara mer benägna att arbeta på resan än de tjänsteresenärer som åker andra klass 
(Lyons m.fl. 2007: 111).  

Att restid kan användas som arbetstid är förstås positivt ur arbetsgivarens 
perspektiv – och något man kan tänkas väga in när man försöker styra de 
anställdas resande – men möjligheten att arbeta på resan tycks också uppfattas 
som något positivt av resenärerna själva (Holley m.fl. 2008). Samtidigt visar 
Holleys m.fl. (2008) studie av tjänstresenärer som åker tåg att de flesta också 
gör annat under delar av restiden – sover, tittar ut genom fönstret, läser något 
som inte har med arbetet att göra, och så vidare. Det tolkar Holley och hans 
kollegor som att restiden inte självklart betraktas som arbetstid, utan att resenä-
rerna snarare upplever att det är deras eget val om de vill arbeta eller inte (jfr 
Gustafson 2010). Även sådana förhållningssätt kan ha konsekvenser för resenä-
rernas val av färdsätt och för travel managers möjligheter att styra resandet. 

På den svenska affärsresemarknaden marknadsförs tåget i hög grad med 
miljöargument. Företag och myndigheter vill ofta, av olika skäl, ta ett miljö-
ansvar i sin verksamhet (jfr Okereke 2007) och eftersom tågresor står för 
betydligt mindre utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen än bil- 
och framförallt flygtrafik uppmuntrar man ofta de anställda att resa med tåg 
(The Transnational 2006). I ett framtidsscenario för år 2050 beskriver också 
Åkerman och Höjer tåget som en viktig pusselbit för att uppnå ett hållbart 
resande, även om de också menar att tjänsteresandet totalt sett bör minska till 
förmån för virtuella möten (Åkerman & Höjer 2006: 1952). Vi har emellertid 
inte sett någon tidigare forskning om hur man konkret arbetar med dessa frågor, 
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och även i övrigt är det som sagt svårt att hitta forskning som specifikt behand-
lar tjänsteresor med tåg. 

Rapportens disposition 
I nästa kapitel ger vi en översikt över vad travel management innebär och vilken 
logik det är som styr en travel managers arbete. Därefter följer några kapitel 
som närmare analyserar olika aspekter av resandet och resandets organisation, 
med tonvikt på tågresande. Kapitel 3 undersöker hur de studerade organisatio-
nernas resepolicies är utformade och i synnerhet vad de säger om tågresor. 
Kapitel 4 går igenom de olika stegen i reseprocessen som travel managers 
arbetar med, från bokning till betalning och insamling av resestatistik för upp-
följningar och kontroller av olika slag. Samarbetet med en avtalad resebyrå är i 
regel centralt genom hela denna process. I kapitel 5 tittar vi närmare på 
leverantörsrelationer, med särskilt fokus på tågområdet. SJ är förstås den 
dominerande leverantören, men vi tar också upp en del som kommit fram om 
mindre operatörer och tankar om den beslutade avregleringen av persontrafiken. 
Kapitel 6 undersöker mer systematiskt i vilka avseenden och framförallt med 
vilka medel travel managers försöker styra resandet. Styrning mellan tåg och 
andra färdsätt är ett av de teman som tas upp. I kapitel 7 vidgar vi perspektivet 
på tjänsteresande med tåg, genom att både ta in travel managers och resenärers 
synpunkter – positiva och negativa – på tåget som transportsystem, tåget som 
transportmedel och tåget som arbetsplats. Vi tar också upp något om resenärers 
egna prioriteringar och val mellan tåg och andra färdsätt. Kapitel 8 diskuterar 
resor och miljö, och olika sätt att minska resandets miljöpåverkan – ett mycket 
aktuellt tema i travel management-arbetet som också har stor betydelse när det 
gäller försöken att styra över tjänsteresande mot tåg. Rapporten avslutas sedan 
med kapitel 9, där vi sammanfattar våra viktigaste slutsatser. 
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2. Travel management 

Hur har travel management-arbetet utvecklats, varför arbetar man med travel 
management, vad innebär detta arbete, och vilka är de människor som utför 
arbetet? Det är frågor som vi ska försöka besvara i det här kapitlet. Vi använder 
både tidigare litteratur och det datamaterial som vi själva samlat in i form av 
intervjuer och resepolicies. 

Utvecklingen av travel management 
Systematiskt arbete med travel management utvecklades från början i större 
amerikanska företag. Morrison m.fl. (1994) spårar travel management-arbete 
tillbaka till mitten av 1940-talet, medan Jenkins (1993) menar att det var först 
mot slutet av 1960-talet som ”travel manager” började framträda som yrkesroll. 
Den största amerikanska organisationen för travel managers, National Business 
Travel Association (NBTA), startades 1968. Travel management fick sedan 
något av ett genomslag i samband med den avreglering av det amerikanska 
inrikesflyget som genomfördes i slutet av 1970-talet. Till Sverige spreds verk-
samheten något senare. Sveriges Affärsreseförening (SBTA), som fungerar som 
professionell organisation för travel managers i Sverige, bildades 1983. En 
erfaren travel manager som ingått i vår intervjuundersökning beskrev hur hans 
dåvarande arbetsgivare, en resebyrå, i mitten av 1980-talet skickade honom på 
kurser i USA för att lära sig travel management, som då var något nytt i 
Sverige.  

Med tiden har det sedan blivit allt vanligare att större företag och myndig-
heter, såväl i USA som i Europa, arbetar med travel management (Mason 2002). 
Det finns flera skäl till denna utveckling. En grundorsak är förstås att 
tjänsteresandet ökat betydligt de senaste årtiondena (Beaverstock m.fl. 2009; 
Doyle & Nathan 2001; Swarbrooke & Horner 2001). Med globalisering och 
förbättrade möjligheter att resa har alltfler verksamheter organiserats så att 
anställda, inte minst personer i ledande ställning, behöver resa till möten av 
olika slag (Aguiléra 2008; Doyle & Nathan 2001). Därmed har också resandet 
blivit en betydande utgiftspost för många företag och myndigheter, och intresset 
har ökat för att kontrollera och i möjligaste mån begränsa kostnaderna för resor 
(Anderson m.fl. 1999; Bell 1993; Lubbe 2003). 

Denna utveckling har sammanfallit med ett par viktiga förändringar i rese-
branschen. För det första har avregleringar av flyget – först i USA 1978-1982 
(Morrison m.fl. 1994), sedan i Europa i början av 1990-talet (Mason & Gray 
1995) – fört med sig lågprisbolag och friare prissättning. Detta har i sin tur 



 

 

28

inneburit större möjligheter för företag att minska sina reskostnader genom att 
förhandla om priser och styra sina resenärer mot de leverantörer som erbjuder 
bra priser. Detta är viktiga arbetsuppgifter för en travel manager.  

För det andra har utvecklingen av Internet inneburit nya villkor, inte minst 
för resebyråerna. Leverantörer (flygbolag, tågbolag, hotellkedjor osv.) är inte 
lika beroende som förr av resebyråer för bokningar och biljettförsäljning utan 
har i regel direkta bokningsmöjligheter via sina hemsidor. Detta har haft stora 
konsekvenser för resebyråernas verksamhet och ekonomi (Carlsson 2002; 
Lubbe 2003). Tidigare var de provisioner som i första hand flygbolag betalade 
på biljettförsäljningen den viktigaste inkomstkällan för affärsresebyråer 
(Jenkins 1993). Idag kommer huvuddelen av inkomsterna istället direkt från 
kunderna i form av transaktionsarvoden, serviceavgifter och liknande (Davidson 
& Cope 2003: 58-59; Holma 2009: 112-113). Resebyråerna måste då på ett 
annat sätt erbjuda tjänster som kunderna är beredda att betala ett synligt pris för. 
Att stödja sina företagskunder i deras travel management-arbete genom att 
erbjuda tjänster som hjälper kunderna att styra, kontrollera och följa upp 
resande och reskostnader är idag en viktig och framgångsrik strategi för de stora 
affärsresebyråerna (Alamdari 2002; Holma 2009). Av allt att döma har dessa 
resebyråer också haft en viktig roll i utvecklingen av travel management-
arbetet, inte minst i Sverige. 

Dessutom har IT-utvecklingen mer allmänt utvecklat travel management-
arbetet på åtminstone två olika sätt. Dels har alltmer integrerade datorsystem för 
bokning, betalning och resestatistik inneburit förbättrade möjligheter för travel 
managers att styra, kontrollera och följa upp de anställdas resande. Dels skapar 
nya former av informations- och kommunikationsteknologi idag allt större 
möjligheter till ”virtuella” möten – videokonferenser, webbkonferenser och 
liknande – som kan minska behovet av ”fysiska” möten och därmed behovet av 
resor (Arnfalk & Kogg 2003; Mason 2002; Urry 2007). 

Varför travel management? 

Affärsmöten med medarbetare, ägare, kunder och leverantörer är en mycket vik-
tig och nödvändig del för att stärka vår nordiska organisation men det är också 
en dyr och tidskrävande aktivitet både ur organisationens och medarbetarnas 
synvinkel då vi ofta reser mellan dessa affärsmöten. Många anställda/upp- 
dragstagare har dessutom ett nordiskt ansvar som kräver att de vistas på flera 
verksamhetsorter kontinuerligt. Dessutom påverkar vår nordiska organisation 
miljön på ett sätt som vi måste ta ansvar för. Detta tillsammans kräver att vi 
genomför våra affärsmöten och affärsresor på ett kostnadseffektivt, likvärdigt 
och säkert sätt med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Så inleds resepolicyn för en av de organisationer som ingått i vår undersökning, 
ett stort tjänsteföretag som har verksamhet i de skandinaviska länderna. Citatet 
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sammanfattar de viktigaste skälen för att många större företag och myndigheter 
idag arbetar med travel management: 
 
 Resandet innebär stora kostnader för arbetsgivaren. 
 Resandet kan medföra påfrestningar och risker för resenärerna. 
 Resandet är förknippat med miljpåverkan. 
 
Den faktor som väger tyngst i travel management-arbetet är utan tvekan 
kostnadskontroll och besparingar. I intervjuerna med travel managers var det 
mycket tydligt att det man såg som sin övergripande uppgift, som i mycket 
definierade själva rollen som travel manager, var just att ha kontroll över 
reskostnaderna och att på olika sätt uppnå besparingar. Det var också så man 
legitimerade sin verksamhet internt i sina organisationer. Att driva igenom en 
förändring av policy eller reserutiner är alltid lättare, konstaterade en travel 
manager, om man kan visa hur mycket pengar den kommer att spara: 

Money talks. Alltså allt du vill göra ska ha en besparing. Och det är väl egent-
ligen en sund inställning, för pengar förstår en koncernledning. Allt det andra 
tjafset orkar de inte tänka på, för de har annat att tänka på. Men om du kan redo-
visa en besparing, och att det inte blir några stora processförändringar, så är det 
bara att köra. 

Även i andra studier av travel management framträder denna inriktning mycket 
tydligt (Jenkins 1993; Holma 2009; Lubbe 2003; Johansson 2008; McNulty 
2009a). Samtidigt finns ett par problematiska aspekter med den starka beto-
ningen av kostnader och besparingar. Ett problem är att det är svårt att mäta 
besparingar på reseområdet (McNulty 2008). Det beror dels på att priserna, i 
synnerhet på flygbiljetter, varierar väldigt mycket, dels på att travel manage-
ment-arbete delvis handlar om att få de anställda att planera sitt resande bättre 
och ibland avstå från att resa. Det kan vara svårt, konstaterar en av de inter-
vjuade, att entydigt ”bevisa” att en travel manager genom sitt arbete har sparat 
si och så många kronor. 

En närliggande aspekt är att resor inte bara är en kostnad, utan också – som 
citatet ovan påtalar – skapar värden för organisationen. Travel management-
arbete borde därför, menar Lehman och Niles (2001), inte bara handla om 
reskostnader utan om relationen mellan kostnader och värden. Med ett sådant 
synsätt skulle resor betraktas som investeringar, och målet vara att göra 
investeringar som ger bra avkastning snarare än att investera så lite som möjligt. 
Hur detta ska gå till är dock oklart. Ett första steg är förmodligen att skaffa 
bättre kunskap om varför affärsresenärer reser, vilket också är en aktuell trend 
på travel management-området (Jonas 2009a). Men även exempelvis 
möjligheten att använda restiden på ett produktivt sätt – något som vi återkom-
mer till senare i rapporten – kan vara en faktor att beakta. 

Detta pekar vidare mot att travel management också handlar om att under-
lätta för resenärerna. Det handlar om att skapa rutiner som förenklar resenärens 
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administrativa arbete kring resan, från bokning till reseräkning, men också om 
att själva resandet ska vara någorlunda bekvämt och smidigt. För dem som reser 
mycket är resandet ofta förknippat med påfrestningar i form av hög 
arbetsbelastning, långa arbetsdagar och bortovaro från familjen (Bergström 
2006; Gustafson 2009a; Ivancevich m.fl. 2003). Att hålla nere reskostnaderna 
men samtidigt se till att resenärerna har en rimlig arbetssituation blir därför lite 
av en balansgång när man utformar reserutiner och policyregler.  

Flera av de intervjuade påpekar att denna balansgång försvåras av att resandet 
för många resenärer är något ganska personligt, något som väcker mycket 
känslor. Det gäller, menar en travel manager, att balansera ”företagets kost-
nadsbesparingshysteri mot den känslomässiga hysterin hos dig som resenär”. 
Holma (2004: 7) konstaterar att: 

...there is a high emotionality involved in business travel. It is easier to change a 
supplier of a good than to persuade the travellers to stop using the hotel or the 
airline he or she is used and attached to. 

Våra intervjuer tyder på att detta delvis handlar om just vana. Resandet blir för 
många en del av den vardagliga arbetsrutinen, och när man väl har hittat eller 
skapat rutiner som fungerar vill man helst inte ändra på dem. I vissa fall handlar 
det också om att leverantörer, främst flygbolag, erbjuder attraktiva bonus-
program som gör resenärerna ovilliga att börja flyga med ett annat bolag 
(Gössling & Nilsson 2010). Men resandet berör dessutom frågor om status och 
identitet. Att få resa i tjänsten, och att få resa mer eller mindre ”fint”, uppfattas 
ibland både av resenärer och andra som uttryck för vilken status man har i 
organisationen och mer allmänt för vem man ”är” (Gilbert & Morris 1995: 22-
23; Lassen 2006: 307-308; 2010). Att sedan de som reser mycket i tjänsten ofta 
är chefer och högre tjänstemän (Doyle & Nathan 2001; Gustafson 2005), som är 
vana vid bra arbetsförhållanden och ett ganska stort inflytande över sin egen 
arbetssituation, påverkar också förutsättningarna för att styra och driva igenom 
policy just på reseområdet (Mason & Gray 1999: 848). Samtidigt kan enhetliga 
reserutiner – tydliga regler som är lika för alla – ses som ett slags rättvisefråga, 
eller som det uttrycktes i resepolicyn ovan, ge förutsättningar för ett ”lik-
värdigt” resande. 

En annan faktor är resenärernas säkerhet. I regel försöker travel managers 
förmedla information och goda råd till sina resenärer om säkerhetsrisker som 
kan finnas i samband med deras resor. Sådan information finns ofta på den 
interna hemsidan, ibland tillsammans med information om tjänsterese-
försäkringar. En del företag har också regler eller rekommendationer om vilka 
länder deras anställda får resa till eller vilka flygbolag de får flyga med, eller 
särskilda rutiner för dem som reser till mer riskfyllda områden. Men framförallt 
försöker travel managers få sina resenärer att boka alla sina resor genom den 
avtalade resbyrån, för att därigenom kunna spåra resenärerna om någon olycka 
skulle inträffa eller något krisläge skulle uppstå någonstans i världen. Affärs-
resebyråerna erbjuder då tjänster som innebär att kunden direkt kan få informa-
tion om vilka resenärer som finns i det aktuella området och vilka som är på väg 
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dit. Sådan information går inte att få fram om resenärerna bokar sina biljetter 
direkt hos leverantören (t.ex. genom ett flygbolags hemsida) eller hos någon 
resebyrå som man inte har avtal med. Både travel managers och resebyråer 
lyfter gärna fram denna säkerhetsaspekt, delvis också för att den är ett bra 
argument för att få resenärerna att boka sina resor på ”rätt” ställe. 

Slutligen har miljöfrågan på senare år blivit allt viktigare i travel manage-
ment-arbetet. I takt med att koldioxidutsläpp, växthuseffekt och andra miljö-
problem fått allt större genomslag i samhällsdebatten har man också uppmärk-
sammat att resor innebär en stor miljöbelastning. De allra flesta företag och 
myndigheter har idag inskrivet i sina resepolicies att de ska ta miljöhänsyn i sitt 
resande, och flera av de travel managers vi intervjuat gav också uttryck för att 
detta var en prioriterad fråga. Hur man rent praktiskt försöker ta miljöhänsyn i 
sitt travel management-arbete varierar en del, och vi kommer i kapitel 8 att gå 
närmare in på detta. 

Att ta kontroll över resandet 
Målen för travel management-arbetet är således att hålla nere organisationens 
reskostnader, och att därutöver försöka se till att resandet dels är enkelt, 
bekvämt och säkert för resenärerna, dels är ansvarsfullt ur ett miljöperspektiv. 
Medlen för att uppnå dessa mål handlar i stor utsträckning om att införa enhet-
liga regler och rutiner för att ta kontroll över resandet. 

Just strävan att ta kontroll över resandet och reskostnaderna är grundläggande 
i travel managerns förståelse av sitt arbete. Jenkins (1993) ger i sin handbok för 
travel managers ett exempel från en stor amerikansk revisionsfirma som tidigare 
inte hade någon enhetlig styrning av resandet. Varje kontor bokade sina egna 
resor hos den resebyrå som låg närmast till hands och betalade själv sina 
fakturor. Det innebar att företaget hade affärer med över 300 resebyråer, 
kontoren hade ofta inte underlag för att på egen hand förhandla om 
volymrabatter hos leverantörerna, och på ledningsnivå hade man ingen kontroll 
över företagets samlade reskostnader. När man insåg detta genomförde man ett 
travel management-program för att ta kontroll över resandet. Det innebar bl.a. 
att man införde en företagsgemensam resepolicy, att alla resebokningar skulle 
gå via ett centralt bokningssystem knutet till en resebyrå som betjänade hela 
företaget och att alla reserelaterade kostnader skulle betalas med företagskort. 
När detta så småningom genomförts visade det sig att resekostnaderna var       
50 procent högre än vad man tidigare uppskattat, men att det fanns stora möjlig-
heter till besparingar när man i förhandlingar med flygbolag, hotellkedjor och 
andra leverantörer kunde visa vilka resvolymer man hade och därigenom få 
avtal med betydligt förmånligare priser än förut (Jenkins 1993: 93-95; jfr Holma 
2009: 111-112).  

Centralisering och standardisering av regelverk och administrativa rutiner 
kring resandet var i Jenkins exempel avgörande inslag i ett framgångsrikt travel 
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management-arbete, och detta synsätt framträder också såväl i våra intervjuer 
som i den forskning som finns på området (Bell 1993; Lubbe 2003; Douglas & 
Lubbe 2006). Arbetet med att ta kontroll över resandet kan närmare bestämt 
sammanfattas i följande sex punkter, som vi också kommer att behandla mer 
ingående i kommande kapitel. 

1. Utforma och implementera en resepolicy. Resepolicyn anger regler för hur 
man ska resa – vilka färdmedel och vilken ”klass” i fråga om bekvämlighet och 
service som är tillåten i olika sammanhang, vilka leverantörer (flygbolag, tåg-
bolag, hotellkedjor etc.) man ska välja, vilka typer av biljetter man ska använda, 
och så vidare. Den anger också vilka administrativa rutiner kring resandet man 
ska följa i fråga om bokning, betalning och upprättande av reseräkning. Rese-
policyn är en grundsten i travel managerns arbete. Genom att etablera enhetliga 
regler och rutiner får man bättre förutsättningar att ta kontroll över reskost-
naderna, och även att styra mot andra mål som man har för tjänsteresandet. 

2. Samarbeta med en resebyrå. En annan grundsten för de flesta travel 
managers är att man samarbetar med en avtalad resebyrå. Det innebär i regel att 
alla resor ska bokas genom denna resebyrå, antingen genom personlig kontakt 
via telefon eller e-post, eller genom ett webbaserat bokningssystem som rese-
byrån tillhandahåller. Att kanalisera alla bokningar genom resebyrån har ett par 
viktiga fördelar. Dels får man mer tillförlitlig statistik över resmönster, res-
kostnader och bokningsbeteende, dels kan resebyrån på olika sätt hjälpa till att 
kontrollera att bokningarna följer organisationens resepolicy. Dessutom är 
resebyråns personal experter på att boka resor, och ofta är det mer ekonomiskt 
att utnyttja deras expertis än att affärsresenärer själva lägger tid på att boka sina 
biljetter – åtminstone om det gäller lite mer komplicerade resor. Större affärs-
resebyråer kan också erbjuda säkerhetstjänster och andra mer avancerade 
konsulttjänster. I extremfallet kan hela travel management-funktionen hyras in 
från en resebyrå, även om det numera tycks vara ganska ovanligt. 

3. Styra resandet mot avtalade leverantörer. Vidare försöker travel managers 
i regel sluta avtal med viktiga leverantörer för att få så bra priser och andra 
villkor som möjligt. I det läget är det en avgörande fördel att ha kontroll över 
sitt resande och sina reskostnader. Det kan dels handla om att visa upp att ”så 
här mycket reser vi med er, vi är en viktig kund, därför bör ni ge oss ett bra 
pris”. Dels kan man förhandla om volymer – ”i år har vi gjort 40 procent av 
resorna på den här sträckan med er, men om vi får ett bättre avtal så kommer vi 
att öka den andelen si och så mycket nästa år”. Sedan blir travel managerns 
uppgift att genom policy och andra former av styrning se till att resenärerna 
också utnyttjar dessa avtal.  

4. Införa enhetliga betalningsrutiner. I regel ingår det också i travel 
management-arbetet att se till att det finns enhetliga betalningsvägar för rese-
relaterade kostnader. Företagskort och/eller någon resekontotjänst är vanliga 
betallösningar. De mer avancerade IT-lösningarna på detta område integrerar 
också (mer eller mindre) bokning, eventuell fakturering, betalning, reseräkning, 
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attest/godkännande av resan och bokföring i organisationens ekonomisystem, 
allt för att minimera manuellt och pappersbaserat arbete. 

5. Samla in, analysera och följa upp statistik över resandet. En annan viktig 
pusselbit i travel managerns försök att ta kontroll över resandet är att ta fram 
statistik över resande och reskostnader. Statistiken kan komma från resebyrån, 
från leverantörer och/eller från den betallösning man använder (företagskort, 
resekonto); många travel managers pusslar ihop statistik från flera olika källor. 
Statistiken används på två olika sätt. Dels är den ett viktigt underlag för avtals-
förhandlingar med leverantörer (jfr punkt 3 ovan). Dels används statistiken för 
intern analys, kontroll och uppföljning. Statistiken är ett redskap för kontrollera 
att resepolicyn följs och för att kunna reagera om resenärer systematiskt bryter 
mot policyn. Men statistiken ligger också till grund för mer övergripande ana-
lyser av organisationens resande – av resvolymer, kostnadsutveckling, bok-
ningsbeteende och på senare tid även miljöpåverkan. 

6. Förankra, informera och lyssna. En förutsättning för att travel managern 
ska lyckas i sitt arbete är en bra kommunikation internt i organisationen. Rese-
policyn beslutas i regel av vd eller motsvarande, och ett tydligt stöd från högsta 
ledningen är viktigt. För att genomföra policyn gäller det sedan att förankra den 
i organisationen och att få ut information till resenärerna om vilka regler som 
gäller. Hur mycket direktkontakt travel managers själva har med sina resenärer 
varierar. Ibland är just travel managern den kontaktperson som anställda för-
väntas vända sig till med resefrågor, ibland förmedlas information genom rese-
bokare eller resesamordnare ute på avdelningarna. I regel har travel managern 
ansvar för en resesida på organisationens intranät eller interna hemsida, och 
använder denna för att nå ut med information till resenärerna – om policyregler, 
men också om aktuella händelser på reseområdet. En annan viktig uppgift är 
förstås att lyssna på resenärerna, att samla upp synpunkter och klagomål och vid 
behov föra dessa vidare till resebyrå eller leverantörer. 

Travel management-arbetet handlar alltså om att ta kontroll över de resor som 
anställda gör i tjänsten. Men på senare tid har man också börjat arbeta med 
resandets efterfrågesida – i branschen talar man om ”demand management”. 
Med detta angreppssätt frågar man sig varför den anställde reser i tjänsten, på 
vad sätt resan är till nytta för organisationen, och om denna nytta kan uppnås på 
något annat sätt, som inte innebär en resa. Inriktningen är i stor utsträckning att 
minska resandet, genom att ersätta resor och fysiska möten med virtuella 
mötesformer (video-, telefon- eller webbmöten) där det är möjligt, eller genom 
att helt enkelt få anställda att avstå från resor och möten som inte uppfattas som 
nödvändiga (AirPlus & ACTE 2009; Boehmer 2009; Jonas 2009a). I synnerhet 
försöker man begränsa resandet i samband med interna möten (McNulty 
2009b). 

Att arbeta med resandets efterfrågasida innefattar ofta en vidgning av travel 
management-arbetet till ”meetings management”. Det kan handla om att for-
mulera mötespolicies, med regler eller riktlinjer för olika typer av möten – 
exempelvis regler för när man ska resa för att träffas respektive när man ska ha 
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ett virtuellt möte. Men det kan också handla om att tillhandahålla verktyg för att 
hantera virtuella möten, exempelvis genom att travel managern också får ansvar 
för företagets videokonferensutrustning, eller genom att reseportalen på intra-
nätet görs om till en mötesportal där det även finns verktyg för möteshantering, 
såsom bokning av videokonferensrum, bokning av virtuellt mötesrum hos 
någon leverantör av sådana tjänster och dataprogram för mötesadministration. 
Detta är som sagt en vidgning av travel management-arbetet, som i vissa delar 
kan ingå i den övergripande logik för att ta kontroll över resandet som vi försökt 
skissera i det här avsnittet, men i andra delar väcker nya frågor och ger upphov 
till nya utmaningar. 

Vem är travel managern? 
Det kan också vara på sin plats att säga några ord om de människor som arbetar 
med travel management. De är på flera sätt en diffus grupp. Som redan framgått 
finns det ingen etablerad svensk yrkesbeteckning. Ibland förekommer termen 
”reseansvarig”, men det vanligaste är att man använder den engelska titeln 
travel manager. En anledning kan vara att det är en ganska liten yrkesgrupp. Det 
är främst större företag och myndigheter med ett omfattande affärsresande som 
inrättar tjänster med specifikt ansvar för att hantera resandet på det över-
gripande och systematiska sätt som travel management innebär. Och inte heller i 
dessa organisationer är det så vanligt att arbetet fyller en heltidstjänst. Sveriges 
Affärsreseförening, SBTA, har när detta skrivs runt 150 travel managers som 
medlemmar, och i en löneenkät bland föreningens medlemmar från 2007 var det 
endast 20 procent av de svarande som uppgav att de arbetade heltid som travel 
managers (SBTA Löneenkät 2007; jfr även Airplus & ACTE 2009; Lubbe 
2003). Den stora majoriteten hade också andra arbetsuppgifter, främst som 
administrativa assistenter, vd-sekreterare, inköpare och personaladministratörer.  

Detta innebär också att travel managers organisatoriska tillhörighet varierar, 
dvs. de kan arbeta på olika avdelningar inom sina företag och myndigheter. 
Bland dem vi intervjuat var det vanligaste att man tillhörde en inköpsavdelning. 
Personal/HR-avdelningar och gemensamma avdelningar för ”administrativ 
service” eller liknande var andra vanliga hemvister för travel managers. Det 
förekom också travel managers som organisatoriskt tillhörde ekonomiavdel-
ningen eller, i egenskap av vd-sekreterare eller assistenter, var direkt knutna till 
en vd-/stabsfunktion. SBTA:s löneenkät från 2007 visar en liknande spridning 
(jfr även Lubbe 2003; McNulty 2009a). 

Även i fråga om utbildning och yrkesmässig bakgrund är travel managers en 
heterogen skara. En väg till travel manager-yrket går, som redan nämnts, via 
resebyråbranschen. Av de totalt 22 travel managers som vi intervjuat hade åtta 
tidigare arbetat på resebyrå. Bland de övriga hade flera arbetat som vd-sekrete-
rare, inköpare eller med ekonomi/bokföring och därigenom kommit in på rese-
området. Men det förekom även travel managers som tidigare sysslat med för-
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säljning, internutbildning, personalarbete, receptionsarbete och andra admi-
nistrativa uppgifter. En säljare på resebyråsidan kommenterade att travel 
managers: 

...kan vara från tjejen i växeln som bokar resor till någon som verkligen är super-
professionell, som kan det här, som kanske till och med, sällsynt, men sitter i nån 
ledningsgrupp, som har en reell makt. Det finns precis hela spektrat. 

Påpekandet om att ha reell makt är en viktig aspekt i sammanhanget, som delvis 
hänger samman med att travel managers är en så diffus och heterogen yrkes-
grupp. En vanlig uppfattning bland travel managers och deras professionella 
organisationer är att många travel managers har alltför låg status och för små 
befogenheter inom de organisationer där de arbetar (jfr Hintz 1993; Airplus & 
ACTE 2009). Chefer och företagsledningar inser ofta inte, menar man, hur 
viktigt reseområdet är, hur stora kostnader som är inblandade och hur mycket 
man har att vinna på att ta kontroll över resandet.  

Några av de intervjuade tar också upp att affärsreseföreningen är en viktig 
mötesplats, just för att de som travel managers kan känna sig lite ensamma på 
sina arbetsplatser. Flera travel managers har emellertid skapat någon form av 
nätverk kring resefrågor inom sina organisationer. Ibland finns ”rese-
samordnare”, ”resebokare”, ”reseambassadörer” eller liknande ute på avdel-
ningarna, med uppgift att föra ut information om resande och resepolicy till 
resenärerna, och ibland också att boka deras resor. Dessa resesamordnare etc. 
har i sin tur regelbundna kontakter med travel managern. En del travel managers 
bygger också upp mer formaliserade referensgrupper eller ”reseråd” som har 
återkommande möten om resandet. Förutom resesamordnare (alla eller några 
utvalda) är ofta en kontaktperson från resebyrån med på sådana möten, ibland 
också interna nyckelpersoner, ibland några frekventa resenärer, ibland 
representanter för viktiga leverantörer som man har avtal med. Det förekommer 
också att man anlitar en extern konsult som stöd i travel management-arbetet, 
exempelvis i samband med någon större upphandling, och travel managers som 
arbetar i stora internationella företag kan ha samarbete med sina motsvarigheter 
i andra länder.  

Å ena sidan tyder flera studier på att företag och myndigheter, såväl i Sverige 
som internationellt, blir alltmer intresserade av att anställa travel managers och 
försöka ta kontroll över sitt affärsresande (Moodysson & Svensson-Henning 
2002; Airplus & ACTE 2009). Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att 
de flesta travel managers idag trots allt har travel management som deltids-
sysselsättning. Den tid och energi de kan lägga på resefrågor är begränsad. 
Detta, ibland i kombination med låg status och svagt stöd från ledningen, gör att 
många inte fullt ut kan genomföra det arbetssätt, den ”travel management-
logik”, som skisserats i det här kapitlet – även om det genomgående är i denna 
riktning man strävar.  
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3. Resepolicy 

Resepolicyn syftar till att etablera enhetliga regler och rutiner för organisatio-
nens resande. Därigenom är den en viktig del i travel managerns arbete med att 
ta kontroll över resande och reskostnader (Davidson & Cope 2003). Redan 
förekomsten av enhetliga rutiner – att alla gör likadant – innebär minskade 
administrativa kostnader och förhoppningsvis också att resandet upplevs som 
enklare och smidigare av resenärerna. Dessutom syftar som regel policyns 
bestämmelser och rekommendationer för hur man ska resa till att hålla nere 
reskostnaderna. 

En annan aspekt, som delvis också har med kostnader att göra, är att policyn 
kan ha betydelse när man sluter avtal med leverantörer. Ofta bygger sådana 
avtal på att leverantörerna ger förmånliga priser i utbyte mot att travel managern 
styr sina resenärer mot de leverantörer som man har avtal med. Där är policyn 
ett viktigt styrmedel. Den travel manager som har en tydligt formulerad 
resepolicy, som är förankrad inom organisationen och som resenärerna följer, 
har därmed också bättre möjligheter att få bra avtal (Douglas & Lubbe 2009). 
Även för de andra övergripande mål som företag kan ha med sitt resande och 
sitt travel management-arbete – resenärernas hälsa och säkerhet, ett ”likvärdigt” 
resande, miljöansvar och så vidare – är resepolicyn ett viktigt styrinstrument 
(Johansson 2008).  

I detta kapitel undersöker vi hur resepolicies vid svenska företag och myn-
digheter ser ut – vilka saker som regleras i policy, hur denna reglering ser ut i 
fråga om tågresande, hur policyn förankras internt, och hur resepolicyn 
avspeglar organisationens kultur och värderingar. 

Vad ingår i en resepolicy? 
Hur resepolicies ser ut och hur omfattande de är varierar mellan olika organisa-
tioner. Ibland är resepolicyn ett självständigt dokument som samlar alla de 
regler som gäller för resandet. Ibland är själva resepolicyn ganska kort men 
hänvisar istället till andra dokument eller till information på organisationens 
interna hemsida. En av de policies som vi fick tillgång till innehöll sammanlagt 
5 rader text, som emellertid hänvisade till en uppsättning mer omfattande rese-
regler, medan mer utförliga resepolicies kunde vara runt 15 sidor. ”Resepolicy” 
är inte heller en allmän benämning, utan ibland kallas motsvarande dokument 
för reseriktlinjer, intern föreskrift, rutiner för tjänsteresor, resereglemente och 
liknande. Några dokument innehåller regler för både resor och möten (”rese- 
och mötespolicy” etc.). I vissa internationella företag förekommer också både 
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en ”global” och en nationell policy. De olika dokument som vi analyserar är 
därför inte fullt ut jämförbara, men man kan ändå se ett antal vanliga teman som 
återkommer i många av de undersökta organisationerna.  

Om policyn 
De flesta policydokument inleds med någon övergripande formulering om 
policyns syfte. I regel ligger huvudfokus på kostnader och kostnadskontroll, 
kompletterat med bekvämlighet och säkerhet för resenärerna och hänsyn till 
miljön: 

Syftet med riktlinjerna är att alla ska resa på ett så kostnadseffektivt och säkert 
sätt som möjligt med minsta möjliga belastning på miljön. Att resa kostnads-
effektivt innebär att välja bästa pris, där eventuell uppoffring avseende 
tidsförlust och bekvämlighet står i rimlig proportion till besparingen. 

Vidare anges ofta vilka som omfattas av policyn och vilka som är ansvariga för 
att policyn följs. Främst betonas resenärernas ansvar för att känna till och följa 
policyn, men ofta anges också vilket ansvar chefer har för att policyn tillämpas. 
Några dokument nämner även travel managerns ansvar för att utveckla och 
implementera policyn. En mer utvecklad skrivning kan se ut så här: 

 Det är den enskilde medarbetarens ansvar att mötesverksamhet och tjänste-
resor genomförs på det sätt som framgår av fastställda riktlinjer och regler. 

 Det är budgetansvarig chefs ansvar att styra mot och följa upp att 
intentionerna i riktlinjer och regler efterlevs. 

 Det är travel managerns ansvar att, med stöd från verksledningen, utveckla 
och genomföra mötes- och reseprocessen inom myndigheten. 

Ibland finns också regler eller information om hur policyn följs upp, hur even-
tuella avvikelser behandlas och vem som kan bevilja undantag från policy 
(ibland travel managern, ibland någon chef). Undantagsvis, i ett par av de 
policies vi haft tillgång till, nämns dessutom sanktioner som kan drabba den 
som inte följer policy, i form av ”disciplinåtgärd” eller att man riskerar att inte 
få ersättning för sina reskostnader om man bokat utanför policy. 

Reseplanering 
Regler och rekommendationer för planering av resandet är ett annat åter-
kommande inslag. Lite förvånande är kanske att nästan alla resepolicies inne-
håller skrivningar om att begränsa resandet och hela tiden ifrågasätta behovet av 
att resa. Man betonar att resor kostar pengar och tar tid, och att de anställda 
därför alltid ska överväga, eller i första hand använda, mötesformer som inte 
kräver resor:  

Resandet är en viktig och oftast nödvändig del av arbetet i en internationell orga-
nisation som [företaget]. Det är också en dyr och tidsödande aktivitet. När ett 
möte planeras skall Du därför alltid noga överväga andra alternativ till att resa,    
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t ex video-/telefonkonferens. När ett möte kräver att Du reser, skall resan 
planeras på så sätt att tid och resekostnader minimeras. 

Telefon-, video- eller webbmöten nämns ofta som alternativ, och ibland före-
kommer också riktlinjer för vilka typer av möten som man bör styra över mot 
sådana ”virtuella” mötesformer – i första hand interna arbetsmöten och möten 
där mötestiden är kort i förhållande till restiden. I policydokument som explicit 
omfattar både resor och möten förekommer också mer utarbetade regler för 
planering och organisering av mötesverksamheten. Ett råd, som förekommer 
även i rena resepolicies, är att ta hänsyn till resor och restider när man bokar in 
ett möte. Mer allmänt betonar många policies betydelsen av framförhållning. 
Detta förenklar förstås resenärernas planering, men framförallt betonas i policy 
att man genom att boka resor i god tid håller nere reskostnaderna: 

Planera din resa i tid. Om du gör en planering av framtida resor och ger så tidiga 
besked som möjligt till resebyrån får du fler möjligheter till väsentligt lägre 
priser. Kontakta gärna resebyrån innan du kallar till möte, för att rådgöra om den 
mest fördelaktiga platsen att lägga mötet och när mötet ska börja för att passa 
ankomsttider. 

Vidare säger resepolicyn ofta något om huruvida resor måste godkännas i för-
väg, rutinerna för detta, och vilka befattningshavare som har rätt att godkänna 
olika typer av resor för olika personalkategorier. 

Bokning, betalning och reseräkning 
Ett viktigt syfte med resepolicyn är att ange vilka administrativa rutiner som 
gäller för resandet. Inte minst handlar detta om bokningskanaler – att resenä-
rerna bokar biljetter, hotell m.m. på rätt ställe. Detta tema tas upp i alla under-
sökta policies, utan undantag, och den genomgående regeln är att man ska 
använda den resebyrå som företaget eller myndigheten har avtal med: 

Alla beställningar och bokningar ska göras hos den resebyrå som [myndigheten] 
har slutit samarbetsavtal med. Det är inte tillåtet att köpa biljetter på annat ställe, 
dvs. på nätet eller ute på stan. Vid avvikelse från denna bestämmelse gäller att 
[myndigheten] endast i undantagsfall lämnar kostnadsersättning. 

Bokning kan sedan ske genom flera olika kanaler – vid direktkontakt med rese-
byrån (telefon, e-post) eller genom ett självbokningssystem som är anslutet till 
resebyrån, och antingen av resenären själv eller genom en intern resebokare, 
assistent eller liknande (olika bokningsrutiner beskrivs närmare i kapitel 4). Det 
avgörande, ur travel managerns perspektiv, är att bokningen går genom den 
avtalade resebyrån. Undantag från denna regel är mycket sällsynta; i något fall 
tillåts bokning av tågbiljetter direkt hos SJ. 

I de flesta policies sägs vidare något om hur biljetter och/eller andra rese-
relaterade utgifter ska betalas. Om inte sådana utgifter faktureras ska de i regel 
betalas av resenären med ett företagskort. Kontanthantering i form av rese-
förskott försöker man undvika. Ibland finns även regler för utfärdande och 
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användning av företagskort, t.ex. om det är tillåtet att använda kortet för privata 
inköp. De flesta policies innehåller också regler om reseräkningar – när de ska 
upprättas och hur, och vem som ska godkänna dem. 

Regler för resan 
De flesta policies har mer eller mindre utförliga regler för hur man får resa, ofta 
med separata avsnitt för flyg, tåg, taxi och hyrbil (ibland även båt och buss). En 
typ av regler gäller just val av färdsätt, där det allmänt sägs att man ska ta hän-
syn till resans totalkostnad men även till miljöpåverkan och ibland andra fakto-
rer som förlorad arbetstid. Mer specifika regler och rekommendationer varierar 
en del mellan olika policies, men ofta försöker man styra resenärerna mot att 
använda tåg hellre än flyg eller bil (mer om det i nästa avsnitt), och att använda 
kollektivtransport hellre än taxi för anslutningsresor till/från flygplatser och 
järnvägsstationer. Om taxi används rekommenderas samåkning. Flera policies 
anger ganska detaljerade regler för vilka transportmedel som är tillåtna i olika 
sammanhang, beroende på reslängd, restid, tid på dygnet och andra omständig-
heter.  

En annan typ av regler handlar om vilka leverantörer man ska anlita för resor 
och hotellboende. Här styr policies dels mot att man ska söka lägsta pris, dels att 
man ska anlita de leverantörer som organisationen har avtal med. För hotell, taxi 
och hyrbil (i något fall nämns också tåg) styr man i första hand mot avtalade 
leverantörer, medan styrningen i fråga om flygresor främst handlar om lågt 
biljettpris. Detta har att göra med hur prissättningen fungerar i flygbranschen 
(mer om detta i kapitel 5). Ibland finns också regler om att man i första hand ska 
köpa icke ombokningsbara biljetter, även det av kostnadsskäl. Ett exempel på 
policyregler för bokning av flygbiljetter såg ut så här: 

Koncernens policy är att resa med billigast möjliga biljetter dvs. vi ska om möj-
ligt alltid resa med icke ombokningsbara biljetter pga. att dessa erbjuder bästa 
pris. Resebyrån skall alltid erbjuda lägsta pris enligt följande. 
 
1. Ej ombokningsbar biljett 

Om det inte är möjligt att resa med icke ombokningsbar biljett pga. tillgänglighet 
eller att resan kräver möjlighet till flexibilitet skall val göras utifrån bästa pris av  
 
2. Ombokningsbar biljett  
  eller 
  [Företagets] avtalpriser. 

Några policies har regler om att man, återigen av kostnadsskäl, ska använda e-
biljett eller resa ”biljettlöst” när det är möjligt. Ibland finns även regler för års-
kort (vilka som kan få årskort, vem som beslutar om det, hur årskort får använ-
das).  

En närliggande fråga gäller vilken bekvämlighet eller ”klass” som är tillåten 
för olika färdmedel. Även här innehåller de flesta policies regler, som emellertid 
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varierar en del mellan olika organisationer, i synnerhet när det gäller tåg (se 
nästa avsnitt). För flygresor styr man i regel ganska hårt mot ekonomiklass, 
även om högre ”klass” ibland tillåts för långa resor eller vid andra speciella 
omständigheter: 

Flygresor skall företas i ekonomiklass. [...] Vid interkontinentala flygresor kan 
Economy Extra användas. Vid enstaka tillfälle kan flygresa godkännas i 
Business Class men bara med attest från respektive Head of Division, 
[företagets] Group Staff eller Country manager. Detta gäller enbart per resa och 
inga generella godkännanden får utfärdas. 

Säkerhet 
Flera resepolicies tar upp säkerhetsfrågor. Ofta sägs allmänt att säkerhets-
aspekter ska beaktas vid resor. Mer specifika regler förekommer också, van-
ligast en bestämmelse att en hel ledningsgrupp eller annan grupp av nyckel-
personer inte ska resa med samma fordon. I vissa fall kan säkerhetsaspekter 
även ha betydelse för val av färdsätt och fordon (mer generösa regler för taxi 
utomlands, säkerhetskrav på hyrbilar). Vidare innehåller en del policies prak-
tiska säkerhetsråd för resenärer, i enstaka fall också mer konkret information om 
vart man vänder sig vid skada, sjukdom eller andra problem under resan. 

Säkerhet nämns vid några tillfällen som argument för att boka hos avtalad 
resebyrå, så att resebyrån därigenom kan hålla reda på var organisationens 
resenärer finns. I en av de resepolicies vi haft tillgång till fanns också en regel 
om att resenärerna inför resan skulle meddela kontaktinformation och sedan 
informera om eventuella avvikelser från resplanen. I de flesta fall behandlas 
emellertid inte säkerhetsfrågor särskilt utförligt i resepolicyn. Ibland finns 
istället hänvisningar till mer omfattande säkerhetsinformation på den interna 
hemsidan, ibland hänvisas till en separat säkerhetspolicy eller liknande.  

Ekonomiska villkor 
En annan typ av information som tas upp i flera resepolicies gäller resenärens 
ekonomiska villkor i samband med resor. Ibland finns mer eller mindre detalje-
rade genomgångar av ersättnings- och skatteregler i samband med resor – trak-
tamenten, förrättningstillägg, bilersättningar, reselönetillägg/restidskompen-
sation, förmånsbeskattning och så vidare. 

En lite speciell typ av ekonomiska villkor är resenärers medlemskap i leve-
rantörers lojalitets- och bonusprogram. Nästa alla policies innehåller regler om 
hur resenärerna får använda de bonuspoäng som de tjänat in genom sitt tjänste-
resande, och i några policies sägs också uttryckligen att bonus och medlemskap 
i lojalitetsprogram inte får styra vilka leverantörer man använder. När det gäller 
användning av bonuspoäng är det vanligaste att intjänade förmåner och poäng 
ska användas i tjänsten. I synnerhet statliga myndigheter har strikta regler om 
detta:  
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För [myndighetens] anställda gäller att all form av bonus som ges av flyg-, ho-
tell-, tåg- och hyrbilsleverantörer m.fl. i samband med tjänsteresor, alltid ska till-
falla [myndigheten]. Den anställde är skyldig att uppge till resebeställare aktuella 
bonusmedlemskap inkl. eventuella koder. Detta för att [myndigheten] ska kunna 
utnyttja bonuspoängen i samband med tjänsteresan. 

I privata företag förekommer det i några få fall att man även accepterar privat 
användning av bonuspoäng. Villkoret är då att detta ska rapporteras till Skatte-
verket (antingen av resenären själv eller via företagets löneavdelning) för för-
månsbeskattning. 

En annan typ av villkor som ibland tas upp gäller fritid i samband med 
tjänsteresa – vilka regler som gäller när man vill ta ut semester i anslutning till 
tjänsteresa, när make/maka följer med på resan, och när det i vissa lägen blir 
billigare för arbetsgivaren om resenären stannar borta en extra natt. 

Vidare sägs ofta några ord om resenärens försäkringsskydd i samband med 
tjänsteresan – att det finns en tjänstereseförsäkring och vad försäkringen täcker 
(eller en hänvisning till var mer detaljerade regler finns att läsa), och en 
rekommendation att ha med sig ett giltigt försäkringskort på utlandsresor. Ofta 
finns också anvisningar om visum, vaccinering och liknande, och information 
om att arbetsgivaren står för sådana kostnader. 

Miljöfrågor 
Slutligen är miljö ett genomgående tema i de resepolicies vi studerat (se även 
kapitel 8). Vanliga övergripande rekommendationer och mål handlar om att 
uppmärksamma miljöeffekter av resandet, att minimera resandets miljöbelast-
ning och att om möjligt välja färdsätt som är miljövänligt. Styrning mot tåg är 
en viktig punkt här, i några policies finns också regler om miljöbilar och i något 
fall miljömärkta hotell, men i övrigt är miljömålen ofta ganska allmänt hållna. 
 
Resepolicies innehåller alltså regler och rekommendationer för tjänsteresor, som 
i stor utsträckning är inriktade på att hålla nere resandets kostnader. Det kan 
därför vara lämpligt att avsluta detta avsnitt med ett längre citat av en travel 
manager. När han i slutet av intervjun fick frågan om det var något han ville 
lägga till, tog han upp just resepolicy och kostnadsbesparingar: 

Det är ju många som tror att det ska vara det billigaste och man ska liksom ställa 
upp för företaget, att det är en policy. Men så är inte min andemening eller tanke 
med resandet. Mår man bra och det funkar socialt, då gör man oftast ett bättre 
jobb också. Och man ska inte bli straffad för att man reser. Man ska inte liksom 
alltid behöva gå upp klockan fem eller åka ner till Skavsta. Jag vet en del 
policies inom en del företag där de har lagt att säljarna ska bara resa med 
Ryanair. Det finns, och det är faktiskt ganska stora erkända företag som har haft 
såna policies. Och det innebär att den där säljaren reser internationellt, till 
England eller nånting, kanske måste åka sent söndag kväll eller gå upp fyra för 
att åka ner till Skavsta, och så kanske de ligger ute och så kommer de till en 
flygplats utanför London eller vad de nu reser till [...]. Och då undrar jag: tar 
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man vara på sin personal då? När får de träffa sin familj? Och såna saker. Funkar 
det socialt för en sån, i sitt tjänsteresande? Tjänsteresande innebär ju inte att du 
ska vara på resande fot liksom dygnet runt bara för att du ska ha billiga biljetter 
eller spara pengar åt företaget. Då anser jag att då gör man inget bra jobb. Till 
slut orkar man inte det. Så det brukar jag berätta när vi tar upp sånt här bara för 
att få en nyans, så man förstår att en policy är ett styrdokument mycket för att du 
ska boka på rätt kanaler, du ska boka de accepterade kanalerna, som är avtalade. 
Sen ska det funka för dig privat, socialt, det är väldigt viktigt. Det ska finnas 
utrymme för det i policy, tycker jag. 

Tåg i resepolicy 
För de flesta företag och myndigheter är flygbiljetter den stora kostnaden på 
resesidan, därnäst kommer hotellkostnader och först därefter kostnader för tåg, 
hyrbilar, taxi m.m. (Holma m.fl. 2009: 79). I en undersökning bland SBTA:s 
medlemmar, utförd 2007, stod flyget för i genomsnitt 53 procent av deras totala 
reskostnader, hotellboende för 25 procent och tåg för 10 procent (Nordic 
Business Travel Barometer 2007). Travel managers arbete med att ta kontroll 
över kostnader och genomföra besparingar har därför varit mycket inriktat på 
flyg och hotell. Tågresor uppmärksammas i någon mån som en möjlighet att 
minska reskostnader (genom att styra över resandet på vissa sträckor från flyg 
till tåg), och ibland också som en möjlighet att få mer användbar restid, efter-
som resenärerna ofta har bättre möjligheter att arbeta på tåget än under flyg- 
eller bilresor (jfr Lyons & Urry 2005; Gustafson 2010). Men framförallt är det 
miljöfrågan som ligger bakom att travel managers på senare år börjat arbeta mer 
med tågresande. Detta avspeglas också i de resepolicies som vi studerat. 

Tåg eller annat färdsätt 
De flesta policies innehåller regler eller rekommendationer om att i största 
möjliga utsträckning resa med tåg. När detta motiveras pekar man genomgående 
på miljöaspekter: 

Tågresor är ett miljömässigt bra färdsätt och ska prioriteras före resor med andra 
transportmedel, som exempelvis flyg. 
 
Du ska ta hänsyn till miljöeffekterna av tjänsteresan, dvs. hellre välja tåg än flyg 
för inrikes resor. 

I några fall förekommer kompletterande motiv. Ibland lyfter man fram att det är 
lättare och mer bekvämt att arbeta på tåget än om man flyger. En resepolicy tar 
också upp säkerhetsskäl då den föreskriver tågresor och inte resor i egen bil på 
en specifik ressträcka, och ibland tar man även upp ekonomiska motiv: 

Vid resor i Sverige skall du så långt som möjligt resa med tåg eftersom det både 
är ekonomiskt och mer miljövänligt än både flyg och bil. 
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Som framgår av dessa citat handlar rekommendationerna om tåg nästan enbart 
om inrikes resor. Några policies har mer specifika regler för när man ska välja 
tåg. Ibland handlar det om ressträcka – att resor upp till viss längd i första hand 
ska göras med tåg:  

Tåg prioriteras alltid av miljöskäl men är främst avsett för korta och medellånga 
transporter på upp till 500 kilometer enkel resa. 

 
Tåg som färdmedel ska, av kostnads- och miljöskäl, alltid prövas i första hand 
för färdsträckor som understiger 40 mil. 

Andra varianter baseras på tid och föreskriver tåg för resor upp till en given 
tidsgräns, alternativt anger hur mycket längre restid, jämfört med alternativt 
transportmedel, som resenärerna får acceptera med tåg:  

Tåg ska alltid användas när en tågresa är kortare än fyra timmar, om inte sär-
skilda skäl finns. 
 
...att vid resor till möte välja tåg om inte tidsvinsten är mer än en timme enkel 
väg med annat transportmedel... 
 
Vid inrikes tjänsteresa skall tåg användas såvida inte tidsvinsten med flyg, inklu-
sive anslutningstransporter, blir minst tre timmar i varje riktning. Beslut om 
annat färdsätt kan i undantagsfall tas av respektive chef. 
 
Resor kortare än 600 km, utan skrymmande bagage, skall alltid göras på tåg där 
det är tillgängligt och om den totala mertiden för tågresan inte överstiger 2,5 
timmar.  

Några resepolicies pekar dessutom ut specifika sträckor där organisationen har 
mycket resor och där resenärerna förväntas ta tåget. Det handlar mest om 
sträckor där tåg konkurrerar med flyg, men i ett fall (en sträcka på drygt 20 mil) 
nämns också bilresor: 

Vid resor mellan [ort] och [ort] ska tåg väljas i första hand, av miljö- och säker-
hetsskäl. Om egen bil trots det används utgår endast den skattefria ersättningen.  

Som framgår av de olika citaten varierar det hur stark styrningen är – ibland är 
det klara, tydliga regler om att man under vissa givna omständigheter ska åka 
tåg, ibland framstår skrivningarna mer som allmänna rekommendationer eller 
uppmaningar att överväga om tåg kan vara ett alternativ till flyg eller bil. Flera 
av dem vi intervjuat menade emellertid att trenden går mot en starkare styrning, 
att det blir vanligare med skarpa regler om när man ska ta tåget: 

TM (travel manager): Vi reser väldigt mycket tåg. Men vi kan resa mycket 
mycket mer. Jag tror ungefär halva, halva styrkan åker tåg och halva flyger. Så 
visst finns det mer att ta av. Och just nu så bygger vi, eller håller vi på och för-
söker få igenom en ny miljö-ifiering av travel policyn, alltså att den ska vara mer 
miljöinriktad, att du ska tänka mer miljö i ditt beslut än tidigare. Vilket gör att du 
ska åka tåg Stockholm-Köpenhamn. Inte bör, du ska. Och är det så att du väljer 
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annat färdsätt så ska du rapportera det. Varför valde du det här färdsättet? Så det 
är liksom grejen. 
Intervjuare: Det är däråt det går alltså? 
TM: Ja. Lite mer styrning. Men det får ju inte bli för obekvämt alltså. Du kan ju 
inte säga att ”Du ska åka tåg till Umeå”. ”Jahapp, det tar hela dan det.” ”Ja.” Så 
narrow-minded, så fokuserad på miljön kan du inte vara.  

Det är framförallt resor mellan Stockholm och Göteborg som nämns i detta 
sammanhang. Sträckan Stockholm-Köpenhamn i exemplet ovan, med en restid 
(med X2000) på drygt fem timmar, skulle däremot de flesta travel managers 
(och de flesta resenärer) idag uppfatta som alltför lång för att det ska vara rim-
ligt att i policy kräva att man åker tåg. 

Klass och komfort 
De flesta resepolicies säger också något om första- respektive andraklassresande 
med tåg. Av de 17 policies vi haft tillgång till är det fyra som tillåter resande i 
första klass utan några förbehåll. Endast en föreskriver genomgående andra 
klass; ytterligare två anger andraklass som normalt färdsätt såvida det inte finns 
särskilda skäl, exempelvis ”om resenär behöver arbeta under resan”. Flera andra 
policies har mer detaljerade regler för när man får åka första eller andra klass. 
Sådana regler handlar främst om restid och vilken typ av tåg man reser med: 

Enligt det lokala avtalet om resor [...] ska tjänsteresa med tåg företas i 2 klass.  
Resan får dock företas med 1 klass enligt följande villkor: 
• När tågstandarden är X2000 får resan företas med 1 klass om det kan ske till en 
lägre kostnad än normalpriset för 2 klass eller om restiden med tåg överstiger 3,5 
timmar. 
• Om tågstandarden är Intercity (motsv.) får resan företas med 1 klass. 

Flera policies anger att första klass endast är tillåtet på längre resor. Tids-
gränserna varierar. I något fall accepteras första klass för alla resor längre än en 
timme. Tanken med detta är, berättade travel managern i intervjun, att undvika 
förstaklassresor på pendeltåg till och från flygplatser. I andra fall, exempelvis 
den policy som citeras ovan, är tidsgränserna mer restriktiva. Vidare skiljer flera 
policies på resor med olika sorters tåg, så att första klass är tillåten på enklare 
tåg medan andra klass ska användas på X2000 och i något fall SJ:s regionaltåg 
av typen ”dubbeldäckare”. Tanken med sådana regler beskrev en travel manager 
så här: 

...alla prioriterar ju att åka X2000, för det går snabbt och smidigt. Och där har vi 
andra klass, är regel att vi ska åka. Och när vi åker regionaltåg, Intercity, så åker 
vi första klass. Och prismässigt så är det ju ungefär samma. För åker du andra 
klass med regionaltåg, så är det ju mycket turister och folk med mycket bagage 
och…. Svårt för resenären att jobba och man behöver ha liksom, ja, lite mer lugn 
och ro. Så det har vi spikat. Det finns några få resenärer som har sagt att ”Varför 
kan vi inte få åka första klass med X2000 också?”. Men det kostar lite mer. Det 
kostar 300 kronor mer för varje biljett då. Det tycker vi är onödigt. 
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I enstaka fall tillåts också första klass generellt vid utrikesresor respektive i 
anslutning till internationell flygresa. Flera policies har därutöver en regel som 
tillåter singelkupé i sovvagn om man reser med nattåg. 

Även om det alltså finns variationer, så är policyreglerna för klass och 
komfort ofta mer generösa för tåg än för flygresor. Det handlar dels om att man 
vill ge de resenärer som arbetar på tåget bra möjligheter att göra det – ett skäl 
som nämndes av flera travel managers – och dels om att man allmänt vill göra 
tåget mer attraktivt för resenärerna och styra över deras resande mot tåg, främst 
av miljöskäl. I de fall då man ändå kräver eller rekommenderar andra klass är 
syftet att hålla nere kostnaderna. En komplikation i det sammanhanget är 
emellertid SJ:s prissättning (mer om den i kapitel 5). Priserna styrs av tillgång 
och efterfrågan, vilket innebär att prisskillnaden mellan första och andra klass 
ibland kan vara väldigt liten eller att första klass till och med kan vara billigare. 
I enstaka fall sägs också explicit i policy att man får resa i första klass om en 
förstaklassbiljett för den aktuella avgången är billigare än en andraklassbiljett, 
och en travel manager berättade att hon helt hade tagit bort policyregler om 
första respektive andra klass för tågresor av denna anledning. 

Övriga regler 
Några andra typer av regler för tågresor förekommer mer sparsamt bland de 
respolicies vi studerat. Ibland finns regler om att man i första hand ska använda 
icke ombokningsbara biljetter, i syfte att hålla nere reskostnaderna. Ibland finns 
också regler för när, var eller hur man ska boka tågbiljetter; i ett fall 
rekommenderas framförhållning på minst två veckor för att få lägre pris. Regler 
för årskort anges i några policies och i ett par fall nämns också att eventuell 
bonus som man tjänat in på tjänsteresor med tåg ska användas i tjänsten.  

Att förankra resepolicyn i organisationen 
Att skriva ner ett antal regler i en resepolicy innebär förstås inte automatiskt att 
alla resenärer sedan följer dessa regler. Flera studier tyder tvärtom på att det är 
ganska vanligt att resenärer på olika sätt avviker från policy. Douglas och 
Lubbe (2006, 2009) har både gjort egna studier och gått igenom andras under-
sökningar när det gäller travel management och resepolicies. De hävdar att en 
stor majoritet av affärsresenärer ibland bryter mot sitt företags resepolicy, även 
om det är få som gör det ofta eller systematiskt. De vanligaste orsakerna till att 
man inte följer policy, hävdar Douglas och Lubbe, är att man bokar sina resor 
alltför sent (om nu det är en orsak), att man inte känner till vad som står i policy 
och att man vill samla poäng i något bonusprogram. I bakgrunden finns, menar 
de, både individuella faktorer och faktorer på organisationsnivå (Douglas & 
Lubbe 2009).  

Såväl litteraturen på området som våra intervjuer visar att stödet från 
ledningen är avgörande för travel managerns möjligheter att få genomslag för 
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resepolicyn (t.ex. Jenkins 1993; Jonas 2009b; Lubbe 2003). Stödet bör vara av 
två slag. Dels är det viktigt att höga chefer engagerar sig i sina chefsroller – att 
det är vd:n, generaldirektören eller motsvarande som beslutar om resepolicyn, 
att travel managern får ett tydligt och starkt mandat att genomföra och följa upp 
policyn och att chefer på hög nivå tar del av rapporter och resestatistik, agerar 
mot policyavvikelser och överhuvudtaget intresserar sig för resefrågor:  

Det viktigaste är management endorsement, att skapa en travel policy och att den 
sedan... att den på ett tydligt sätt stöds av ledningen. Det är a och o. Din rese-
policy kan vara hur smart som helst. Om du sitter i ett hörn och piper om den så 
lyssnar ingen, men om personalchefen eller finanschefen går ut och säger att det 
här är den nya lagen när du ska ut och resa, då händer saker. 

Dels kan personer i ledningen vara viktiga föredömen i rollen som resenärer 
(Arnesen m.fl. 1997: 54; Jonas 2009b). Höga chefer reser ofta mycket i tjänsten, 
och då blir det tydligt och synligt om de själva följer policy eller inte. Även 
denna aspekt kom upp vid flera tillfällen i våra intervjuer: 

TM: Det är ingen av våra höjdare som tycker att de är lite bättre än fotfolket. 
Intervjuare: Du menar att de blir någon sorts förebild? 
TM: De blir förebilder. De sitter i ekonomiklass och det är oerhört pinsamt för 
andra medarbetare när de står i business class-kön och så står koncernchefen 
eller vice vd i ekonomikön. 

Flera av de travel managers vi intervjuat skulle emellertid gärna se att ledningen 
visade större engagemang och gav dem ett tydligare stöd. De upplevde att de 
skulle kunna göra ett bättre arbete om de hade större befogenheter och starkare 
mandat att säga ifrån när anställda inte följde policy: 

Ja, ofta är ju resekostnaden tredje största kostnaden ett företag har, men som 
kanske inte riktigt blir tagen på samma... inte respekt ska jag säga, men jag tror 
att man inte riktigt har den [...] prioriteringen. Det prioriteras inte så högt. Vilket 
är väldigt tråkigt, eftersom jag själv är engagerad i det och vill få igenom vissa 
mandat, att göra mer... 
 
Varför ligger över hälften av resorna med SAS? Alltså det är såna här saker jag 
känner att här kan man göra jättebesparingar om man får dem att flytta 
volymerna till rätt bolag. Men då måste det också finnas ett starkare mandat från 
[företagets] ledning att styra i policy, och det gör det inte riktigt.  

Möjligheten att förankra policyn i högsta ledningen kan också påverkas av 
travel managerns egen position inom organisationen. Flera av de intervjuade 
menar, som tidigare nämnts, att travel managers ofta har en alltför låg status och 
saknar direkta kanaler till den högsta ledningen. 

När en travel manager väl förankrat sin resepolicy i ledningen blir nästa upp-
gift att föra ut den till resenärerna (Johansson 2008: 18-21). Flera av de inter-
vjuade tyckte att detta var svårt – affärsresenärer är ofta upptagna människor 
som har mycket annat att göra än att läsa policydokument. I större organisatio-
ner finns dessutom ofta begränsningar när det gäller att exempelvis göra ”mass-
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utskick” av interninformation via e-post. I regel fanns policyn emellertid till-
gänglig på företagets eller myndighetens interna hemsida och ibland delades 
den ut till nyanställda i samband med introduktion eller informationsmöte. En 
travel manager gjorde också varje år en ”reseguide” i bekvämt plånboksformat 
som delades ut till alla resenärer, där policyregler och annan nyttig information 
var samlad. Särskilda informationsinsatser bland de anställda kunde även före-
komma om man gjorde större förändringar av policyn, bytte resebyrå, införde 
ett nytt bokningssystem eller liknande.  

McNulty beskriver en mer påträngande metod, använd av ett stort ameri-
kanskt konsultbolag. Först skickades resepolicyn ut till alla anställda, 23000 
personer, som sedan fick ägna 45 minuter åt ett webbaserat test för att visa att 
de hade tillräcklig kunskap om policyn. De som inte hade tillräckligt höga 
poäng fick göra om testet tills de klarade det (McNulty 2008). I vår under-
sökning fanns inget exempel på sådan kunskapskontroll. Däremot fick de 
anställda vid ett företag gå in på intranätet och, genom att klicka i några rutor, 
bekräfta att de hade tagit del av vissa interna policydokument, bland annat 
företagets resepolicy. 

I flera organisationer fanns dessutom särskilda resebokare eller rese-
samordnare som bistod resenärer med bokningar och annat praktiskt i anslut-
ning till deras resor. Genom att se till att dessa var ordentligt uppdaterade om 
resepolicyn – och i möjligaste mån såg till att resor och boende bokades enligt 
policy – kunde travel managern minska behovet av att nå ut med detaljinforma-
tion direkt till resenärerna. I viss mån kan också resebyrån ta på sig rollen att 
styra resenärernas bokningar i riktning mot vad som är tillåtet i policy, och en 
del kontroll går även att ”bygga in” i datoriserade bokningssystem – mer om 
olika sådana former av styrning i senare kapitel.  

Resepolicy och organisationskultur 
Ledningens stöd och kommunikationen med övriga anställda är således en 
viktig faktor för travel managerns arbete med resepolicyn. Men hur resepolicyn 
ser ut, och i vilken mån den faktiskt får effekt på de anställdas resande, påverkas 
också mer allmänt av den ”kultur” som råder i organisationen. Flera tidigare 
studier, och även våra intervjuer, pekar på att resepolicyn avspeglar – och bör 
avspegla – företagets kultur, filosofi och värderingar (Bell 1993; Douglas & 
Lubbe 2009; Jenkins 1993).  

Till att börja med kan skillnader i företagskultur ligga bakom vilka avväg-
ningar olika organisationer i sina resepolicies gör mellan kostnader och rese-
närernas bekvämlighet. Det gäller, menade travel managern vid ett stort tjänste-
företag, att ha ett resande som motsvarar företagets övriga profil:  

Vi tecknar inte avtal med, typ, om jag nu ska stjärnklassificera, två-, kanske tre-
stjärniga hotell, för det är för enkelt. Och varför, jamen varför då, kan man 
tycka, man ska ju bara bo en natt typ. Jomen ofta så är det... [företaget] är inget 
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lågkostnadsbolag själva. Det är inget låglönebolag. Så det är så man resonerar, 
att man ska försöka hitta hotell som matchar oss själva. Däremot så bor vi ju inte 
heller på Grand Hotel eller Sheraton, för det är vi definitivt inte. 

Travel managern vid en statlig myndighet menade däremot att det var viktigt för 
myndigheten att ha en ”låg kostnadsprofil” och inte uppfattas som ”flashiga”. 
Därför hade man länge varit mycket restriktiva med att åka i första klass, även 
på tåg. I resepolicyn fanns också en regel om konferensverksamheten som gick 
på samma tema: 

Av imageskäl ska inte interna konferenser/möten förläggas utomlands eller 
ombord på utlandsfärjor.  

Det är också stora skillnader mellan olika organisationer i fråga om hur styrande 
resepolicyn är, och även detta relaterar de intervjuade ofta till olika aspekter av 
organisationskultur. Flera travel managers beskrev sina organisationer som 
decentraliserade, vilket innebar en hög grad av frihet under ansvar för de 
enskilda medarbetarna. I en sådan organisationskultur var det också svårt att få 
stöd för tvingande policyregler, utan resepolicyn fick mer karaktär av riktlinjer 
och rekommendationer. Ibland kunde detta vara frustrerande för travel 
managers, som upplevde att de skulle kunna göra ett bättre arbete om de fick 
styra hårdare. Men det fanns också en förståelse för att resepolicyn måste vara i 
samklang med företagskulturen för att fungera, som dessa två travel manager-
citat visar: 

...vi är ett företag som, vi lämnar mycket så att säga till individen i, att besluta 
[...]. Vi har en rekommenderande policy, självklart va. Så det handlar väldigt 
mycket om individen i slutändan, vad han, vilka beslut han själv tar, och det 
måste man kunna ta i de roller man har fått i samband med sin anställning... 
 
Jag är ju van vid att ha jobbat på IT-bolag där man bara säger så här, yes, nu är 
det det här som gäller, punkt slut, och gillar du inte det så varsågod, där är dör-
ren, i princip. Man styr mycket hårdare med sina policies. Det gör man inte här. 
[...] Det är ett jättetrevligt bolag [skratt], men man vill inte riktigt styra. För jag 
tror att man är rädd att, för du vet att folk, de ska vara entreprenörer och det är 
viktigt att ha det här kreativa och kom inte och stör för mycket eller styr för 
mycket [med ironiskt tonfall]. Och jag tror ju att det är viktigt. Jamen det är ju en 
företagskultur här, och jag tror att det är viktigt att ta hänsyn till att det är en viss 
företagskultur som råder. 

Man kan notera att den senast citerade travel managern inte ens fick kalla sin 
resepolicy för ”resepolicy”, eftersom företagsledningen ansåg att en ”policy” 
inte stämde överens med den decentraliserade och entreprenörsinriktade före-
tagskulturen. Rubriken på dokumentet var istället ”riktlinjer för resor och 
möten”. Sådana markeringar kan förstås också ha betydelse för travel 
managerns status i organisationen, och för i vilken mån de anställda följer 
hans/hennes riktlinjer och rekommendationer. 
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Travel managern vid en större statlig myndighet konstaterade däremot att hon 
hade ett ”guldläge” när det gällde att få de anställda att följa policy. Som statlig 
myndighet hade man (bland annat) i uppgift att se till att allmänheten följer 
lagar och regler, och därför fanns det också en stark intern kultur bland 
medarbetarna på myndigheten att man själva skulle följa de regler som gällde: 

Man lyder, eller följer de riktlinjerna. Sen kan man vara okunnig och inte ha fått 
ut informationen ordentligt. Det är en annan sak. Men om man påpekar och 
säger det, så rättar sig folk efter det. Om man dessutom har en vettig förklaring 
varför. Du kan ju inte bara säga ”du ska”, utan du måste motivera varför vi har 
strategier kring det hela. Och då kan man alltid motivera med att vi är en statlig 
myndighet, vi har lagkrav på oss, vi har andra krav. Just att medborgarna ska 
göra som vi tycker, och därför ska vi också göra som... som vi måste göra.  

En annan travel manager, verksam vid ett privat företag, menade att företagets 
historia av kostnadspress och återkommande nedskärningar i verksamheten 
hade gett ett liknande resultat: en kultur där de anställda var kostnadsmedvetna 
och därför accepterade de regler och bestämmelser som fanns: 

Jag tror det sitter i väggarna. Alltså, [företaget] är traditionellt ett kostnads-
medvetet företag. Vi har alltid varit vana vid att se på kostnaderna. Dels var vi ju 
börsnoterade redan innan [moderbolaget i koncernen] köpte oss. Börsnoterade 
företag är ju alltid väldigt granskade [...] och vi har varit igenom rätt många stål-
bad och fått dra ned på allt och, ja, då är folk lojala på nåt sätt. Och de som inte 
är lojala, de väljer kanske att jobba någon annanstans. De som liksom inte kan 
ställa upp på den grejen, att vara kostnadsmedveten... 

Möjligheterna för samordnad styrning av resandet, exempelvis i fråga om tåg-
resande, varierar alltså mycket beroende på organisationens specifika historia, 
kultur och identitet. Travel managers i stora internationella koncerner talade 
också en del om att det kan vara stora skillnader mellan olika länder i fråga om 
hur bra anställda är på att följa resepolicyn och hur stark styrning man försöker 
ha i policy: 

...det är ett amerikanskt företag. De tar bokstavligen på vartenda ord som finns i 
boken. Jag krockar ibland med mina kollegor i Amerika på grund av det. För att 
vi är flexibla i Europa, speciellt i Sverige. Vi litar på människor. [...] 
Amerikaner, jag gillar dem, jag gillar att arbeta med dem, men det är det att de 
tolkar varenda grej som det står i boken. Vi kan ibland se igenom va, att ok, han 
gör så den här gången, gör inte så nästa gång. Där finns inte det. 

I den internationella litteraturen talas inte sällan om resepolicies som innehåller 
olika regler för anställda på olika positioner, det vill säga att högre chefer tillåts 
resa finare och dyrare än andra (Jenkins 1993:48; Gilbert & Morris 1995:20; 
Mason 2002:56). Bland svenska företag och myndigheter är detta emellertid 
sällsynt. I vårt material har vi inte sett något exempel på att man i policy uttalat 
har olika regler för olika kategorier resenärer. Däremot kom det fram i en del 
intervjuer att det i praktiken kan förekomma att sådana skillnader accepteras 
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och att högt uppsatta personer ibland kan ta sig större friheter gentemot policy 
utan sanktion: 

TM: Inte olika regler, men olika praxis kan det vara, absolut. Absolut. Det 
sticker jag inte under stolen med. Absolut. Min högsta chef, operations-chefen, 
han tycker att han kan göra lite som han vill. 
Intervjuare: Jaha, och det kan han? 
TM: Ja, än så länge. Alltså... jag kan inte göra nånting åt det. För jag har inte det 
mandatet. 

Ett par av våra intervjupersoner nämnde också att det fanns speciella arrange-
mang (t.ex. avtalade ”vip-hotell”) för personer i den högsta ledningen, men en 
av dem markerade samtidigt att detta var något som man helst inte pratade om. 
Däremot berättade de intervjuade gärna om höga chefer som tydligt och med-
vetet agerade goda föredömen genom att följa policy.  

En travel manager tog upp en lite annan aspekt av detta med att ha lika regler 
för alla. Policyn i det företag där hon arbetade innehöll i en del avseenden inga 
skarpa regler, utan gav ett visst utrymme åt resenärerna att själva bestämma hur 
de reste. Spontant kan man kanske tycka att detta borde vara till fördel för rese-
närerna, men travel managern menade att det fått en mindre positiv bieffekt: 

TM: ...ibland är [det] lite snällt formulerat så det blir flera valmöjligheter, att 
”välj själv här vad du tycker är bäst vid det här tillfället”. Där kan konflikten 
uppstå, därför att en annan... en funktionschef kan säga att ”Ja, det innebär att ni 
får... alla inrikesresor sker i första klass med tåg”. Och en annan funktionschef 
kan säga att ”Nej, men vi tar det här i andra klass. Jag förväntar mig att ni åker 
andra klass inrikes”. Det är ett scenario som skulle kunna hända, eller som hän-
der, och då blir det ju, de olika funktionerna att ”Jaha, sitter de och åker första 
klass? Vi sitter och åker andra klass”. Så det är baksidan med en alltför vid 
policy helt enkelt. 
Intervjuare: Att det inte blir riktigt samma för alla? 
TM: Nej, och att resenärerna blir konfunderade – vad gäller? 

Det manöverutrymme som resepolicyn lämnade kunde alltså tas i anspråk av 
chefer ute i organisationen (jfr Holma 2009: 101). Om man vill ha en decentra-
liserad verksamhet, där varje avdelning har ett ansvar för sina kostnader och sitt 
resultat, kan detta ha sina fördelar. Det kan vara ett inslag i en företagskultur 
som man vill värna om. Men det kan också upplevas som problematiskt utifrån 
ideal om enhetliga regler och ett ”likvärdigt” resande. Douglas och Lubbe 
(2009) menar också att resenärer allmänt kan bli mindre benägna att följa en 
resepolicy om de upplever att policyn inte gäller (eller tillämpas) lika för alla. 
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4. Reseprocessen 

I detta kapitel undersöker vi mer i detalj hur travel managern arbetar med några 
viktiga steg i reseprocessen. Det gäller samarbetet med resebyrån, boknings-
rutiner och biljetter, betalningslösningar och deras integration med företagens 
ekonomisystem, och slutligen arbetet med resestatistik. En genomgående fråga 
är hur dessa olika rutiner fungerar när det gäller tågresande. 

Resebyråns roll 
En av de första åtgärder en travel manager vidtar är i regel att sluta avtal med en 
affärsresebyrå och sedan försöka kanalisera organisationens resebokningar 
genom denna resebyrå (Jenkins 1993; Lubbe 2003; Roy & Filiatrault 1998). 
Resebyråkontakten är en viktig pusselbit i travel management-arbetet av flera 
skäl: 

1) Resebyråns personal är experter på att boka resor. Det innebär att rese-
närerna får en bra service, bland annat genom att resebyrån registrerar indivi-
duella ”resenärsprofiler” med uppgifter om varje resenärs personuppgifter, 
resepreferenser, med mera. Det kan också vara ekonomiskt att låta professio-
nella resebokare sköta bokningsarbetet, i synnerhet när det gäller mer kompli-
cerade resor. 

2) Resebyrån kan hjälpa sin kund att kontrollera att resenärerna bokar sina 
resor i överensstämmelse med kundens resepolicy (exempelvis genom att se till 
att man utnyttjar de avtalspriser som kunden har hos olika leverantörer), föreslå 
alternativ om en resenär vill boka utanför policy och rapportera eventuella 
policyavvikelser till kunden. 

3) Att styra alla bokningar till en enda resebyrå kan också minska de admi-
nistrativa kostnaderna i samband med fakturahantering, betalningar, rese-
räkningar och bokföring, genom att man kopplar samman datasystem för sådana 
rutiner hos resebyrå, resekontoföretag, kortföretag och kund. 

4) Resebyrån erbjuder tjänster som innebär att man i krissituationer kan få 
snabb information om vilka av kundens resenärer som finns i krisområdet, för-
utsatt att de har bokat sina resor via resebyrån. 

5) Resebyrån förser kunden med samlad resestatistik som travel managers 
använder för intern uppföljning och i förhandlingar med leverantörer. Kvalite-
ten på denna statistik är emellertid beroende av att resenärerna verkligen bokar 
sina resor genom resebyrån. 
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6) Större företagskunder har i regel en kontaktperson hos resebyrån (key 
account manager eller motsvarande), som bistår med att följa upp, analysera och 
utveckla kundens resande.  

Samarbetet med en avtalad resebyrå handlar således inte bara om att boka 
biljetter, utan berör flera centrala delar i travel management-verksamheten 
(Carlsson 2002; Holma 2009). I engelskspråkig facklitteratur beskrivs affärs-
resebyråer också ofta som ”travel management companies” snarare än ”travel 
agencies” (jfr Holma 2004: 8), och det är inte alltid någon skarp gräns mellan 
travel managerns och resebyråns arbets- och kompetensområden.  

I extremfallet kan hela travel management-funktionen hyras in från en rese-
byrå. En av de intervjuade i vår undersökning hade en sådan roll – hon var 
anställd av en stor affärsresebyrå men arbetade som travel manager för ett 
företag som också var kund hos resebyrån. Hon menade att hon, genom sin 
koppling till resebyrån, kunde ställa högre krav på resebyrån och visste vilka 
vägar hon skulle gå för att utnyttja resebyråns resurser på bästa sätt för kundens 
räkning. Andra travel managers var emellertid tveksamma till en sådan lösning, 
då de menade att det fanns risk för intressekonflikter när en inhyrd travel 
manager ska företräda sin uppdragsgivare gentemot den resebyrå där han eller 
hon är anställd (jfr Hintz 1993: ix-x). Flera av våra intervjupersoner hävdade 
också att denna lösning idag är ganska sällsynt. Däremot förekom det i flera fall 
att resebyråpersonal anlitades för specifika uppgifter, till exempel att hos 
kunden ordna informationsmöten med leverantörer eller utbildningar i ett själv-
bokningssystem (mer om sådana system i nästa avsnitt). 

Det hör också till rutinen att resebyråns kontaktperson har regelbundna kon-
takter och möten, månads- eller kvartalsvis, med travel managern. Då går man 
igenom kundens resestatistik och kostnadsutveckling, men det kan också handla 
om uppföljning av servicenivåer, analys av rese-/bokningsmönster, handlings-
planer för att ändra rutiner eller beteende i något avseende, och så vidare. Travel 
managern kan också ta upp problem, klagomål och liknande som kommit fram i 
fråga om resandet eller resebyråns arbete. Beroende på kundens behov kan 
resebyråns kontaktperson sägas pendla mellan rollen som säljare och rollen som 
konsult. I en del organisationer sitter också representanter för leverantörer, 
interna resebokare och/eller viktiga avdelningschefer (t.ex. ekonomi- eller 
inköpschef) med på mötena med resebyrån.  

Relationen mellan företagskund och affärsresebyrå regleras i avtal. Avtal 
tecknas i regel för några år i taget och föregås ofta av en upphandling där olika 
resebyråer inbjuds att lämna anbud på basis av en offertförfrågan (Davidson & 
Cope 2003: 53-55). Resebyråupphandlingar är en av de mest arbetskrävande 
uppgifterna för en travel manager, där det verkligen gäller att ställa rätt krav, 
fråga om rätt saker, och själv ha klart för sig vad man vill ha ut av resebyrå-
samarbetet. Carlsson (2002) ger i sin fallstudie en detaljerad och informativ 
genomgång av hur det kan gå till (se även Jenkins 1993: 111-130). 

I avtalet preciseras hur resebyråns samarbete med kunden ska vara organise-
rat, vilka tjänster resebyrån ska utföra, vilken servicenivå man ska hålla och till 
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vilka kostnader. Vad gäller det organisatoriska förekommer olika varianter. För 
stora företagskunder kan resebyrån etablera en egen enhet i kundens lokaler, 
med personal som enbart betjänar kundens resenärer. En annan variant är att 
resebyrån inrättar en ”dedicerad” grupp resebokare som tar hand om alla 
bokningssamtal från en given kund. Sådana lösningar ger en högre servicenivå 
eftersom resebyråns personal då lär känna kundens organisation och dess rese-
närer. Alternativet är förstås att resenärerna ringer eller mailar till en central 
bokningsavdelning och betjänas av den resebokare som råkar vara ledig (jfr 
Davidson & Cope 2003: 49-50; Jenkins 1993: 89-90). Servicenivåer – alltifrån 
resebyråpersonalens utbildning och kompetens till hur snabbt man ska svara i 
telefon när kunden ringer för att boka en biljett – regleras sedan i detalj i ett 
”service level agreement” (SLA). 

När det gäller kostnader och hur resebyrån tar betalt för sina tjänster har detta 
förändrats på senare år, vilket bland annat kan ha en viss betydelse för 
resebyråernas inställning till att sälja tågresor. Tidigare kom resebyråns 
inkomster från leverantörernas provisioner, det vill säga när man bokade en 
flygbiljett, en tågbiljett eller en hotellövernattning så fick resebyrån en viss 
procentandel av priset i provision från flygbolaget, tågbolaget eller hotellkedjan. 
Framförallt flygbolagens provisioner gav stora inkomster, som utgjorde 
ryggraden i resebyråernas ekonomi (Jenkins 1993: 5). Konstruktionen innebar 
bland annat att resebyråerna fick högre provision ju dyrare biljetter de sålde, 
och resebyrån kom därför att uppfattas som leverantörens ”förlängda arm” 
gentemot kunderna. 

Möjligheten att ta emot bokningar och sälja biljetter direkt via Internet, i 
kombination med det tidiga 1990-talets lågkonjunktur, har emellertid gjort att 
flygbolag och andra leverantörer i USA och Europa under de senaste åren sänkt 
sina provisioner till resebyråer, eller i vissa fall helt avvecklat dem i deras tidi-
gare form. Detta har i sin tur tvingat resebyråerna att hitta nya sätt att ta betalt 
för sina tjänster. Ett svar på detta har blivit att man utvecklat den typ av travel 
management-tjänster som beskrivits ovan – hjälp med policyimplementering, 
säkerhetslösningar, statistik, konsultativa insatser och så vidare (Alamdari 2002; 
Holma 2009). Därmed förändras resebyråns roll, och man blir i vissa avseenden 
snarare kundens förlängda arm gentemot leverantörerna. 

Idag är det också kunden som betalar för resebyråns tjänster, i form av 
synliga, avtalade priser (Carlsson 2002: 30-31). I Sverige är transaktions-
arvoden den vanligaste formen för prissättning. Det innebär att kunden betalar 
ett fast pris varje gång man bokar tåg, flyg eller hotellvistelse via resebyrån, och 
att alla resebyråns kostnader bakas in i detta arvode. Det förekommer också att 
transaktionsarvodena kombineras med en fast service- eller abonnemangsavgift, 
eller att vissa allmänna tjänster prissätts separat. 

Denna utveckling har förmodligen gynnat tåget. Tidigare var det mycket mer 
attraktivt för resebyråerna att boka dyra flygbiljetter än billiga tågbiljetter. Idag 
är transaktionsarvodena inte beroende av biljettpris (även om de genomgående 
tycks vara lite högre för flyg- än för tågbiljetter), och i den mån det förekommer 
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provisioner eller ”kick-backs” från leverantör till resebyrå så är de av betydligt 
mindre omfattning än tidigare. Dessutom har utvecklingen inneburit att rese-
byråns intresse av att boka det ena eller det andra har mindre betydelse – rese-
byråns roll är idag, tydligare än förr, att agera på kundens uppdrag, och kunder-
nas önskemål har på senare år gått i riktning mot att åka mer tåg. En säljare på 
SJ beskriver också en tydlig förändring:  

Det finns ju en mycket större villighet att sälja tåg idag och vi blir mottagna på 
ett helt annat sätt än vad vi kanske blev för en fem, tio år sedan ute på rese-
byråerna.  

Ett mer allmänt intryck, i fråga om relationen mellan resebyråer och företags-
kunder, är att resebyråbranschen i hög grad har påverkat utvecklingen av före-
tags och myndigheters travel management-verksamhet. I en svensk kontext ser 
vi att flera travel managers har en bakgrund i resebyråbranschen, och vi ser att 
de stora affärsresebyråerna är mycket aktiva inom ramen för Sveriges Affärs-
reseförening. Vi ser också att den travel manager-roll som utvecklats i hög grad 
innebär att agera som en god konsument av resebyråns tjänster. Travel 
managers lägger idag mycket energi på att få sina resenärer att boka alla resor 
genom resebyrån, de använder i stor utsträckning resebyråns statistik- och 
säkerhetstjänster och att utnyttjar också ofta resebyråpersonal som samtals-
partners och stöd när de analyserar företagets resande och utvecklar nya rutiner. 
Utan tvekan har affärsresebyråerna ett intresse av att deras företagskunder har 
anställda travel managers som arbetar med denna inriktning. 

Sedan ska sägas att det inte är alla företag som samarbetar med en resebyrå 
på det sätt som beskrivits här. Ett alternativ är att boka resor och boende direkt 
hos leverantörerna. Möjligheterna till detta har som sagt förbättrats mycket de 
senaste åren genom utvecklingen av Internet och webbaserade bokningskanaler. 
För små företag med ett relativt enkelt resande, och som inte har behov av de 
”tilläggstjänster” som resebyrån erbjuder, kan detta alternativ vara mer 
kostnadseffektivt (jfr Hellberg & Rolén 2004), vilket också en säljare vid en 
affärsresebyrå påpekade: 

Det kan ju faktiskt vara så ibland, att är man en litet företag, man har inte så 
mycket resor, då kanske det är bättre att man inte bokar på en resebyrå. Om man 
är fyra anställda eller tio anställda. Man kanske har koll då. Men så fort det är 
lite mer travel management i det hela, då är det bättre att använda resebyrå. 

Ett annat, mer avancerat alternativ är att etablera en egen, intern resebyrå-
verksamhet (Jenkins 1993: 90-91). Denna lösning förekom vid en av de organi-
sationer som ingick i vår undersökning – ett stort internationellt företag – men 
är av allt att döma mycket ovanlig i Sverige. Alla andra travel managers som vi 
intervjuat hade avtal med en resebyrå och såg resebyrån som en central sam-
arbetspartner. 
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Bokningskanaler 
Bokningen av resor och boende är kanske den viktigaste av de rutiner inom 
reseprocessen som en travel manager arbetar med, och regler om detta var ett 
stående inslag i de resepolicies vi haft tillgång till. I detta avsnitt går vi igenom 
vilka olika bokningskanaler som finns och hur travel managers försöker styra 
mellan dessa, för att i nästa avsnitt ta upp några frågor om de datoriserade bok-
ningssystem som används i de olika bokningskanalerna. 

”Bokningskanaler” kan låta abstrakt, men det handlar i huvudsak om fyra 
olika sätt att boka resor och hotellövernattningar (se tabell 4.1). Dels kan bok-
ningen göras antingen direkt hos leverantör eller genom resebyrå. Dels kan 
bokningen utföras antingen av resenären själv genom ett online-system eller av 
bokningspersonal som tar emot resenärens bokningsuppdrag per telefon eller e-
post (eller, mer sällsynt, per fax eller vid direktförsäljning i resebutik, ”biljett-
lucka” etc.). 

Tabell 4.1. Bokningskanaler 
 Bokning offline Bokning online 

Bokning direkt hos 
leverantör 

1. Leverantörens 
bokningsavdelning 

2. Leverantörens hemsida 

Bokning genom resebyrå 3. Resebyråns boknings-
avdelning 

4. Självbokningssystem 

 
I en enkätundersökning från 2007 bland travel managers som var medlemmar i 
Sveriges Affärsreseförening frågade man bland annat hur stora andelar av deras 
bokningar som gick genom dessa olika kanaler. Svarsfrekvensen i under-
sökningen tycks inte ha varit den bästa, men de genomsnittliga procent-
andelarna bland de svarande, som framgår av tabell 4.2, kan ändå ge en unge-
färlig bild.  

Tabell 4.2. Andel bokningar genom olika bokningskanaler, tåg och flyg, procent 
 Tåg Flyg 

1. Leverantörens bokningsavdelning 10 9 

2. Leverantörens hemsida 21 14 

3. Resebyråns bokningsavdelning 60 74 

4. Självbokningssystem 9 3 

Totalt 100 100 

Källa: Nordic Business Travel Barometer 2007 
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Tabellen visar att de flesta bokningar, av såväl tåg- som flygresor, gick genom 
resebyrå, och då till största delen genom telefon eller e-post till resebyråns 
bokningsavdelning. Direktkontakt med leverantören var något vanligare för tåg 
än för flyg, och de flesta sådana bokningar gick genom leverantörens hemsida 
på Internet. Andelen självbokning var relativt låg, dock märkbart högre för tåg 
än för flyg. 

Bokning genom resebyrå eller hos leverantör? 
Vid större företag och myndigheter, där man driver ett medvetet travel 
management-arbete, är inriktningen i regel att man försöker få resenärerna att 
boka alla sina resor och hotellövernattningar genom den avtalade resebyrån, av 
de olika skäl som vi beskrev i förra avsnittet. Resepolicies har för det allra 
mesta tydliga regler om detta. Resenärer som bokar genom andra kanaler än 
resebyrån är därför ett irritationsmoment för travel managers (Mason 2002: 61-
62). Detta kom också fram i flera av våra intervjuer:  

...det här att folk är ute och fladdrar och bokar och surfar runt [...] alltså tar sin 
egen dyrbara tid istället för att kontakta den kontakten vi har med resebyrån och 
låta dem göra det jobbet. Där är det ju liksom, den tiden måste man räkna på. 
Och sen också faktureringsmodeller och sånt. Vad sparar man in i administration 
om man har en faktureringsmodell som passar oss, eller om det kommer enstaka 
fakturor som då kostar 500 spänn per hantering, som blir felaktiga med 
kostnadsställen och projektnummer och allt vad man ska ha med. Om man går 
till exempel till, om du, ja, bokar via SJ själv så får man ju en SJ-faktura som 
inte ser ut som den du har. Och inte kommer till rätt ställe heller. Så det gäller att 
få en strömlinjeformad hantering. 
 
[D]et är det som såna som sitter och bokar själva på nätet inte tänker på heller, 
att deras arbetstid kostar pengar. De tycker att de tjänar in resebyråns arvode och 
så använder de sin arbetstid till att leka resebyrå.  

Enkätundersökningen ovan (tabell 4.2) visar att även direktkontakter (främst via 
telefon) med leverantörer förekommer i viss omfattning, men i intervjuerna med 
travel managers var det framförallt surfandet på leverantörers hemsidor som 
kom upp.  

Tabell 4.2 tyder också på att bokningar direkt hos leverantör är vanligare för 
tåg än för flyg. Intervjuerna pekar på några olika orsaker till detta. En travel 
manager menade att säkerhetsaspekterna inte uppfattades som lika allvarliga i 
fråga om tåg: 

Sen finns det ett mörkertal på folk som bokar på helt egen hand och där... på 
flygsidan har vi varit bättre på att stävja det och hänvisa till säkerhet och så 
vidare, att vi måste alltid boka via resebyrån för att vi ska kunna ta reda på var 
våra resenärer är om det händer någonting och så vidare va. På tågsidan har väl 
det budskapet kanske inte gått fram lika tydligt, för man tycker att ”Jag ska bara 
till Stockholm. Det är inte värre än att ta spårvagnen ner till stan.” 
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Ett par av de intervjuade tog också upp ekonomiska skäl. Resebyråerna tar som 
regel betalt i form av ett fast transaktionsarvode per bokad biljett oavsett hur 
mycket själva biljetten kostar. Det gör att för tågbiljetter på kortare sträckor kan 
resebyråns arvode bli en ganska stor del av biljettpriset. Om man bokar direkt 
på SJ:s hemsida är bokningsavgiften däremot en viss procent av biljettpriset, 
vilket då blir billigare. De flesta av de intervjuade ville ändå att alla bokningar 
skulle gå genom resebyrå, men några accepterade att resenärerna i vissa fall 
bokade hos SJ, förutsatt att man identifierade sig som företagskund:  

Vi har ju haft till exempel, när det gäller tåg, så har vi kontor i Uppsala och de 
reser mycket Stockholm-Uppsala. Och då har de tyckt att det verkar onödigt att 
boka via resebyrån varje gång med ett arvode som kostar nästan lika mycket som 
biljetten. Och det är en anledning till att vi har sagt i policyn att man kan boka 
utanför avtalet när det gäller tågbiljetter, men att man då måste boka på kund-
nummer så att man kommer med i statistiken. 

Ett par av de intervjuade påpekade emellertid att det innebär en del administra-
tivt arbete att få en sådan parallell bokningsväg att fungera smidigt. Bland annat 
kräver det kundnummer kopplade till resenärsprofiler, som då måste hållas 
uppdaterade både hos resebyrån och hos SJ. 

För flygbiljetter är resebyråns transaktionsarvoden i och för sig högre än för 
tågbiljetter, men för det mesta står de ändå för en mindre andel av biljettpriset 
och uppfattas inte som ett motiv för att undvika bokning genom resebyrån. I de 
fall resenärer bokar flyg direkt hos leverantör tycks det snarare bero på att de 
letar efter billiga biljetter. Det förekommer exempelvis att flygbolag har låg-
priserbjudanden på sina egna hemsidor som inte är tillgängliga genom rese-
byråernas bokningssystem. En av de travel managers som vi intervjuat accepte-
rade att resenärer vid enstaka tillfällen köpte flygresor på nätet, eftersom det då 
handlade om att man åkte lågprisflyg med sämre komfort för att spara pengar. 
De flesta travel managers var emellertid mycket irriterade över att resenärer, 
enligt citatet ovan, använde sin arbetstid för att ”leka resebyrå”. De menade att 
det totalt sett var mest ekonomiskt att alla resor, såväl med tåg som med flyg, 
bokades genom resebyrån och därmed hamnade rätt i olika administrativa 
system och rutiner. Samtidigt fanns en irritation gentemot de leverantörer, 
främst flygbolag, som genom att erbjuda förmånligare villkor på sina egna 
hemsidor undergräver travel managerns försök att styra bokningarna till sin 
avtalade resebyrå (jfr Holma 2009: 146).  

Eventuellt kan också resebyråernas inställning till tågbokningar ha viss bety-
delse. Den SJ-representant som (ovan) talade om ”en mycket större villighet att 
sälja tåg idag”, nämnde samtidigt att en del affärsresebyråer trots allt inte ser det 
som sin ”affärsidé” att sitta i telefon och boka tågbiljetter åt sina kunder. Detta 
kan bero på att bokningssystemet för tåg uppfattas som ganska omständligt och 
trögarbetat (mer om det i senare avsnitt), samtidigt som de flesta tågbokningar 
är enkla resor som de flesta resenärer mycket väl kan boka själva. En av de 
resebyråsäljare vi pratat med höll delvis med: 
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Ja, jag tror att i högre utsträckning har kunderna kanske lämnat resebyrån på tåg 
och de hör av sig direkt till SJ, så att... försäljningen, eller inköpen av tåg märker 
jag ofta när jag gör upphandling för en kund att ”Nej, det där gör vi direkt hos 
SJ”. Så då försvann den möjligheten till helhetssyn [...] Och jag tror att vi har 
liksom låtit det ske lite grann, baserat på att det är lite krångligt med tåg. 

En del av de bokningar som görs direkt hos leverantör, istället för genom en 
avtalad resebyrå, beror förmodligen också på att resenärer helt enkelt inte vet 
vilka regler och rutiner som gäller. I Douglas och Lubbes (2009) genomgång av 
varför resenärer bryter mot resepolicy är okunskap ett av de viktigaste skälen. 
Slutligen görs förstås en hel del ”direktbokningar” av lokala taxiresor, anslut-
ningsresor och andra kortare resor av ad hoc-karaktär, som det kanske inte alltid 
är möjligt eller rimligt att förhandsboka genom en resebyrå. 

Direktkontakt med resebyrå eller självbokning? 
Den vanligaste bokningskanalen för såväl tåg som flyg var, enligt tabell 4.2, att 
kontakta resebyrån genom telefon eller e-post. Ett telefonsamtal uppfattas ofta 
som enklast – man kan ha en dialog och direkt bestämma vad som ska bokas, 
medan en e-postkontakt kan innebära att man behöver skicka frågor och med-
delanden fram och tillbaka ett par gånger för att komma överens. En travel 
manager påpekade emellertid att om resebyrån gör något fel i bokningen kan det 
vara lättare att få rättelse om man kan dokumentera sina bokningsönskemål med 
ett e-postmeddelande.  

En tydlig trend är emellertid att många företag och myndigheter skaffar så 
kallade självbokningssystem, och försöker få sina resenärer att boka sina 
biljetter där. Självbokningssystem är datoriserade bokningssystem, i regel till-
gängliga genom organisationens intranät eller liknande, där resenärerna själva, 
inte resebyråns bokningspersonal, gör den faktiska bokningen. För det mesta är 
det resebyrån som förser sina företagskunder med sådana system, som är mer 
eller mindre anpassade efter kundens resepolicy och andra behov (mer om 
själva bokningssystemen i nästa avsnitt). Bokningar som görs i självboknings-
system går därför i de allra flesta fall genom resebyrån och ingår i den statistik, 
de säkerhetslösningar och så vidare som resebyrån tillhandahåller. 

Självbokningssystem upplevs ibland som enklare av resenären, åtminstone de 
som har en viss datorvana. De kan själva boka sina biljetter utan att kontakta 
någon annan, de har tillgång till bokningssystemet 24 timmar om dygnet, och 
upplever därigenom att de får en bättre kontroll över sina resor och bokningar. 
En annan aspekt, som förstås har betydelse för en travel manager, är att rese-
byråernas arvoden för bokningar är lägre när bokningen görs i ett själv-
bokningssystem. Dessutom menar flera av dem vi intervjuat att resenärerna 
tenderar att välja billigare biljetter i ett självbokningssystem jämfört med när de 
har telefonkontakt med resebyrån. Detta hänger delvis samman med att själv-
bokningssystem kan ha mer avancerade ”inbyggda” funktioner för kontroll och 
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uppföljning av resepolicy än vad resebyråns egna bokningssystem har. Sådana 
funktioner tycks emellertid enbart gälla flygbokningar, inte tåg.  

Men självbokning har också begränsningar. Det är framförallt enkla och 
okomplicerade resor som man försöker få resenärerna att boka själva. För längre 
utlandsresor och flygresor som innebär flera delsträckor är rådet i regel att 
kontakta resebyrån: 

Ja, vi har ett självbokningssystem [...] som finns tillgängligt då via intranätet. Så 
det är det första alternativet, för där kan du boka mycket enkelt. Bokar du tåg, du 
bokar hotellrummen. Du kan boka en hyrbil om du skulle behöva det. Och flyg-
biljetter. Skulle det vara någonting som du känner ”det här känns lite, oh, jag vet 
inte hur jag ska boka det när jag ska boka själv”, så ringer man till resebyrån. 

Andelen tågresor som bokas i självbokningssystem är därför ofta högre än 
andelen flygresor (jfr tabell 4.2). En annan begränsning är att självboknings-
system i regel kräver tillgång till organisationens intranät. Det är inte alltid 
resenärer har sådan tillgång när de är på resa, vilket kan vara ett problem för 
frekventa resenärer. Flera travel managers, och även resebyråpersonal, påpekar 
mer allmänt att det initialt krävs mycket arbete och en tydlig styrning för att få 
resenärerna att börja använda ett självbokningssystem. Andelen bokningar som 
görs genom självbokningssystem varierar också väldigt mycket mellan olika 
organisationer – ”från inga procent till 85” konstaterar en resebyråsäljare.  

Resenär eller intern resebokare?  
En annan aspekt i fråga om bokningskanaler är att det ibland är resenären själv 
som gör det arbete som behövs – bokar i självbokningssystem, bokar på leve-
rantörens hemsida eller kontaktar resebyrån för att boka – men ibland görs detta 
arbete istället av någon annan inom organisationen. Det kan vara sekreterare 
eller assistenter som sköter chefens eller avdelningens resebokningar i kombi-
nation med andra administrativa uppgifter, men det förekommer också att mer 
specialiserade ”resebokare” fungerar som länk mellan resenärer och resebyrå.  

Sådana arrangemang görs för att ge resenärerna en bättre service, men de kan 
också vara ett sätt att få bättre kontroll över att de bokar rätt biljett, till rätt pris, 
genom rätt kanal. Det är förstås lättare för en travel manager att informera och 
utbilda en mindre grupp resebokare än alla organisationens resenärer, och om 
resebokarna ser till att de bokningar som görs följer resepolicyn bör också 
behovet av kontroll och uppföljning i senare skeden minska. Flera av dem vi 
intervjuat, inte minst på resebyråsidan, hävdar emellertid att användningen av 
assistenter och interna resebokare håller på att minska, och att trenden istället är 
att man försöker få resenärerna att själva boka så mycket som möjligt i själv-
bokningssystem. 
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Bokningssystem och bokningsmöjligheter 
Oavsett vilken kanal man använder för att boka sina resor så sker bokningen 
nästan alltid i något datoriserat bokningssystem. Datoriseringen och framväxten 
av integrerade boknings- och distributionssystem är centrala inslag i rese-
branschens utveckling de senaste årtiondena. Flygbolagen var tidigt ute och 
skapade redan på 1960-talet samordnade datoriserade reservationssystem, som 
möjliggjorde bokning av flygresor över hela världen. Med tiden har dessa 
system gjorts tillgängliga även för andra leverantörer på reseområdet (hotell-
kedjor, hyrbilsfirmor, tågbolag osv.) och för resebyråerna (Jenkins 1993: kap. 1; 
Das 2002). Detta har inneburit att alltfler olika tjänster på reseområdet går att 
boka genom samma system, men också att alltfler olika aktörer är inblandade i 
innehåll och utformning av systemen. Idag baseras de flesta bokningssystem, 
både de som resebyråerna själva använder och de självbokningssystem de förser 
sina kunder med, på fyra globala distributionssystem, ”GDS:er”: Amadeus (som 
dominerar i Sverige), Galileo, Sabre och Worldspan, som alla har sitt ursprung i 
flygbranschen (jfr Carlsson 2002; Das 2002). 

Hur olika bokningssystem är utformade, hur de fungerar och vilka olika aktö-
rer som är inblandade är emellertid mycket komplexa frågor, samtidigt som 
olika system ständigt utvecklas, kommer i nya versioner, och så vidare. Inom 
ramen för denna rapport har vi därför valt att inte behandla olika boknings-
system i detalj, utan vår ambition är att beskriva några mer övergripande drag, 
framförallt med tonvikt på tåg. 

Tåg- och flyg i bokningssystemen 
En första viktig aspekt, som framförallt resebyråpersonal pekar på, är att de 
bokningssystem som används i grunden är internationella flygbokningssystem. 
Tåget, i form av SJ:s bokningssystem Stina, är något som man fått lägga till i 
efterhand, på nationell nivå. Detta gör att tåget inte är lika väl integrerat som 
flyget i bokningssystemen och att resebyråns bokare uppfattar tågbokningar 
som lite omständligare och lite mer tidskrävande: 

Intervjuare: Hur är det att boka tåg jämfört med flyg för er? 
Säljare på resebyrå: Ja, det är ju krångligare. [...] Ja, bokningsdialogen är krång-
ligare. Jag kan bara säga det så. Det är omständligare. 
 
Bokare på resebyrå: Det är en omständligare procedur helt enkelt, i och med att 
man måste från den, alltså Internetbaserade sidan måste man föra över datan i 
våra system [...] Så att det är en process som tar många gånger fler... längre tid. 
[...] Det är det att det är två olika system. De pratar inte med varandra och SJ:s 
sida, den pratar ju bara mot Internet, eller hur. Den pratar ju inte mot nåt annat 
då. 
Intervjuare: Och det här ”nåt annat” är exempelvis Amadeus eller...? 
Bokare: Ja, Amadeus och så, ja. Och därför så får ju alla leverantörer då, som 
bokar Stina, alltså hitta kopplings... sökmoment då för att man ska liksom kunna 
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plocka in den. Vi har skapat en sån här SJ-länk då som på nåt sätt matar över 
informationen. Alltså det blir som en extraprocess hela tiden.  
 
Säljare på resebyrå: Sen önskar man väl att man kunde ha bättre integration 
med... vi har ju profiler på våra resenärer. I den bästa av världar har vi på alla. 
Då förstår du att vi inte riktigt är där. Men, alltså har vi profil så får vi så mycket 
gratis av flyget, men det kommer inte riktigt helt klart in i tåget. 
Intervjuare: Hur kommer det sig? 
Säljare: Det är inte helt integrerat. Profilerna ligger i Amadeus-systemet och 
Stina då är inte där än. 

En aspekt av detta är att resebyråns bokningspersonal inte kan se tåg- och flyg-
avgångar i samma bokningsbild. Det innebär att när en resenär ringer och vill 
boka en resa från exempelvis Stockholm till Göteborg måste man ”hoppa” 
mellan olika bokningsmiljöer för att jämföra lämpliga tåg- och flygavgångar i 
det tidsintervall som är aktuellt för resenären:  

Säljare på resebyrå: Där är det tåget i en miljö. Och då är det inte bara SJ, utan 
då är det tåg Sverige. Och sen har du flyget i en annan miljö. Så på så sätt 
hoppar man väldigt mycket och man hoppar ibland då även till 
lågkostnadsflyget, så att man är egentligen i tre miljöer på resebyrån. Så det 
skulle förstås vara en fördel att ha det i samma miljö... 

När vi gjorde våra intervjuer var situationen i de flesta fall densamma när det 
gällde självbokningssystem – man fick först välja om man ville åka tåg eller 
flyga, sedan kunde man se vilka avgångar som var aktuella. Många travel 
managers ansåg att detta var negativt. Om man såg tåg och flyg samtidigt, 
menade de, skulle det troligen innebära att resenärer som av gammal vana tog 
flyget i större utsträckning skulle överväga tåg – i synnerhet om det också fanns 
en sådan rekommendation i resepolicyn. 

Ett system erbjöd emellertid sedan en tid en bokningsbild där man såg tåg 
och flyg samtidigt, och efter att vi gjort merparten av våra intervjuer lanserades 
(hösten 2009) också en ny version av det ledande Amadeus-baserade själv-
bokningssystemet där denna funktion fanns med. Detta var en sedan länge utlo-
vad förbättring av systemet som flera av våra intervjupersoner hade väntat på. 
När den nya versionen släpptes hade den betydande inkörningsproblem och 
”barnsjukdomar”, bland annat när det gällde vilka tågbiljetter som gick att boka. 
Det säger emellertid något om tågets plats i affärsresebranschen att Amadeus, i 
det pressmeddelande där den nya versionen presenteras, nämner att SJ var det 
första tågföretag i världen som integrerades i Amadeus på detta sätt (Amadeus 
2009). 

Begränsningar vid tågbokning 
Travel managers och inte minst resebyråpersonal tar också upp en del mer 
konkreta problem i samband med bokning av tåg, som inte i första hand handlar 
om hur bokningssystemen är utformade, utan om tåget som transportmedel och 
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transportsystem. Det gäller framförallt svårigheten att boka en specifik plats på 
tåget och/eller att boka en plats där man vet att man får åka framåt. En travel 
manager beskrev sina egna erfarenheter av att boka genom självboknings-
systemet: 

Ja, alltså ett stort problem med åka X2000 till Stockholm, som jag ser det, är att 
det är så förbaskat svårt att seata sig på ett vettigt sätt. För vissa av oss spelar det 
ingen roll åt vilket håll man sitter. Vissa av oss har anlag för åksjuka. Jag kan 
inte jobba om jag sitter baklänges och då har jag tappat tre timmar. Det är 
besvärligt att seata sig, men det finns en möjlighet om man bokar sig via SJ:s 
hemsida, att gå in och [...] välja en plats åt rätt håll och så trycker man på boka. 
Och har man tur så går den igenom, har man otur får du upp en ruta ”den plats 
du valde är upptagen”. Får man välja en ny och är man då sent ute kan man hålla 
på med det ganska länge innan man får en plats. Man kan aldrig se innan vilka 
platser som är upptagna. 

Detta var problem som även resebyråns bokare kände väl till. Man kan ganska 
enkelt välja vissa platsegenskaper (fönster eller gång, plats vid bord, tyst avdel-
ning etc.), men om resenären har mer specifika önskemål får man ”pröva sig 
fram” för att hitta en passande plats som är ledig. Och när det gäller att åka 
framlänges kan man inte ge någon garanti, även om man för X2000-tågen har 
vagnsskisser med utmärkta platsnummer och uppgifter om normal färdriktning: 

Bokare på resebyrå: Nu har vi fått såna här mallar, pappersmallar med hur tågen 
är, antingen om de åker söderöver eller norrgående. Så då får man söka, om det 
är en kund som inte vill åka framåt så får man söka efter den, och så får man 
hoppas på att de inte vänder vagnen sen när de sätter ihop tågsetet. Så vi kan ju 
aldrig garantera. Vi kan garantera den stolen och att det kanske är fönster, gång, 
eller vad det nu är för nånting då, men vi kan aldrig garantera i slutändan att 
vagnen går åt rätt håll. [...] 
Intervjuare: Är det vanligt att kunder har önskemål om platser på tåget? 
Bokare: Ja, det är det. Och då måste man söka specifik plats, så man kan inte 
bara söka efter fönster eller så. [...] Då måste man gå in i den här lathunden och 
titta. När man bokar flygbiljett, då klickar du ju bara in dig på den bokningsklass 
man har, så får du hela seatingen, hur den ser ut. Så där ser man ju på en gång. 
Men det finns inte på SJ då. 

En skillnad mellan tåg och flyg, konstaterar en resebyråsäljare, är att tåget gör 
flera stopp under resan, folk går av och på. Därför är det inte lika enkelt som på 
flyget att låta resenären själv välja plats, utan det finns fördelar med att låta SJ:s 
bokningssystem optimera utnyttjandet av platser. Frågan om att åka framlänges 
handlar däremot om att SJ inte kan garantera åt vilket håll vagnarna i tågsetet 
går. I synnerhet den sistnämnda frågan väcker irritation hos både resenärer och 
resebyråer. 

Andra problem som kom upp i resebyråintervjuerna var att det kan vara 
krångligt att boka mat på tåget (SJ:s så kallade ”plus-menyer”) och att man inte 
kan gå in och ändra i gjorda tågbokningar på samma enkla sätt som man ofta 
kan när det gäller flygbokningar. Det förekom också blandade, delvis mot-
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sägelsefulla, synpunkter från travel managers om hur deras självbokningssystem 
fungerade när det gällde tåg. Några menade att ”det kommer för många 
alternativ” när man bokar tåg, att det var för många val att göra innan man hade 
sin bokning klar. Någon annan var tvärtom kritisk till att de olika valmöjligheter 
som fanns på SJ:s egen hemsida inte fullt ut var tillgängliga i det själv-
bokningssystem som företaget använde. 

Självbokningssystem 
Just självbokningssystemen är, konstaterar en av de intervjuade, något av en 
”djungel”. Det system som uppges vara vanligast på den svenska marknaden är 
Amadeus e-Travel Management (AeTM). Det har utvecklats av Amadeus, det 
företag som står bakom en av de stora GDS:erna (globala distributionssystem). 
Det finns emellertid också system som är utvecklade av resebyråerna men med 
input från GDS:erna och andra bokningssystem, och även system som utveck-
lats av fristående aktörer. I de flesta fall (men inte alltid) är det resebyråerna 
som levererar systemen till kunderna. I det läget har resebyrån vissa möjligheter 
att göra ändringar i systemen, lägga till och dra ifrån – ibland för att skräddarsy 
systemet enligt kundens önskemål, ibland utifrån egna prioriteringar. Hur stora 
dessa möjligheter är varierar mycket mellan olika system – vissa system är 
relativt färdiga ”paket” medan andra snarare beskrivs som ”skal” där det är upp 
till resebyrå och kund att stoppa in det de vill. Vad som finns i systemen 
påverkas förstås också av leverantörerna, i vilken mån de kan och vill göra sitt 
utbud tillgängligt via denna kanal och hur smidigt deras egna bokningssystem 
går att anpassa till självbokningssystemen. Flera av våra intervjupersoner 
konstaterade att självbokningssystem är komplexa saker: 

Jaa, vi har köpt bokningsverktyget av [företagets resebyrå], så de tillhandahåller 
det och sen får ju vi ha synpunkter att vi vill att det ska se ut så här eller så. Och 
då tar de till sig det och så återkommer de och säger att ”Jaa, åtta av de här tio 
önskemålen kan vi göra något åt, men de här två det går inte, för det kan 
Amadeus inte göra”, eller ”Det här kan vi inte själva som resebyrå, det funkar 
inte i våra system”, eller så. 

En aspekt av denna komplexitet är att det inte är självklart att tåget överhuvud-
taget finns med. Idag är det svårt att sälja in ett självbokningssystem där det inte 
går att boka tågbiljetter, konstaterar en resebyråsäljare, men ett par av de 
organisationer vars travel managers vi intervjuat hade faktiskt självboknings-
system där det inte fungerade att boka tåg, och hos ett par andra hade tåget 
nyligen introducerats. 

Samtidigt ska, återigen, sägas att travel managers, liksom de resenärer som 
vant sig vid att boka sina resor online, ofta var positiva till självboknings-
systemen. De fördelar som man främst lyfte fram var att systemen är lätt till-
gängliga och gör det möjligt för resenärerna att själva hantera sitt resande. 
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Internationella tågbokningar 
En annan fråga, som kom upp i några få intervjuer, gäller möjligheten – eller 
snarare svårigheten – att boka tågresor till utlandet och tågresor i andra länder. 
Här framstår tåget i hög grad som ett antal nationella transportsystem utan 
någon fungerande internationell samordning. En travel manager vid ett stort 
Sverigebaserat företag menade att problemen med att boka biljetter internatio-
nellt faktiskt gjorde att man ibland valde bort tåg: 

Problemet är att jag kan inte från Holland boka SJ i det här systemet, jag kan inte 
från Sverige boka SNCF [det statliga franska järnvägsbolaget] i det här systemet, 
för de ställer inte ut biljetten om man bokar från ett annat land. Det går inte. Det 
ser jag ju som ett ganska stort problem för, jag menar, ganska ofta numera så är 
ju tåg ett smart sätt att ta sig runt i Europa. [...] Det hade ju varit det ”preferred 
choice” om vi hade kunnat på många ställen, men idag så är det nästan så att 
man ångrar sig när man försöker boka tåg för att det blev så komplicerat. Och 
bokningen blir så himla dyr på grund av att... även om man går via resebyrån, 
den traditionella offline-resebyrån, så är det så himla bökigt för dem, så de måste 
ju ta betalt för sin tid att göra den här bokningen. Och då blir det liksom så här, 
hu, kostnaden för bokningen blev lika hög som biljettkostnaden. [...] Ibland så 
måste man faktiskt välja bort tåg, för det går inte att genomföra. Alltså tåget 
finns där, men du måste stå på en resebyrå i landet där du ska åka för att kunna 
köpa biljetten. 

Ett grundläggande problem är, menade denne travel manager, att de olika tåg-
bolagen inte ingår i de globala distributionssystem (GDS:er) som flygboknings-
systemen är uppbyggda kring. Konsekvensen är att internationella tågbokningar 
blir krångliga och onödigt dyra: 

Om man ska åka över nationsgränser nere i Europa med tåg och du behöver byta 
några gånger, så kan det hända att du behöver ställa ut fyra separata biljetter med 
fyra separata transaktionsarvoden. Det blir dyrt och helt onödigt. Varför behöver 
man göra det? Om jag flyger till ett märkligt ställe i Kina, som är ännu längre 
bort, jag använder tre flygbolag på vägen dit, så kan jag lik förbaskat få det i en 
bokning. 

Lösningen, menade han, borde vara politiska initiativ för att sätta press på de 
olika nationella tågoperatörerna att samarbeta och underlätta internationella 
tågresor: 

...de här tågbolagen är ju statligt ägda allihopa och de lyssnar ju inte på vad en 
kund säger, oavsett om det är ett företag som har någorlunda volym, så är de 
ganska så ovilliga att ta till sig kundernas behov. Med andra ord är det en 
politisk fråga. Vill man ha möjlighet att åka tåg i Europa så är det nånting som 
borde tas upp i EU-kommissionen eller... ja, nu är jag så dålig på EU så jag säger 
säkert fel ord. Men nånstans där borde det ju vara att man bestämmer sig för att 
det är den vägen man vill gå. 

Intervjuer med resebyråpersonal bekräftar i stort sett denna bild. Man kan för 
det mesta boka internationella tågresor om kunden vill, men det är omständligt, 
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och ibland får man ringa SJ (som inrättat ett särskilt hjälpnummer för detta) för 
att hitta rätt i bokningssystemet. Ibland rekommenderar resebyrån faktiskt rese-
närer att köpa biljett på plats, eftersom det blir enklare och billigare än att boka 
genom resebyrån. En faktor i sammanhanget är att det ibland finns begräns-
ningar i exempelvis vilka biljettkategorier resebyråerna har tillgång till i sitt 
bokningssystem, vilket kan göra att deras bokningar blir onödigt dyra. När det 
gäller olika typer av biljetter och villkoren för dessa finns inte heller någon 
internationell samordning, utan biljettsystemen varierar från land till land. 
Totalt sett görs det också ganska få utrikes affärsresor med tåg. Det medför att 
resebyråns bokningspersonal inte har så stor vana vid internationella tåg-
bokningar vilket bidrar till att det är svårt att hålla uppe kompetensen. 

Såväl för utrikes som för inrikes tågresor finns alltså en del problem med 
bokningssystem och bokningsmöjligheter. Samtidigt finns, som vi sett, en tydlig 
inriktning från arbetsgivares och travel managers sida att styra affärsresenärer 
mot tåget, i första hand av miljöskäl. När det gäller inrikes resor väger denna 
inriktning förmodligen tyngre än de problem som finns, och som i första hand 
resebyråerna upplever. 

Biljetter 
Nästa steg i reseprocessen, efter att man bokat sin resa, är att resenären ska få 
sin biljett. På flygsidan har man nästan helt gått över från utskrivna pappers-
biljetter till elektroniska biljetter, där resenären antingen själv får skriva ut en 
bokningsbekräftelse eller biljetten knyts till ett betalkort, ett bonuskort eller en 
identitetshandling. Tågresenärer kan fortfarande få pappersbiljetter, som 
antingen levereras från resebyrå eller som resenären själv får hämta ut i en 
automat på järnvägsstationen. Men SJ-resenärer har också tillgång till ett antal 
andra distributionsformer – e-biljett, sms-biljett och biljett kopplad till SJ:s 
bonuskort (Prio, mer om det i nästa kapitel). Flera av dessa distributionsformer 
har introducerats under de senaste åren, och alla travel managers var inte helt på 
det klara med vilka varianter som fanns och vad de innebar. Någon menade 
också att det var lite förvirrande med alla olika sorters biljetter: 

Ja, vi satt faktiskt uppe på resebyrån här i höstas och försökte förstå vad i hela 
friden de menar när de har lanserat det här. [...] För de har begrepp på sina elek-
troniska biljetter och olika medlemskap hit och dit som förvirrar helt enkelt. [...] 
De har sms-biljett och så har de e-biljett och så har de mobilbiljett... 

Någon jämförde emellertid också med flyget, och skulle vilja ha möjlighet att 
lägga biljetten på resenärens betalkort istället för att vara hänvisad till Prio-
kortet. Den tendens vi kan se är att flera travel managers försökte få sina rese-
närer att undvika pappersbiljetter, såväl för tåg som flyg. Detta gällde i synner-
het biljetter som levereras från resebyrån eftersom dessa är förknippade med en 
högre avgift. En organisations engelskspråkiga resepolicy gav följande skäl: 
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The use of e-tickets is mandatory whenever available. E-ticket advantages: 
• Lower handling costs. 
• Lower costs of travel agency transactions. 
• Less impact on the environment due to paperless travel. 

För tågresor rekommenderade man ibland resenärerna att lägga biljetten på 
Prio-kortet eller att använda sms-biljett, men här såg argument och preferenser 
lite olika ut. I praktiken verkar det i de flesta fall vara upp till resenärerna själva 
att välja hur de vill ha sina biljetter, åtminstone så länge det inte innebär ökade 
kostnader för organisationen.  

Ett par av de intervjuade påpekade emellertid att elektroniskt eller ”biljett-
löst” resande inte fungerar om andra leverantörer än SJ är inblandade i resan, 
exempelvis om en delsträcka går med buss eller tåg som körs av något läns-
trafikbolag: 

Säljare på resebyrå: Alltså, i flyget är allt integrerat. Du har avtal mellan olika 
leverantörer eller olika flygbolag, vilket gör att du kan börja där och så fortsätter 
du till nästa flygbolag och så kan biljetten i stort sett sitta ihop hur långt du vill 
bara du väljer rätt kombinationer. Men i Sverige så kan du inte ens åka till Öre-
bro alltid med SJ, utan då har du en annan leverantör och då hamnar man inne på 
de här alltså, då kan du plötsligt inte använda biljettlöst resande av olika former. 

Detta uppfattades som en begränsning, även om det fanns en viss förståelse för 
att det kan vara svårt för exempelvis lokala bussbolag att skaffa de tekniska 
system som krävs för att hantera elektroniska biljetter av olika slag. 

Betalning, reseräkningar och bokföring 
När resan bokats och biljetten levererats ska resan också betalas, och när resan 
sedan genomförts ska en reseräkning godkännas av resenärens chef och kostna-
derna för resan ska bokföras i organisationens ekonomisystem. Travel managers 
ansvarar för det allra mesta för betalningsrutinerna för reserelaterade kostnader 
(Lubbe 2003), och de är ibland också inblandade i reseräkningssystem och 
bokföring av resekostnader. Man vill ha rutiner som är administrativt smidiga 
och kostnadseffektiva, och ibland vill man också i samband med betalningen 
kunna samla in resestatistik (AirPlus & ACTE 2009: 16). 

Den vanligaste lösningen är att betalningarna i möjligaste mån samordnas 
genom en resekontotjänst. Det innebär att information om alla bokningar 
skickas från resebyrån till resekontoföretaget. Därifrån får kunden en samlad 
fakturering av sina resekostnader enligt de önskemål man har. Det kan exem-
pelvis handla om samlingsfakturor per kostnadsställe, projekt eller liknande, 
utifrån boknings- och resenärsinformationen från resebyrån. Fakturor skickas 
med det intervall som kunden och resekontoföretaget kommit överens om, 
antingen i pappersform eller som elektronisk faktura (dvs. en datafil förs över 
direkt till företagets ekonomisystem) och betalning görs till resekontoföretaget. 
Resekontoföretaget skickar i sin tur betalning till de olika leverantörer där bok-
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ningarna är gjorda, samt till resebyrån för de transaktionsarvoden och eventuella 
andra avgifter som den ska ha. I första hand är det således resebyrån som är 
kopplad till resekontot, men det förekommer också att företag tillåter sina 
resenärer att boka biljetter direkt hos exempelvis SJ eller att man har en separat 
bokningskanal för hotellrum, och då även ansluter dessa andra leverantörer till 
sin resekontotjänst. Fördelen med resekonto är framförallt att det ger företagen 
en smidigare fakturahantering och en enhetlig betalningsrutin. För dem som 
använder e-faktura ger det också möjlighet att skapa integrerade lösningar med 
företagets interna reseräknings- och ekonomisystem. 

Men enbart en resekontotjänst räcker inte – det uppstår ofta utgifter i sam-
band med resorna som inte faktureras, utan som resenären måste betala på plats. 
Större företag och myndigheter har genomgående någon form av betalkort som 
resenärer kan använda för sådana utgifter. Att upphandla och utforma rutiner 
kring dessa kort ingår i regel i travel managerns arbetsuppgifter. Det vanligaste 
tycks vara att korten används just som en komplettering av resekontotjänsten, 
för utgifter under resan som inte faktureras. Kortet ses då som ett säkrare 
betalmedel än kontanter, och som ett sätt att undvika hantering av reseförskott. 
Att resenärerna använder ett företagskort ger också en bättre resestatistik, 
eftersom man genom kortförtaget kan fånga upp resande och reskostnader som 
ligger utanför resebyråns statistik. 

Det förekommer emellertid också lösningar där alla utgifter i samband med 
resan (även för sådant som bokas genom resebyrå) betalas med betalkort där 
resenären har ett personligt betalningsansvar. Resenären får då ta upp utgifterna 
på en reseräkning och får sedan ersättning så snart reseräkningen godkänts. När 
man valt denna lösning är systemen utformade så att resenärerna, om de gör 
sina reseräkningar så snart de kommit hem från resan, ska få ersättning i god tid 
innan fakturan/debiteringen från kortföretaget har kommit. Denna lösning 
tvingar resenären att sköta sina reseräkningar ordentligt och innebär också att 
företagets fakturahantering minskar. Samtidigt finns en del kritik mot en sådan 
användning av betalkort. Dels upplevs det som att man lämpar över administra-
tivt arbete med fakturabetalning på resenären, dels tycker en del resenärer att 
det känns konstigt att bli personligt betalningsansvariga för utgifter som de har i 
tjänsten. 

I våra intervjuer beskrevs resekonto och betalkort som de dominerande 
betalningsvägarna bland större företagskunder. Att resebyråer själva fakturerar 
sina kunder uppges numera vara ovanligt. Det förekommer emellertid en del 
fakturering direkt från olika leverantörer, ofta på grund av att någon resenär 
bokat hos leverantören istället för att vända sig till resebyrån. Detta är ett irrita-
tionsmoment för travel managers. Det anses dyrt och administrativt besvärligt 
att hantera fakturor som inte följer gängse rutiner, och resor som inte bokas och 
betalas enligt ”rätt” rutiner hamnar dessutom utanför resestatistiken. 

Oavsett vilken betallösning man väljer så tycks de fungera bra för tåg, 
åtminstone så länge man bokar biljetten genom resebyråns eller SJ:s datorise-
rade bokningssystem. De problem som tagits upp är få och handlar främst om 
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mindre lokala eller regionala tågoperatörer där resenärerna får lösa kontant-
biljett ombord, betala i en automat på järnvägsstationen eller liknande. En travel 
manager var också kritisk till SJ:s direktfakturering (dvs. fakturering som inte 
gick genom resebyrå eller resekontotjänst) för att SJ inte på något smidigt sätt 
kunde specificera eller dela upp fakturorna på kundens olika kostnadsställen. 
Också en av de säljare på SJ som vi talat med uppgav att SJ hade en del 
problem med sin direktfakturering. Av de travel managers som vi intervjuat var 
det emellertid få som använde denna betallösning, så det har inte varit några 
återkommande klagomål under intervjuerna. 

Ibland är också betalningsrutinerna integrerade med organisationens rese-
räknings- och ekonomisystem. Resenärer som bokar sina resor genom resebyrån 
får där registrera en ”profil”, där det förutom identitetsuppgifter, uppgifter om 
speciella reserelaterade önskemål etc. också ofta finns information om vilket 
kostnadsställe, projekt eller liknande som deras resekostnader ska belasta och 
ibland även vilken chef som ska godkänna reskostnaden. Denna information 
följer sedan med när resekontoföretaget fakturerar, vilket underlättar bok-
föringen i kundens ekonomisystem. Samma information kan knytas till rese-
närens personliga betalkort när betalningen går den vägen, och det förekommer 
också varianter där informationen går direkt från självbokningssystemet till 
företagets ekonomisystem. 

Detta innebär stora möjligheter att skapa smidiga administrativa rutiner för 
resandet. Kostnads-, bokförings- och attestinformation kan föras över till före-
tagets ekonomisystem och där automatiskt skapa underlag för en reseräkning, 
som resenären sedan enkelt kan hämta upp, färdigställa och skicka vidare för 
attest: 

TM: Resor generellt faktureras genom något som kallas för resekonto. Och där 
har vi ett elektroniskt flöde från resekontodebiteringen in i våra filer och det 
kommer upp i resenärens reseräkning. Parallellt när han är ute och reser, eller 
hon, och betalar med ett kreditkort, som är då avtalat via [företaget], så kommer 
de transaktionerna också in i reseräkningen. Så vi har ett slutet ekonomiskt 
flöde, som är jättebra. 

Det krävs emellertid mycket arbete för att få sådana integrerade datarutiner för 
bokning, betalning, reseräkning och bokföring på plats, och vårt intryck är att 
det i de flesta organisationer förekommer en hel del manuella inslag i dessa 
olika rutiner och i kopplingen mellan dem. 

Statistik 
Ett sista viktigt steg i reseprocessen är, ur travel managerns perspektiv, att samla 
in, analysera och följa upp statistik över resandet (Hellberg & Rolén 2004: 18; 
Lubbe 2003: 307-308). Statistiken över resvolymer och reskostnader används 
dels för leverantörsförhandlingar, dels för intern uppföljning och kontroll. 
Dessutom samlar man i regel in statistik om resandets miljöpåverkan. 



71 
 

 

Statistikkällor 
Den statistik som travel managers använder kommer från tre huvudsakliga 
källor: resebyrå, leverantör och betalmedel. Data om resande och reskostnader 
finns också i företagens interna reseräkningssystem och ekonomisystem, men 
den information som dessa system innehåller tycks ofta inte vara tillgänglig i 
sådan form eller på sådan detaljnivå att den är användbar för analys och upp-
följning av resandet. 

Om man har lyckats införa enhetliga rutiner för bokning genom resebyrå, 
som resenärerna verkligen följer, kan resebyrån också ta fram samlad och till-
förlitlig resestatistik. De som däremot har flera bokningsvägar – exempelvis 
hotellbokning via separat system, tillåtelse att boka tåg genom SJ:s hemsida, 
eller mycket ”otillåten” bokning direkt hos leverantörer – får ta fram statistik på 
annat sätt. Ett alternativ är att försöka styra mot en enhetlig betalväg, i regel 
baserad på företagskort, och sedan hämta in resestatistik den vägen. Ett annat 
alternativ är att man använder den statistik som de olika leverantörerna (flyg-
bolag, tågbolag, hotellkedjor osv.) kan tillhandahålla, och sedan jämför och för-
söker pussla ihop deras uppgifter med den statistik man har från resebyrå och 
eventuellt betalmedel, med förhoppningen att den samlade bilden ska bli 
någorlunda rättvisande. Sådant pusslande var vanligt bland de travel managers 
vi intervjuat: 

Jag får [statistik] från resebyrån och jag får från leverantörerna också, så jag får 
från SJ. Jag får från kortbolag också. Ibland är det bättre att titta på det ena, 
ibland är det bättre att titta på det andra. Och sen kan du försöka jämföra också, 
men det är inte helt lätt. Man måste ta den statistik man får med en viss nypa salt 
också. 

Flera tycker också att resestatistik är ett besvärligt kapitel, bland annat just för 
att statistiken från olika källor aldrig riktigt stämmer överens. Skillnaderna upp-
står när resenärerna använder olika bokningskanaler och olika betalmedel, men 
kan också bero på exempelvis skillnader i periodicering och att om- och avbok-
ningar som görs direkt hos leverantör inte registreras hos resebyrån. 

Resebyråerna framhåller ofta statistikuttag som en viktig del av sitt åtagande 
gentemot företagskunder. I regel skickar man en standardrapport över organisa-
tionens resande varje månad. Där kan ingå resvolymer och reskostnader för-
delade på olika produkter (flyg, tåg, hotell, hyrbil osv.), olika leverantörer och 
olika destinationer, och även jämförelser mellan kundens reskostnader och 
genomsnittskostnaden för alla resebyråns kunder på motsvarande sträckor. I 
regel ingår också miljöstatistik i form av emissioner av koldioxid m.m. för-
delade på transportslag. Sådana standardrapporter kan emellertid kompletteras 
med skräddarsydda rapporter utifrån kundens önskemål. Ibland förekommer 
dessutom statistikverktyg där travel managern själv får tillgång till all informa-
tion om företagets bokningar och kan göra egna rapporter och analyser, 
och/eller onlinetillgång till resestatistik där man kan följa bokningsmönstren 
från dag till dag.  
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Delvis liknande statistikrapportering förekommer också från de företag som 
hanterar företagskort och resekontotjänster. Här ligger då den betalnings-
information som dessa företag hanterar till grund för statistiken. Vårt intryck är 
emellertid att de flesta travel managers i första hand använder resebyråstatistik. 

Vidare kan ofta leverantörer tillhandahålla statistik över sina företagskunders 
resande. När det gäller tåg så ingår i SJ:s företagsavtal en ganska omfattande 
statistikrapportering. Man tar fram uppgifter om resvolymer, biljettkostnader, 
rabatter och andel biljetter som bokats till rabatterat pris, fördelning av försälj-
ning mellan olika bokningskanaler/säljställen, fördelning av antal resor och 
reskostnader mellan olika typer av biljetter, mest resta sträckor, och så vidare. 
Miljöstatistiken i SJ:s rapportering redovisar utsläpp av koldioxid och en del 
andra ämnen, och uppgifter om hur stora dessa utsläpp skulle varit om man 
istället åkt bil eller flugit. Flera av våra intervjupersoner gav SJ:s statistik bra 
betyg, och använde den parallellt med resebyråns statistik: 

Statistiken jag får från SJ är mycket bättre än den jag får via resebyrån, faktiskt. 
[...] Den är mer omfattande. Man kan bryta ned den på lägre nivå, så det är bra. 

Man uppskattar att statistiken är detaljerad, och några pekar också på att SJ var 
tidigt ute med att tillhandahålla miljöstatistik. Hos andra, mindre tågoperatörer 
varierar däremot möjligheterna för företagskunder att få ut resestatistik, och 
ibland saknas sådana rutiner helt.  

När det gäller flygresor verkar de flesta travel managers föredra att arbeta 
med resebyråns statistik framför leverantörsstatistiken. Förmodligen beror detta 
delvis på att man anlitar flera olika flygbolag, ibland på samma sträckor, och att 
det då är praktiskt att få samlad och enhetlig statistik från resebyrån. 

Statistikanvändning 
Hur används då all denna statistik? I litteraturen om travel management-arbete 
lyfter man ofta fram resestatistikens betydelse i förhandlingar med leverantörer 
(Hellberg & Rolén 2004: 18; Hintz 1993: x; Lubbe 2003: 307-308). Där är det 
viktigt, menar man, att kunna visa upp vilka resvolymer man har för att få så bra 
avtal och priser som möjligt. Flera travel managers påpekade i intervjuerna att 
det av denna anledning är viktigt att ha resestatistik som verkligen fångar in allt 
resande i organisationen. I en resepolicy sägs exempelvis att: 

Genom att använda [företags]kortet för samtliga inköp ger det oss en förbättrad 
position i leverantörsförhandlingar. 

Men i det dagliga travel management-arbetet är statistiken framförallt ett red-
skap för intern uppföljning av resandet. Statistiken ligger ofta till grund för 
regelbundna rapporter till ledningen och/eller ut till avdelningschefer, kost-
nadsställesansvariga och liknande. Det är dock inte alltid som mottagarna är så 
intresserade av rutinmässiga avrapporteringar. En av de intervjuade berättade att 
hon varit utan resestatistik i flera månader eftersom resebyrån haft problem med 
ett nytt ekonomisystem, och konstaterade samtidigt att bara två av alla de 
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kostnadsställesansvariga som hon brukat skicka ut månadsstatistik till hade 
frågat varför den inte kom. En viktig uppgift för travel managern är därför att 
utforma sina analyser och rapporter så att de tydligt pekar ut eventuella problem 
och förbättringsmöjligheter. Här är, återigen, resepolicyn en viktig 
utgångspunkt: 

Intervjuare: Hur följer man upp det här egentligen, att resenärerna liksom gör 
som det är tänkt? 
TM: Via statistiken. [...] Det ju det bästa instrumentet du har, för där talar ju 
verkligen fakta. Den kommer förvisso i efterhand, men du ser ju tendenserna 
eller trenderna åt vilken riktning det är på väg. Så får du ta aktiviteter utifrån det. 
Så utan statistiken och en kontinuerlig uppföljning vet jag inte hur man skulle 
bedriva förändringsarbete. 
 
Säljare på SJ: Alltså, de kan följa upp precis om de har en miljöpolicy eller rese-
policy som säger någonting, så har de ett fullständigt glasklart dokument som 
säger om de beter sig som de ska göra. Och då kan en TM [travel manager] gå in 
och säga ”Vad sjutton, vi ska åka andra klass och här ser jag att nästan alla åker 
första klass”. Då är ju det ett internt problem. 

Resepolicyn kan, som vi sett, innehålla regler och rekommendationer om färd-
sätt (tåg eller flyg), om komfort (första eller andra klass på tåg, business eller 
ekonomiklass på flyg), om biljettyp (flexibla eller låsta biljetter) och mer all-
mänt om att boka resor i god tid, att resa med avtalade leverantörer och att resa 
kostnadseffektivt. Resestatistiken ger möjligheter att följa upp sådana policy-
regler, se vilka individer eller avdelningar som avviker, och identifiera bespa-
ringsmöjligheter. Exempel på sådant arbete återkom ofta i våra intervjuer, och 
travel managerns roll pendlar här mellan att vara ”övervakare” som ser till att 
policyregler följs, och att vara ”konsult” som kommer med förslag för att 
effektivisera och spara pengar:  

Ja, du kan se att i Sverige exempelvis har vi flugit, 60 procent av vårt resande i 
Sverige har varit på biljetter utan restriktioner. Många gånger så bokar du sent så 
kan du inte få en sån [billigare, icke ombokningsbar] biljett, utan då får du biljett 
till avtalspris. Och då är det enkelt att se, jämföra med vilket snittpris har vi på 
de biljetterna jämfört med vilket snittpris vi har på biljetter med restriktioner. 
[...] Drar vi ned det här till 30 procent istället, för ibland måste man resa med 
dyrare biljetter i och med att det kan ske grejer och du måste boka dagen innan 
eller två dagar innan. Hur mycket kan vi då spara? Så det är ganska enkelt att 
plocka fram. 
 
Men resebyråns statistik är bra för att se, hur ligger vi till i biljettpriskostnader 
om man jämför med [resebyråns] övriga kunder till exempel. Har vi dyrare 
resmönster? För de har ju ett snitt, resebyrån då, som är uträknat vad en biljett i 
genomsnitt kostar Stockholm-Köpenhamn, och så får vi fram statistik på, att 
ligger vi under eller över snittet? Sånt är lite intressant att se. Vad kan man göra 
åt det? 
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Jag har ju då, jag tillsammans med vår ekonomichef, har ju då avstämnings-
möten med [resebyrån ...], det är vår globala resebyrå numera, en gång i 
kvartalet. [...] Då går vi igenom statistiken, vi ser alltså hur mycket har vi bokat, 
vilka flygbolag har vi bokat på, hur mycket använder vi de bolag som vi inte har 
avtal med, vad kan det bero på framförallt? 
 
Jag kan gå in och titta här och nu egentligen, och se hur mycket resor vi haft till 
och med idag. [...] Vi har onlinestatistik. [...] Jättebra. Framförallt i en sån här 
period när vi ser konjunkturnedgång, och vi vill driva besparingar och vi har 
förhandlat om avtal. Vi vill kunna följa snabbt. Har människorna nu ute i organi-
sationen uppfattat det här? Har de fått budskapet? Har de förstått att vi måste 
liksom få ner våra reskostnader? 

På senare år har också miljöstatistik kommit att ingå i den information som 
resebyråer och leverantörer rutinmässigt tar fram åt sina kunder. Bland annat 
har statliga myndigheter fått tydliga krav på sig att redovisa vissa uppgifter om 
miljöpåverkan från sitt resande. 

Avslutningsvis ska vi kanske påpeka att eftersom tonvikten i denna rapport 
ligger på tågresande så betraktar vi i första hand frågan om resestatistik – och 
även andra delar av reseprocessen – ur ett svenskt perspektiv. Vi tar alltså upp 
vad resebyråer, leverantörer och andra aktörer som är verksamma i Sverige kan 
erbjuda sina företagskunder. På andra håll i världen kan det se annorlunda ut, 
konstaterar en travel manager som arbetar i ett stort internationellt företag:  

Vi är beroende av statistik från våra resebyråer och då är den statistik som jag 
baserar det jag rapporterar på, det är från vår resebyrå i Europa och sen så är det 
från vår resebyrå i Nordamerika. I Asien och Sydamerika så har vi inget samlat 
grepp för det här. Vi börjar väl närma oss en situation där det kanske kan finnas 
en resebyrå i Kina till exempel, men det har inte varit så tidigare. I Indien så har 
det fungerat så att du ringer din kusin som råkar ha en resebyrå och så fixar han 
det åt dig. Men det går liksom inte att upphandla en resebyråtjänst ur det 
perspektiv som man kanske ser det i Europa. Vi är ganska snabbt på väg in i en 
annan verklighet och det kommer ganska snart gå att göra, men än så länge så 
har vi kanske inte riktigt lika bra koll på Asien och Sydamerika. Men det är 
ganska hög prio på att göra nånting åt det. Det är dels på grund av att vi växer 
ganska mycket i Asien och dels på grund av att det helt enkelt blir möjligt. 
Marknaderna blir öppnare och mognar ganska snabbt där borta. 
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5. Leverantörsrelationer 

Det förra kapitlet visade att samarbetet med resebyrån är en viktig pusselbit i 
travel management-arbetet. En annan viktig relation är förstås den mellan före-
tagskund och leverantörer, i form av flygbolag, tågbolag, hotellkedjor, hyrbils-
företag och så vidare (Holma 2009). I detta kapitel ser vi närmare på denna 
relation, i synnerhet när det gäller våra intervjupersoners erfarenheter och syn-
punkter på kontakten med SJ, som idag är den helt dominerande leverantören i 
Sverige i fråga om tjänsteresor med tåg. 

Vi börjar med att säga något om avtal, förhandlingar och kontakter mellan 
leverantörer och företagskunder och går sedan in på prissättning och biljettyper, 
vilket som vi ska se är en viktig fråga i samband med avtalen. Därefter diskute-
rar vi relationerna mellan leverantör, företagskund och resenär, och i synnerhet 
frågan om bonus och lojalitetsprogram. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
konkurrerande tågleverantörer och våra intervjupersoners tankar om den 
beslutade avregleringen av persontrafiken på järnväg. 

Avtal och leverantörskontakter 
En av de grundläggande arbetsuppgifterna för en travel manager är att teckna 
avtal med de viktigaste leverantörerna på reseområdet. I en enkätundersökning 
bland de travel managers som var medlemmar i SBTA (Nordic Business Travel 
Barometer 2007) framgick att de leverantörer som de flesta hade avtal med var 
SAS (mellan 85 och 90 procent) och SJ (drygt 60 procent).  

Deltagarna i enkätundersökningen tillfrågades också om de viktigaste skälen 
till att teckna avtal med leverantörer. I särklass viktigast var de rabatter man 
fick. Andra skäl var att avtalen inkluderade statistik och bättre möjligheter att 
följa upp resandet, bättre service och olika tilläggstjänster, och att man såg det 
som en fördel att kunna styra resandet mot ett begränsat antal leverantörer. 
Några tyckte också att det var en fördel att de genom avtalsrelationen fick en 
kontaktperson hos leverantören. Enkätsvaren stämmer ganska väl med vad som 
kommit fram i våra intervjuer. 

De flesta travel managers försöker ha avtal med sina viktigaste leverantörer, 
och avtalen följs upp och förnyas med något eller några års mellanrum. Avtalet 
uppfattas ofta som ett ömsesidigt åtagande – om leverantören erbjuder bra 
avtalsvillkor finns också en förväntan om att kunden ska se till att resenärerna 
utnyttjar leverantörens tjänster. Flera av de intervjuade markerade därför att de 
inte ville gå in i avtalsrelationer med alltför många leverantörer, utan hellre 
koncentrera sig på dem som de ville ha ett mer djupgående samarbete med: 
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...om vi ringer upp till hotelleverantören och säger ”Hej, vi är från [företaget], 
kan vi få ett bra pris, vi vill göra ett avtal med er?”, så säger de allra flesta ”Ja, 
absolut, vi vill ha avtal med [företaget]”, och så ser de stora volymer som de kan 
få ut ifrån det här. Och då känner vi att vi har ett ansvar. Om vi gör ett avtal då 
med ett hotell, en hotellkedja, då förväntar ju sig de en viss volym ifrån oss och 
då måste vi kunna styra den volymen till dem. Så vi vill inte [...] ha en massa 
avtal för att vi ska täcka upp varenda litet hotell i hela Sverige som eventuellt en 
[företags]resenär ska kunna bo på. 

En travel manager påpekade också, att för att leverantörerna ska ge bra avtals-
villkor, så gäller det att man faktiskt har möjlighet att styra sitt resande till sina 
avtalsleverantörer (jfr Douglas & Lubbe 2009). Leverantörerna var därför 
intresserade av hur hennes resepolicy var formulerad och vilka verktyg hon 
hade för att genomföra den: 

Det är ju rätt viktigt, för alla involverade, vad bolaget i fråga egentligen har för 
resepolicy. [...] Sitter vi och diskuterar då, jo men vi säger till hotellet att vi 
kommer att rekommendera ert hotell och vi tror att vi kommer att lägga 500 
hotellnätter hos er. Har vi då en väldigt tunn eller klen resepolicy och ingen styr-
ning egentligen, så kan ju leverantören ganska lätt räkna ut att ”Frågan är om vi 
får några nätter. De där bor ju i alla fall som de vill.” 

Hon nämnde också att det finns ett stort intresse från leverantörernas sida att 
finnas synliga på ”resesidan” på företagets intranät, med information om deras 
tjänster och om att de har avtal med företaget. Samtidigt varierar det hur hårt 
man styr resande och bokningar mot sina avtalade leverantörer. I synnerhet när 
det gäller flygresor är det vanligt att resenärerna i första hand uppmanas att 
boka biljett till lägsta pris, medan avtalspriserna snarast fungerar som ”tak-
priser”, som man använder om man är sent ute eller har behov av en biljett med 
hög flexibilitet (mer om det i nästa avsnitt).  

Allmänt kan sägas att statliga myndigheter är mer bundna än privata företag 
av avtal och avtalade leverantörer, eftersom statliga avtal ofta är baserade på 
upphandlingar som regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Flera 
travel managers vid statliga myndigheter upplevde detta som en begränsning 
och menade att LOU var dåligt anpassad till de villkor som råder i rese-
branschen. För tågtrafik görs emellertid ingen formell upphandling, av allt att 
döma för att SJ är så dominerande att det inte vore meningsfullt. Istället gör 
varje myndighet en egen förhandling direkt med SJ och tecknar avtal.  

SJ:s avtal, såväl med privata företag som med offentliga myndigheter, hand-
lar framförallt om priser och rabatter. Kunden kan få avtalade priser för full-
prisbiljetter på utvalda sträckor där man reser mycket, eller en procentrabatt på 
alla fullprisbiljetter man köper, eller en kombination av dessa lösningar. 
Procentrabatter kan vara fasta eller progressiva (så att rabatten blir högre ju 
större total resvolym kunden uppnår). Dessutom ingår genomgående i företags-
avtalen att SJ levererar rese- och miljöstatistik, och större kunder kan också få 
en egen kontaktperson hos SJ.  
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Som ”motprestation” förväntar sig SJ att kunden ska arbeta för att öka tåg-
resandet. Man vill gärna se skrivningar i resepolicy som är positiva till tåg (och 
erbjuder även textförslag), och avtalen är kopplade till mål som följs upp efter 
varje avtalsperiod. Avtalen innehåller i regel också en ”aktivitetsplan”, som kan 
omfatta regelbundna möten mellan SJ:s kontaktperson och travel managern (och 
eventuellt andra nyckelpersoner i företaget), informationsmöten för interna 
resebokare, aktiviteter för att öka resandet eller för att knyta resenärer till SJ:s 
resenärsprogram (SJ Prio), och så vidare. En av de intervjuade hade exempelvis 
genomfört ett par kampanjer tillsammans med SJ, där SJ under några månader 
erbjudit särskilda rabatter för att öka tågresandet på vissa utvalda sträckor 
samtidigt som travel managern internt hade informerat om och marknadsfört 
dessa erbjudanden.  

SJ:s säljare hävdade att kundens intresse för att gynna tågresandet var viktigt 
för vilka avtalsvillkor man erbjöd. De travel managers vi talat med hade snarare 
intrycket att det var deras totala resvolymer med SJ som påverkade hur stora 
rabatter de fick. Det kan förstås delvis bero på att de genomgående var positiva 
till tågresande och i regel hade resepolicies som uppmuntrade resenärer att ta 
tåget – även om en av dem uttryckte en viss irritation över att SJ ville lägga sig i 
vad som stod i hennes resepolicy. Mer allmänt framhöll flera av de intervjuade 
att SJ:s säljare var trevliga att ha att göra med, men upplevde samtidigt att det 
inte fanns så mycket att förhandla om, utan att man fick acceptera det SJ erbjöd: 

TM: För den här texten är dikterad av SJ och den ser likadan ut från år till år. I 
stort sett. Och så är det egentligen priset man laborerar med beroende på hur stor 
du är och vilken inriktning man vill ha – särskilt pris eller destinationspris. Så 
det är egentligen det. För de har... Det är en väldigt begränsad form av 
förhandling de gör. Det är ”tack så mycket”.  
Intervjuare: Ja, hur skulle du beskriva SJ som förhandlingspart i det läget? 
TM: Ja de är ju monopolister, än så länge. Så att det är inte mycket att spela på, 
utan det är priset och eftersom vi har samma... vi vill åka tåg också, så är det ju 
dåligt läge, förhandlingsläge. Samtidigt så är vi ju en stor kund på så sätt att vi 
har en stor volym, så att det är bra. Men det... SJ är en väldigt trevlig part, men 
de är lite stelbenta fortfarande. 

När vi frågade om vilka andra önskemål travel managers hade på avtalen med 
SJ var det två saker som återkom. Dels pekade flera på att man skulle vilja ha 
rabatt på alla typer av biljetter, inte bara på fullprisbiljetterna (mer om pris-
sättning i nästa avsnitt). Dels skulle flera av de intervjuade vilja ta in andra 
aspekter i avtalet än priser och rabatter på själva resan. Det handlar då om att 
olika tilläggstjänster generellt skulle ingå när företagets resenärer bokar biljet-
ter, exempelvis tillgång till Internet, bokad plats eller tillgång till lounger på de 
stationer där det finns sådana: 

Jag skulle vilja ha rabatt på alla våra resor, även på de här billigaste [...] men då 
säger SJ att de är redan så starkt rabatterade enligt deras rabattsystem. Sanningen 
är väl att de säljer de biljetterna ändå, utan att flirta med företagskunderna. 
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Du kan ju koppla in dig på Internet och så även i andra klass om man betalar för 
sig. Men den typen av service skulle ju kunna ligga i vårt avtal, att vi som reser 
på [myndigheten] skulle kunna även i andra klass koppla in oss på Internet och 
såna saker. Den typen av servicenivåer skulle kunna finnas i vårt avtal och det 
finns inte idag, utan det är ju bara priser. Man kanske skulle vilja sitta i en 
lounge, eller vissa, skulle kunna betala för det i avtalet, att det var självklart. 
Alltså den typen av service som kan vara bra för resenären, smidigt för resenären 
under resan.  

Hösten 2009 lanserade SJ ett nytt företagsprogram som enligt SJ är mer flexi-
belt, med möjlighet att inkludera rabatter på vissa tilläggstjänster (t.ex. Internet 
ombord) och i undantagsfall ge rabatter även på andra biljettyper än fullpris-
biljetter. Eftersom våra intervjuer med travel managers gjordes under 2008 och 
våren 2009 hade våra intervjupersoner emellertid inga erfarenheter av detta nya 
företagsprogram. 

Avtalen sluts mellan SJ och företagskunden, men de priser och villkor man 
kommer överens om gäller sedan oavsett om kunden bokar sina biljetter direkt 
hos SJ eller genom resebyrå. SJ:s säljare framhåller att man som leverantör vill 
vara ”inköpsneutral”, dvs. man vill ge kunden möjlighet att fritt välja boknings- 
och distributionskanal. En stor del av SJ:s försäljning till företagskunder går 
genom affärsresebyråerna så SJ vill därför ha en bra relation med resebyråerna 
och inte bli misstänkta för att försöka styra över kunderna till SJ:s egna 
bokningskanaler. 

När kunden slutit ett avtal med SJ måste information om kundnummer, 
avtalspriser och rabattsatser därför föras över till de bokningssystem som rese-
byrån använder och i förekommande fall till det självbokningssystem som rese-
byrån försett kunden med, och informationen måste kunna hanteras i dessa 
system. Detta innebär ett trepartssamarbete, mellan företagskund (i första hand 
genom travel managern), SJ och resebyrån. 

Resebyrån kan även på andra sätt vara inblandad i relationen mellan före-
tagskunden och SJ. Ibland, berättade en resebyråsäljare, är det resebyrån som tar 
initiativ till att kunden tecknar avtal med SJ och resebyrån kan också bistå 
kunden i avtalsförhandlingar med SJ om kunden vill och betalar för det. Detta 
torde dock vara mindre vanligt bland de större företagskunder som har anställda 
travel managers. 

Biljettyper och prissättning 
En viktig aspekt av relationen mellan företagskunder och leverantörer på rese-
området är vilka olika typer av biljetter som erbjuds och hur dessa är prissatta. 
Här har SJ på senare år rört sig i riktning mot flygbolagens affärsmodeller, där 
man skiljer mellan biljetter med olika grader av komfort och flexibilitet och där 
prissättningen delvis är ”dynamisk”, det vill säga priserna varierar med tillgång 
och efterfrågan (Davidson & Cope 2003: 47; Jenkins 1993: 170-175). Bak-
grunden till dessa prissättningsstrategier är det enkla faktum att en resa måste 
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säljas innan flyget eller tåget går om den ska ge någon inkomst. Att sälja de 
sista platserna billigt är bättre än att inte sälja dem alls, samtidigt som man för-
stås vill att så många resenärer som möjligt ska betala fullt pris för sina biljetter. 
I facklitteraturen talar man om ”yield management” när i första hand flygbolag, 
men på senare tid även tågbolag och hotellkedjor, försöker differentiera sin 
prissättning för att maximera sina intäkter. Detta får bland annat betydelse för 
vilken roll avtal och avtalspriser har, och när det gäller tågresor finns det en stor 
variation i hur travel managers hanterar prissättning och olika biljettyper. 

På SJ:s tåg finns förutom två grader av komfort – första och andra klass – 
också biljetter med tre olika nivåer av flexibilitet: 1) fullt återbetalningsbara 
biljetter, som går att avboka och där hela biljettpriset minus bokningsavgiften i 
så fall betalas tillbaka till kunden, 2) ombokningsbara men inte återbetalnings-
bara biljetter, som går att avboka men där kunden i så fall får ett ”tillgodo-
belopp” (biljettpris minus bokningsavgift) att köpa nya biljetter för inom en viss 
tid, och 3) ”låsta” biljetter som inte går att boka om. I det prissystem som SJ 
införde i februari 2008 har de fullt återbetalningsbara biljetterna fasta priser och 
kan beskrivas som ”fullprisbiljetter”. Priserna för ombokningsbara och låsta 
biljetter varierar däremot med tillgång och efterfrågan, och är lägre ju längre i 
förväg man bokar. I vissa fall är det också möjligt att separat köpa olika 
tilläggstjänster, som reserverad plats, Internetuppkoppling, och så vidare. 

Av de olika biljettyper som SJ erbjuder är det en – ombokningsbara men inte 
återbetalningsbara biljetter – som uppenbarligen inte fungerar för företags-
kunder. Skälet sägs vara att de datasystem som hanterar bokningar och betal-
ningar inte klarar av att hantera en avbokning av en biljett som inte genererar en 
återbetalning utan ett tillgodohavande hos SJ som ska utnyttjas vid senare 
tillfälle. Travel managers, SJ och resebyråerna är medvetna om detta. En rese-
byråsäljare berättade att hennes resebyrå helt enkelt vägrade att boka sådana 
biljetter. Såvida inte resenärerna bokar sina biljetter direkt på SJ:s hemsida, och 
själva håller reda på ombokningar och tillgodohavanden, så är företagskunder 
och affärsresenärer därför hänvisade till antingen fullprisbiljetter eller helt låsta 
biljetter. 

De avtal som SJ tecknar med sina företagskunder ger i regel bara rabatt på 
fullprisbiljetter (även om det, med det nya företagsprogrammet uppges finnas 
vissa möjligheter att även avtala om rabatter för andra biljettyper). Däremot 
räknas alla biljettinköp – även låsta biljetter – in i den resvolym som ligger till 
grund för hur stora rabatter SJ är beredda att ge. Samtidigt är låsta biljetter bil-
ligare än fullprisbiljetter, och billigare ju längre i förväg man bokar. Principerna 
är ungefär desamma i flygbranschen, och skapar en lite motsägelsefull situation 
för travel managers. Först försöker de förhandla fram bra avtal med sina 
leverantörer, sedan försöker de ofta få resenärerna att boka biljetter som inte 
omfattas av avtalen. Avtalspriserna fungerar då som ett slags ”takpriser” – en 
garanti för att dyrare än så blir inte resan, även om man bokar väldigt sent eller 
har behov av en fullt flexibel biljett. 
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För flygresor förespråkar de flesta travel managers och resepolicies att man i 
första hand bokar biljetter till lägsta tillgängliga pris – dvs. låsta biljetter – 
såvida det inte är en påtaglig risk att man kommer att behöva ändra sin bokning. 
För tågresor finns en större variation. Det finns organisationer som genom-
gående använder fullprisbiljetter till avtalspris, eftersom de tycker att deras 
resenärer behöver flexibla biljetter. En travel manager, som också fungerade 
som vd-assistent, berättade:  

TM: Vi måste ha ombokningsbara biljetter. 
Intervjuare: Rakt över? 
TM: Ja. Alltså, som jag sitter med mina resenärer, jag bokar om nästan 50 pro-
cent. Ja, det är drastiskt alltså, men 30-40 procent, så bokar man om. För att det 
är inbokat möten och möten kan bli kortare och effektivare och, alltså, de åker så 
mycket mina gossar här, så att får de en timma över i Stockholm – de vill inte gå 
i Stockholm. De vill hem om de vet att det finns ett tåg i anslutning. Då ligger de 
på telefonen och min chef han springer och säger ”Om åtta minuter går tåget, ser 
du till att jag har ett sms i min mobil om vilken vagn och vilken plats jag ska 
sitta”, och så springer han och så hinner han på en minut innan det rullar iväg. Så 
går det till. Så att det är väldigt ofta ombokningar. 

Ett par travel managers tyckte helt enkelt att de priser och villkor som de 
förhandlat fram för fullt flexibla biljetter var så bra att resenärerna gärna kunde 
använda dem. Ibland fanns också tankar om att man ville uppmuntra sina rese-
närer att åka tåg och att fullt flexibla biljetter då kunde fungera som en ”morot”. 

Andra ville däremot att resenärerna skulle boka billiga, låsta biljetter i så stor 
utsträckning som möjligt, och betonade att policyregler om att ”alltid överväga 
en icke ombokningsbar biljett” även gällde för tågresor. För dessa travel 
managers blev det viktigt att påverka resenärerna att planera sina möten och 
resor bättre, med längre framförhållning, eftersom detta hade stor betydelse för 
möjligheterna att köpa billiga biljetter (jfr Holma 2009: 120). Några menade 
också att man faktiskt sparade pengar på att genomgående köpa låsta biljetter 
och helt enkelt kasta biljetten och köpa en ny om ett möte skulle bli inställt eller 
flyttat i sista stund: 

TM: [Vårt tågresande] har gått upp, om man tittar över åren. Men senaste året 
har det inte gått upp pengamässigt. Å andra sidan så har vi nyttjat fler 
lågprisbiljetter, så resandet i kilometer och i antal ökar, stadigt. Men inte 
pengamässigt. [...] Affärsresenärer kopplas ju ofta ihop med affärsbiljetter, men 
så har inte [företaget] resonerat, utan vårt affärsresande kan lika gärna ske i 
lågprisklasser. Och SJ framförallt har ju gjort om hela sitt koncept när det gäller 
att köpa biljetter. Du kan sitta i fina klassen och betala mindre pengar, bra 
mycket mindre pengar, om du kan liksom låsa din biljett och inte kräva 
återbetalning och såna där saker. Och då kan man resa mycket mycket billigare. 
Intervjuare: Jaja, så det har ni kunnat utnyttja då... 
TM: Ja absolut, absolut, det har vi gjort, och det tycker jag är... vi har ju lyckats 
jättebra. Visst får vi slänga biljetter. Men om man slänger då var tionde biljett 
eller var åttonde biljett, och så har man betalat 50 procent av priset, jamen då har 
man ju vinst ändå. 
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En variant som kom upp i några intervjuer är att man uppmanar resenärer att 
boka en låst biljett för utresan, eftersom man i regel vet när mötet börjar, men en 
flexibel biljett för hemresan om man är osäker på hur länge mötet kommer att 
vara.  

Utvecklingen mot alltmer av dynamiska priser får hursomhelst flera para-
doxala konsekvenser. Flera travel managers var inne på att leverantörsavtalen 
blir mindre värda när man så ofta kan hitta billigare resor vid sidan av avtalen 
(jfr Holma m.fl. 2009: 87). En av de intervjuade menade att:  

...ganska ofta ställer man sig frågan, var det meningsfullt att träffa det här avtalet 
med den här leverantören? Får jag ut något av det? Kan jag utvärdera vad jag har 
fått ut av det? Går det att påvisa att jag faktiskt sparade pengar på det, eller var 
det så att det avtal jag träffade visade sig vara det absoluta maxpriset vi ska 
betala på den sträckan och det publika priset, om vi följer vår policy, är lägre? 
Det är ju ofta så va. Men avtalspriset kanske behöver finnas där för de tillfällen 
när vi inte kan sköta oss riktigt och är ute i för dålig tid och sådär. Så jag skulle 
väl säga att det viktigaste kanske inte är just avtalen. Det viktigaste kanske är att 
man via policy styr mot de sätt att resa på och de sätt att boka som är mest 
kostnadseffektiva. 

En annan konsekvens är de pedagogiska problem som uppstår gentemot rese-
närerna. För dem som inte är så insatta i resebranschen kan det vara svårt att 
förstå att man helst inte ska boka de biljetter som är markerade som ”avtals-
priser” i bokningsbilden eller som beskrivs som ”avtalspriser” när man kontak-
tar resebyrån. En del resenärer kan också tycka att travel managern gör ett dåligt 
jobb, eftersom avtalspriserna är så höga: 

Det första man tänker på, ett avtal, ja då ska vi ha ett lägre pris, det är ju så man 
tänker som vanlig dödlig. Och det är de frågorna jag får liksom, ”vilka dåliga 
avtal ni har, för jag hittar lägre pris”. [...] Men då får jag ju förklara för dem att 
avtalspriset, det är egentligen det högsta pris du nånsin behöver betala. Det är så 
man ska tänka inom resebranschen... 

Vidare innebär SJ:s dynamiska prissättning att biljettpriset på en och samma 
avgång ibland kan vara lägre i första klass än i andra klass. Detta gör det svårt 
för de travel managers som försöker hålla nere reskostnaderna genom att i 
policy föreskriva att man ska åka i andra klass. Någon hade helt enkelt tagit bort 
policyregler om första respektive andra klass på tåg av denna anledning. 

Ytterligare en konsekvens av den dynamiska prissättningen är att det ibland 
är billigare att flyga än att ta tåget. Här är det, till att börja med, ganska stora 
skillnader mellan olika travel managers verklighetsuppfattning. Några menar att 
flyget ofta är billigare och att det inte finns några tydliga ekonomiska skäl för 
att styra mot tåg. Andra hävdar tvärtom att man sparar pengar på att flytta rese-
närer från flyg till tåg, att tåget är billigare om man tittar på jämförbara biljett-
typer och att de också ser en tydlig skillnad när de jämför sina genomsnittspriser 
på tåg och flyg för samma sträckor. Detta gäller i synnerhet, menade en av de 
intervjuade, om man också tar hänsyn till kostnaden för anslutningsresor till och 
från flygplatsen. Men bara det faktum att man ibland hittar flygresor som är 
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billigare än en motsvarande tågresa uppfattas som negativt. Det finns, både 
bland resenärer och travel managers, en utbredd känsla av att det borde vara 
billigare att åka tåg än att flyga. En travel manager menade också att det är 
svårare att fullt ut styra mot tåg när flyget ibland är billigare: 

Det går ju inte att motivera det prismässigt så mycket längre. För kan du flyga 
till Göteborg för 950 kronor, då kan vi inte säga ”nämen du ska åka tåget för 
1200 för att det släpper ut mer eller mindre” och så vidare. Den miljömedvetna 
kanske gör det, men vi kan inte riktigt hävda det. Så långt har vi inte gått. 

Affärsresenärer, företagskunder och bonusprogram 
En annan faktor som ibland komplicerar relationen mellan kund och leverantör 
är att affärsresemarknaden, med Masons och Grays (1999) uttryck, är en 
”hybridmarknad”. Eftersom det är företaget eller myndigheten som upphandlar 
och betalar för resan, men en individuell resenär som reser, så har affärsrese-
marknaden drag av både företagsmarknad och konsumentmarknad. Valet av 
vilken produkt eller tjänst man köper, och från vilken leverantör, påverkas både 
av organisationens prioriteringar och av resenärernas egna motiv och preferen-
ser (Mason & Gray 1999; jfr Holma 2009: 114-115). 

Travel managers vill, för sin del, att organisationens prioriteringar ska styra 
och att leverantörerna fullt ut ska betrakta företaget eller myndigheten som 
kund. När leverantörerna istället betraktar och behandlar individuella resenärer 
som sina kunder väcker detta ibland irritation hos travel managers, i synnerhet 
om det innebär att organisationens intressen kommer i andra hand. 

Ett exempel är SJ:s restidsgaranti, som ger viss ekonomisk kompensation vid 
förseningar. I vissa lägen – beroende på vilken bokningskanal som använts – 
går denna kompensation direkt till resenären och inte till företagskunden. En del 
företag verkar tycka att detta är i sin ordning, då det ju trots allt är resenären 
som fått sitta och vänta på sitt försenade tåg. Andra anser av princip att om 
företaget betalat biljetten ska också kompensationen gå tillbaka till företaget. 
Det finns också skattemässiga komplikationer om kompensationen tillfaller 
resenären. 

Ett annat exempel är SJ:s årskort. Ett par av de intervjuade tog upp att korten 
är personliga, vilket innebär att om en anställd med årskort slutar på företaget så 
kan inte kortet flyttas över på någon annan anställd. Detta upplevdes som en 
begränsning, som borde gå att komma runt om man från SJ:s sida på allvar 
betraktade företaget, och inte den enskilda resenären, som sin kund:  

Det är ju det där att om ett årskort inte används fullt ut, om man köper ett årskort 
och så slutar man efter ett halvår, då bränner ju pengarna inne. Man kan inte föra 
över det till någon annan. Det kan man ju ha synpunkter på.  

Den ojämförligt största irritationskällan bland travel managers i fråga om vem 
som är kund gäller emellertid leverantörernas lojalitets- eller bonusprogram. 
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Flygbolag, hotellkedjor och även SJ har bonusprogram som är riktade mot de 
enskilda resenärerna. Dessa program ger bonuspoäng eller liknande baserat på 
hur mycket man reser eller bor, och poängen ger sedan resenärerna förmåner av 
olika slag. Förmånerna kan vara bättre service under resan, i form av uppgrade-
ringar till en högre klass, snabbare incheckning, företräde vid överbokningar, 
tillträde till lounger, mat eller fika under resan och så vidare. Sådana förmåner 
kan vara positiva både ur resenärens och arbetsgivarens perspektiv. Men 
bonuspoäng kan också användas av resenärerna privat, för att ”köpa” gratis 
resor eller hotellnätter. Syftet med programmen är att skapa lojala kunder, så att 
resenärerna prioriterar de leverantörer vars bonusprogram de deltar i (Gössling 
& Nilsson 2010).  

En mängd studier av i första hand flygbolagens bonusprogram tyder på att 
många resenärer anpassar sitt resande för att samla bonuspoäng. Framförallt är 
de mer benägna att resa med de bolag där de har bonuskort än med andra flyg-
bolag, ibland reser de också mer och med dyrare biljetter än vad de annars 
skulle ha gjort (Davidson & Cope 2003: 56; Douglas & Lubbe 2009; Gössling 
& Nilsson 2010; Kogg 2000: 36; Whyte 2002). Flera forskare menar därför att 
bonusprogrammen är tveksamma ur etisk synvinkel (i synnerhet Arnesen m.fl. 
1997). 

Travel managers är ofta mycket negativa till bonusprogrammen, av två skäl – 
dels för att de påverkar resenärernas bokningsbeteende, dels för att resenärerna 
kan använda bonuspoäng privat. Flera av de intervjuade gav exempel på att 
resenärer på vissa sträckor ofta flög med bolag där de hade bonuskort (främst 
SAS) istället för att använda de flygbolag som hade de lägsta priserna: 

Det som stör mig, det är ju att man väljer SAS för att man ska få poäng, när det 
finns andra bolag med bättre priser, kanske till och med bättre avgångar eller... 
Stockholm-Oslo är ett ypperligt exempel, som vi reser en hel del till, där 
Norwegian har jättebra avgångar både morgon och eftermiddag eller kväll, och 
det har SAS också. Och då kan inte jag begripa varför man åker med SAS, som 
är typ tre gånger dyrare eller åtminstone dubbelt. Och dessutom är det så att när 
man kommer till Arlanda och åker med SAS, de har mycket längre incheck-
ningstider, säkerhetsväntan. Norwegian går otroligt mycket fortare. Alltså det 
finns ingenting som säger att man ska åka med SAS, det är egentligen bara nack-
delar. Men ändå gör man det. [...] Varför? Jo, det är för att man har ett kort i sin 
plånbok.  

Resestatistiken för det aktuella företaget visade också att över hälften av resorna 
mellan Stockholm och Oslo gjordes med SAS samtidigt som de genomsnittliga 
biljettpriserna var betydligt lägre hos Norwegian. En annan travel manager 
berättade hur en resenär hade gått till sin chef och förklarat att han behövde 
göra tre utlandsresor till under det aktuella året för att få behålla sitt guldkort på 
SAS – vilket chefen, till travel managerns stora frustration, hade accepterat. Hur 
omfattande sådan påverkan på rese- och bokningsbeteende är, är annars svårt att 
bedöma, konstaterade en av de intervjuade: 
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Skulle jag själv som resenär välja ett alternativ med ett flygbolag som har såna 
bonuspoäng och sedan fylla i justification code [som anger varför bokningen 
inte följer policy], så skulle jag nog kanske inte vara så ärlig så att jag valde ”på 
grund av mina egna poäng” utan man fyller i en annan anledning. Så det är svårt 
att komma åt [...], men visst, det förekommer, det skulle jag absolut vilja säga. 

En viktig anledning till att bonusprogrammen påverkar resenärernas boknings-
beteende är att de ger förmåner som kommer resenärerna själva till godo. En 
undersökning av Arnesen m.fl. (1997) visar att resenärerna skulle vara ganska 
ointresserade av att anpassa sitt resande för att samla bonuspoäng om för-
månerna tillföll deras arbetsgivare och inte dem själva. I resepolicies finns, som 
vi såg i kapitel 3, ofta regler som säger att bonuspoäng som genererats av resor i 
tjänsten ska användas för tjänsteresor, antingen för att köpa nya biljetter eller 
för att uppgradera till högre klass. För flera travel managers var detta en 
principfråga – om företaget har betalat ska också förmånerna tillfalla företaget. 
Det är också en skattemässig fråga, eftersom förmåner som bekostas av arbets-
givaren men utnyttjas privat är skattepliktiga. Men i praktiken är detta omöjligt 
att kontrollera. Bonusprogrammen är en relation mellan leverantören och rese-
nären som privatperson, som arbetsgivaren inte har någon insyn i. Leverantö-
rerna lämnar inte ut information till exempelvis en travel manager om hur 
många bonuspoäng organisationens resenärer har och hur många av dessa som 
kommer från resor i tjänsten. Ofta kan travel managern inte ens säkert veta vilka 
resenärer som har bonuskort hos olika leverantörer. 

Statliga myndigheter har genomgående mycket strikta regler i fråga om 
bonus, som säger att alla förmåner ska användas i tjänsten. Ibland finns också 
direktiv om att resenärerna ska lämna in sina bonusbesked, för att bonus-
poängen ska kunna användas för att boka nya tjänsteresor (även om någon 
travel manager noterade att det inte gick att kontrollera om resenärerna verk-
ligen följde sådana direktiv). Också i privata företag förekommer ibland förbud 
mot privat användning av bonusförmåner. Ibland skriver man istället in i 
policyn att resenärer som använder bonuspoäng privat är skyldiga att se till att 
detta rapporteras till Skatteverket för förmånsbeskattning (jfr Gössling & 
Nilsson 2010: 249). Båda dessa varianter handlar delvis om att företaget vill 
hålla ryggen fri. Man lägger uttryckligen ansvaret på resenärerna för att inte 
själva bli skyldiga att betala in förmånsskatt, samtidigt som man är medveten 
om att varken företaget eller Skatteverket har några möjligheter att kontrollera 
om reglerna följs: 

TM: De som har frekvent resande, alltså varje vecka eller till och med oftare, de 
har ju en fring av att faktiskt ha ett bonuskort. De som bor på hotell varje vecka. 
Var elfte natt gratis. Och det är klart att vissa använder den i tjänsten, de som har 
ett sunt förnuft eller de som har ett sunt, vad heter det, samvete, de använder det 
i tjänsten, men andra gör inte det. Men de ska veta att det är inte bolagets ansvar 
att resenären gör rätt. [Företaget] kan inte vara ansvarig för att en person skatte-
fuskar. [...] Vi kan inte förhindra att de samlar bonuspoäng, för det är inte olag-
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ligt. Däremot så är det olagligt, enligt skattemyndigheten, att utnyttja poängen 
privat och undkomma skatt, alltså att inte rapportera. 
Intervjuare: Förekommer det att folk rapporterar? 
TM: Nej. [skratt] Nej. 

I en del privata företag verkar det också finnas en viss acceptans för att rese-
närer faktiskt använder sina bonuspoäng privat, som ett slags kompensation för 
långa arbetstider och andra påfrestningar som resandet för med sig: 

Och sen så kan man väl också säga att man ser ändå lite grand som att, jamen, 
reser de så fruktansvärt mycket i tjänsten så vet vi att de har spenderat betydligt 
mer timmar på flygplatser och allting än vad som är ordinarie arbetstid. Då kan 
väl det också vara någon typ av kompensation att man har möjlighet att utnyttja 
lite poäng. 

En faktor som ytterligare komplicerar travel managers försök att ta kontroll över 
resenärernas bonusförmåner är att resor som betalas med bonuspoäng ofta måste 
bokas av resenären själv, direkt hos leverantören. De går inte att boka genom 
resebyråernas vanliga bokningsrutiner. Vissa flygbolag ”accepterar inte ens att 
vi ringer om det här”, berättade en resebyråsäljare, och i de fall där det går att 
boka via resebyrå är det förknippat med manuellt arbete och därmed höga 
kostnader. Det är också ett begränsat antal biljetter, på specifika avgångar, som 
finns tillgängliga för bonuskunder, så det är inte alls självklart att man i varje 
läge kan välja att betala sin resa med bonuspoäng. Av dessa skäl tycks 
resebyråerna helst inte vilja befatta sig med sådana bokningar och de flesta 
travel managers upplever att de i praktiken har väldigt små möjligheter 
kontrollera hur resenärerna använder sina bonuspoäng. Det blir i stor utsträck-
ning upp till resenärernas eget samvete. 

Det bör dock påpekas att det också finns fullt legitima fördelar med att rese-
närerna är med i bonusprogram. Att resenären genom sitt bonuskort, och de 
förmåner det ger, kan resa enklare, smidigare och bekvämare i tjänsten är också 
positivt för arbetsgivaren, påpekade en resebyråsäljare: 

Det finns fördelar för resenären och det finns fördelar för företaget med vissa 
lojalitetskort. Du kan få företräde på väntelista, du kan få garanterad plats om du 
har ett riktigt schysst kort, du kanske har extra bagage, du har tillgång till 
lounger vilket gör att du kan vila eller kanske jobba. Det är uppsidor tycker jag, 
som faktiskt både kommer resenären och i slutändan också företaget till gagn.  

Det förekommer också att travel managers faktiskt uppmanar resenärerna att 
vara med i de bonusprogram som kan vara aktuella, just för att få del av de 
förmåner som erbjuds frekventa resenärer. I något fall fanns rentav en sådan 
rekommendation inskriven i resepolicyn. För de allra flesta travel managers var 
emellertid totalomdömet om bonusprogrammen negativt:  

Alltså alla bonussystem som sådant är ju av ondo. Det är bara så. Det finns ett 
värde givetvis för mig som enskild resenär, och även så att säga ur kund-
perspektiv också finns det väl ett värde att man kan få en viss ökad servicenivå, 
både ombord och på terminaler och annat då, att man kan bli omhändertagen. 
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Lounger etcetera. Men att de här poängen som man då samlar ska gå till indi-
viden, det är nånting som inte vi alls tycker om. 

SJ införde 2007 programmet ”SJ Prio”, som är utformat på ungefär samma sätt 
som flygbolagens bonusprogram. Dessförinnan hade man ett bonusprogram för 
företagskunder, Commeo, som var uppskattat bland travel managers eftersom 
det genererade rabatter som tillföll företagskunden och inte resenären. Att för-
månerna gick till företaget tycks emellertid också ha gjort att resenärerna inte 
var så engagerade, och på SJ var man inte nöjda med Commeoprogrammet. När 
man så småningom avvecklade Commeo och istället införde SJ Prio väckte 
detta stor irritation bland många travel managers, som upplevde det som ett steg 
i fel riktning: 

Förr om åren så fanns det ju ett Commeoprogram som det hette. Och det var ju 
då anknutet till företaget. Men tydligen så tyckte SJ inte att det gick så bra. Vi 
anslöt väldigt många av våra resenärer till det här Commeoprogrammet. Sen 
ville SJ då, likt SAS, ge bonus till resenären och inte till företaget, och då 
startade man det här Priosystemet. När Prio blev aktuellt och Commeo skulle 
bort, då tog jag också handen bort från själva bonus... eller deras kundprogram. 
För då ansåg jag att det är inte min grej att hjälpa dem att få bonuskunder. 

När man idag frågar travel managers om deras syn på Priokortet får man delvis 
samma reaktioner som inför flygbolagens bonussystem. Framförallt är man kri-
tisk till att det genererar förmåner som resenärerna kan använda privat: 

Det är inte bra med den här typen av förmånskort som riktar sig till privat-
personen, därför att man väljer tjänsteresa av fel skäl. Man väljer SAS av fel 
skäl, för att man har ett SAS bonuskort. Och det blir ju SJ också. Det blir 
förmåner som riktar sig till privatpersonen, men det är vi, det är företaget som 
betalar. Rabatter ska till företaget, inte till privatpersonen. Bonusen, 
bonuspoängen du får på Prio, dem kan du köpa fika för och så, och det är ju inte 
det att vi missunnar våra kollegor nån... men de kan ju också köpa nya biljetter 
och gör man det, åker man mycket tåg, då ska man köpa nya biljetter för nya 
tjänsteresor, inte privatresor. Men det kan vi inte kontrollera eftersom Prio är 
privat. 

Resor som man betalar med Priopoäng kan inte heller bokas genom resebyrå, 
utan resenären måste själv gå in på SJ:s hemsida och boka sin biljett. Detta gör 
det förstås svårare för travel managers att styra så att poängen används för resor 
i tjänsten. En travel manager var dessutom kritisk till att Priokortet även lanse-
ras med en betalkortsfunktion, och därmed konkurrerar med det företagskort 
som han ville att hans resenärer skulle använda.  

Samtidigt är de reella effekterna av Prioprogrammet rimligtvis betydligt 
mindre än av flygbolagens bonusprogram. Problemet med bokningsbeteende, 
dvs. att resenärer bokar onödigt dyra resor och/eller hos ”fel” leverantörer för 
att samla bonuspoäng, bör vara ganska litet. SJ är ju det helt dominerande tåg-
bolaget i Sverige och arbetsgivarna vill gärna att deras anställda ska åka tåg 
istället för att flyga eller ta bilen. Problemet med privat utnyttjande av bonus-
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poäng bör också vara mindre än för flyget, eftersom det i regel handlar om 
mindre pengar och förmånerna förmodligen också upplevs som mindre attrak-
tiva. Som en av de intervjuade, affärsreseföreningens kanslichef, uttryckte det: 

Och sen är det ju inte så fräckt. Jag menar, ska man åka och få en friresa som går 
till Alingsås eller nåt... Istället för en weekend i Rom. Det är inte samma fres-
telse. 

En annan aspekt är att SJ:s biljettsystem är konstruerat så att Priokortet under-
lättar biljettlöst resande, och av den anledningen uppmanar en del travel 
managers sina resenärer att skaffa Priokort. Vissa statliga myndigheter rekom-
menderar sina anställda att använda ett särskilt ”avtalskort” istället för Prio-
kortet. Avtalskortet går att använda för biljettlöst resande men innehåller inga 
andra förmåner. 

Avreglering och konkurrerande leverantörer 
Idag är SJ den helt dominerande leverantören i Sverige när det gäller tjänste-
resor med tåg. När vi just påbörjat vår undersökning kom emellertid ett 
regeringsförslag om att avveckla SJ:s monopol på kommersiell persontrafik och 
därmed på sikt ge utrymme för nya leverantörer (Regeringens proposition 
2008/09:176). I intervjuerna ställde vi därför en del frågor om hur travel 
managers och andra såg på denna utveckling. Eftersom förslaget var nytt var de 
intervjuade inte särskilt insatta i frågan, och det skulle ju också dröja en tid 
innan effekterna av en avreglering blev synliga. Men det kan ändå vara av 
intresse att redovisa de tankar som de intervjuade hade. I det här sammanhanget 
kom det också upp en del synpunkter på hur de mindre tågleverantörer som 
finns redan idag – länstrafikbolag och liknande – fungerar ur ett travel 
management-perspektiv.  

Tankarna om vad en avreglering skulle kunna föra med sig var ganska blan-
dade. De travel managers vi intervjuat hade i regel en positiv grundinställning 
till konkurrens och marknadsmässiga villkor, men flera var ändå tveksamma till 
hur det skulle komma att fungera just för tågtrafik. De positiva möjligheter som 
man nämnde handlade i första hand om att ökad konkurrens kan leda till lägre 
priser: 

Ja... prismässigt så skulle det vara skitbra. 
 
Det är inte fel. Nej, jag har inte funderat så mycket på det, men det är ju så att 
om en är ensam så då har du bara en att ta till och då får du betala det de erbjuder 
i princip. 

Ett par av de intervjuade menade också mer allmänt att SJ som monopolföretag 
skulle må bra av mer konkurrens och att en avreglering skulle öppna upp för 
bättre villkor, nya tjänster och smidigare lösningar, inte minst för affärs-
resenärer: 
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Det ska bli väldigt intressant och se vem som är mest på hugget. Jag ser fram 
emot en utveckling där den som är mest på hugget och erbjuder företag smarta 
tjänster för att hantera sitt resande, det vill säga att man kan boka tåg i samma 
kanaler som man kan boka annat resande, kommer att vara den som går segrande 
ur den striden. För affärsresenären är ändå ganska viktig, även på tågsidan. Och 
kan bli ännu viktigare. Det är jag helt övertygad om. 

Andra var av olika skäl tveksamma eller negativa. En återkommande kommen-
tar var att ”det finns ju bara ett spår”. Kapaciteten på spåren är begränsad och 
spåren utnyttjas redan idag maximalt på många håll, i synnerhet på de sträckor 
och vid de tidpunkter som är aktuella för många affärsresenärer. Frågan är hur 
konkurrensen under dessa förhållanden ska fungera i praktiken och om den kan 
medföra några större prissänkningar. 

Flera skeptiska kommentarer kan också sägas handla om att tåget som 
transportsystem riskerar att bli mer fragmenterat, svåröverblickbart och svår-
använt om det blir fritt fram för nya företag att starta tågtrafik. Här utgick de 
intervjuade delvis från de erfarenheter de hade av mindre tågoperatörer som är 
verksamma redan idag. 

En sådan erfarenhet är att biljettlöst resande idag inte fungerar om andra 
leverantörer än SJ är inblandade i resan, vilket några travel managers upplevde 
som ett irritationsmoment. Ett annat problem uppstår när olika tågbolag kör tåg 
på samma sträcka, och biljetter utställda av det ena bolaget inte gäller på (eller 
är ombokningsbara till) det andra bolagets avgångar: 

TM: Det blir stökigt. Det blir det faktiskt. 
Intervjuare: Vad tror du kommer att hända? 
TM: Jag tror det kommer bli ganska stor förvirring. Vem kör vad och vilket... 
Det är redan förvirring med biljetterna när du åker mellan Köpenhamn och 
Malmö eller Göteborg. 

Ett annat frågetecken i detta sammanhang gällde i vilken mån konkurrerande 
leverantörer kommer att ta ansvar för varandras resenärer i samband med förse-
ningar och missade anslutningar. Dessa faktorer, menade flera av de inter-
vjuade, riskerar att göra tåget som transportsystem krångligare och svårare att 
använda för resenärerna. Någon talade också om en svåröverskådligare marknad 
där olika leverantörer kunde ha olika prissystem, biljettsystem och regelverk. 

Ett par av de intervjuade menade dessutom, med exempel från avregleringen 
av flygmarknaden, att det finns risk för att konkurrens från nystartade företag 
med orealistiskt låga priser slår ut seriösa aktörer. Detta kan leda till att trafiken 
på vissa sträckor helt enkelt försvinner, vilket försvagar hela transportsystemet: 

...när det kommer in en lågprisaktör som pressar priserna väldigt mycket, jamen 
då lägger ju den stora ner, och skiter i att åka där, och sen kan inte lågpris-
alternativet hantera det och det blir ingen lönsamhet och då lägger man ner helt. 
Då finns inte alternativet kvar. Och då har man gjort samhället och oss företag 
en otjänst. [...] Konkurrens är ju bra, men jag tror också att den kan bli för bra, 
så att den liksom... dödar det här nätverket som SAS ju utgör, och SJ utgör. 



89 
 

 

Andra skeptiska synpunkter handlade mer specifikt om avregleringens möjliga 
konsekvenser för företagskunder. Även om det fanns en del kritiska synpunkter 
på SJ så upplevde de flesta ändå att SJ var en seriös motpart till företagskunder. 
SJ har ett företagsprogram, man sluter avtal, man har kontaktpersoner som har 
en fortlöpande dialog med större företagskunder, man är medveten om vilka 
önskemål affärsresenärer har, och man har fungerande lösningar för bokning, 
betalning och statistik. Hos de mindre tågleverantörer som är verksamma idag, 
framförallt länstrafikbolag, upplevde man inte alltid att det fanns något mot-
svarande intresse och engagemang för företagskunder och affärsresenärer: 

De servar allmänheten. Allmänheten är deras kund. Företagskunderna är inte 
deras…Vi är deras kunder, men inte nånting som de liksom vänder sig till. 
Marknadsföringen och så är inte riktad till företagen. 

Därmed fanns också i vissa fall mindre intresse för att sluta avtal, att leverera 
resestatistik och att skapa boknings- och betalningssystem som passade före-
tagskunder. Ett par travel managers pratade, närmast med fasa, om länstrafik-
bolag som förväntade sig att resenärerna skulle köpa sin biljett i en automat på 
perrongen. Just bokningsmöjligheter var ett område som flera betonade: 

Ja, alltså, inte för att jag vill ha monopol och att staten ska äga allting, men jag 
skulle vilja ha ett enhetligt bokningssystem. Jag vill ha en samordning på tåg. 

Inför avregleringen av tågtrafiken fanns således en oro för att de nya tågbolag 
som kan tänkas komma till, i likhet med dagens mindre tågoperatörer, kommer 
att prioritera privatresenärer och därigenom ställa till administrativa problem för 
företagskunder. Slutligen fanns också en oro för att fler leverantörer på 
tågområdet skulle innebära merarbete med avtalsförhandlingar och i synnerhet, 
för statliga myndigheter, krav på att göra offentliga upphandlingar på ett 
område där man tidigare inte har behövt göra det. 

Det är dock värt att upprepa att det kommer att dröja en tid innan att effek-
terna av den planerade avregleringen av järnvägstrafiken blir synliga. De flesta 
travel managers har inte heller gjort någon djupare analys av vad avregleringen 
kan komma att innebära för deras organisationer. Intervjusvaren som redovisats 
i det här avsnittet bör därför tolkas med viss försiktighet. 
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6. Att styra resandet 

Vi har redan konstaterat att travel management handlar om att ta kontroll över 
de anställdas tjänsteresande. I detta kapitel ska vi lite mer systematiskt under-
söka hur man försöker styra resandet. En grundläggande distinktion, som vi 
diskuterade i kapitel 1, kan göras mellan formell och informell styrning. 
Formell styrning sker genom regler och bestämmelser som följs upp genom 
kontroll och sanktioner, medan informell styrning bygger på att man försöker 
skapa engagemang och samtycke från de anställdas sida. Hur man styr kan 
hänga samman med faktorer som organisationskultur, arbetets karaktär och 
vilka personalgrupper som är föremål för styrningen (Furåker 2005; Karlsson 
2008). 

Styrningen av resandet kan också ske vid olika tidpunkter – före bokning, i 
samband med bokning och i efterhand (tabell 6.1). I följande avsnitt ska vi gå in 
lite närmare på hur styrningen i dessa olika skeden går till och hur formell 
regelstyrning och kontroll kombineras med mer informella metoder för styrning. 
I ett par separata avsnitt tar vi också upp styrning när det gäller tågresor och 
frågan om travel managers styrning – eller snarare brist på styrning – av 
tjänsteresor med bil. 

Tabell 6.1. När och hur styr man resandet? 

Före bokning Utformning av resepolicy och information till resenärerna 
Reseplanering 
- resa eller virtuellt möte? 
- planering av resor och möten 
- framförhållning 
Godkännande av chef före resa 

Vid bokning Styrning genom... 
- resebyrå 
- interna resebokare 
- självbokningssystem 
Styrning i form av... 
- påpekande eller vägrad bokning om resenär vill boka utanför 

policy 
- synliggörande eller förslag om alternativ resa, alternativt färdsätt 

etc. 
- rapportering av policyavvikelser 

I efterhand Kontroll och godkännande av reseräkning 
Uppföljning av rapporter om policyavvikelser 
Uppföljning av resestatistik 
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Före bokning: resepolicy, regler och attitydpåverkan 
Ett viktigt styrinstrument är förstås organisationens resepolicy. Där anges vilka 
regler och rutiner som gäller för resor i tjänsten, och när travel managern på 
olika sätt informerar om resepolicyn och förankrar den i organisationen (jfr 
kapitel 3) så är detta ett första steg för att ta kontroll över resandet. 

En resepolicy, med klara regler för hur man får resa och med möjligheter till 
uppföljning och kontroll, kan tyckas vara ett tydligt exempel på formaliserad 
styrning, genom regler, övervakning och sanktioner. Men när man tittar närmare 
på hur resepolicies ser ut och hur de används framträder en stor variation. Dels 
är inte allt som står i resepolicies formulerat som krav och bestämmelser. Ofta 
finns också inslag av rekommendationer och goda råd. Dels finns stora 
skillnader i hur resepolicies tillämpas och följs upp.  

Ett exempel som belyser detta är reseplanering. Här finns nästan alltid skriv-
ningar i policy om att resenärerna ska överväga om de verkligen behöver resa, 
eller om det ärende de ska utföra kan klaras av genom exempelvis telefon- eller 
videomöte. Ofta finns också regler om att resor ska godkännas i förväg av rese-
närens chef. Regler för godkännande omsätts ibland också i konkreta administ-
rativa rutiner, berättade en travel manager: 

Vid inrikes så är det så att då behövs det bara ett muntligt godkännande för att få 
åka, medan det vid utrikes resor, då måste man ha en skriftlig, man fyller i en 
blankett helt enkelt, manuellt. Och den ska ju skrivas på av både en projekt-
ledare, den som är ansvarig för projektet, och en avdelningschef, att man får resa 
utrikes överhuvudtaget. 

Sådana krav på godkännande från högre chefer kan användas som medel för att 
styra resandet (Boehmer 2009; Jonas 2009a, 2009b). En travel manager beskrev 
hur hennes företag, på grund av lågkonjunktur och besparingskrav, hade börjat 
kräva godkännande från chefer på en högre nivå än tidigare, vilket lett till att 
resenärer drog ner på sitt resande. I enstaka fall förekom också uttalade hot om 
sanktioner i resepolicy, exempelvis att den resenär som inte i förväg fått resan 
godkänd av sin chef riskerade att själv få stå för reskostnaden. Men på många 
håll tycktes godkännandet i praktiken vara en formsak, eller ske informellt, eller 
inte ske alls. En travel manager beskrev hur det fungerade i hans företag: 

Jomen alltså chefen går ju inte ut och säger att ”Du ska åka, och du ska åka”, 
”Jaja”, ”Jaja”. Utan det är ju faktiskt något som du själv avgör. Och är det så att 
du avgör det för ofta, så kanske chefen säger att nu har du åkt lite för mycket och 
lite för dyrt och käkat för glassig mat, och så liksom lugnar man ner sig. Så att 
det är väl egentligen så det funkar rent praktiskt. 

Ett annat företag hade stränga policyskrivningar om att chefen i förväg skulle 
godkänt syftet med resan, men när travel managern i intervjun fick frågor om 
hur detta gick till beskrev han ett helt annat arbetssätt. Det viktiga, menade han, 
var att resenärerna hade rätt inställning till sitt resande. Och medlet för att 
uppnå detta var inte regler och formella rutiner, utan information och attityd-
påverkan: 
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...du ska ju tänka ”Hur kan jag motivera att jag ger mig ut på den här resan för 
[företagets] räkning?” Då måste det ju vara så att det är det bästa sättet att 
genomföra det som är min uppgift. Alltså, är det så att jag säljer så mycket på att 
resa dit, så att det motiverar resan? Är det så att jag sparar så mycket på den här 
resan så att det motiverar resan? Alltså, det måste finnas ett tänk att man ska inte 
bara åka runt och titta på fabriker för att det är intressant att se hur någon annan 
gör. Vad får jag ut för nytta av det? Vad tjänar [företaget] på att jag gör det jag 
gör? Det är väl tänket helt enkelt. [...] 
Intervjuare: Hur, konkret, kan man försöka göra att det blir så här? Från din sida. 
TM: Jaa, det är ju information egentligen. Det gäller ju att förändra folks inställ-
ning och folks sätt att tänka kring resan. 

De policyskrivingar som handlade om reseplanering och att överväga behovet 
av att resa hade påfallande ofta denna inriktning. De handlade mer om att få 
resenären att tänka till och ta ansvar för sitt resande än om att ange tydliga reg-
ler för vad som var tillåtet och vad som var förbjudet. Det förekom dock enstaka 
exempel på skarpare och mer specifika policyregler i fråga om reseplanering: 

Minimumtider före avresa för bokning av flygbiljetter: 
Inom landet 7 dagar 
Inom kontinenten 14 dagar 
Interkontinentalt 21 dagar 
 
Vid [företags-]interna möten med en effektiv mötestid understigande 4 timmar 
bör mötet hållas med hjälp av Telefon, WebEx eller Videokonferens. Detta 
gäller även då så är möjligt/lämpligt vid möten med externa deltagare. 

En stark trend inom travel management idag är just olika former av ”demand 
management”, där inriktningen är att begränsa resandet (AirPlus & ACTE 2009; 
Boehmer 2009; Jonas 2009a). I Sverige talar man framförallt om ”meetings 
management” när man exempelvis, som i policycitatet ovan, försöker utforma 
regler för när man ska resa respektive när man hellre ska mötas på något annat 
sätt. Det innebär en styrning av resandet som också innefattar överväganden 
kring varför man reser och i vilka sammanhang och för vilka ärenden det är 
nödvändigt eller lämpligt att resa (jfr kapitel 8, Att resa mindre). 

Meetings management kan sägas stå för ett strategiskt förhållningssätt där 
resandet ses som ett av flera medel för att uppfylla de behov som finns av möten 
och kommunikation inom och utom organisationen. I den internationella 
branschlitteraturen kan man hitta exempel på mycket långtgående styrning mot 
virtuella möten, främst i syfte att hålla nere reskostnaderna (Boehmer 2009; 
Jonas 2009a). I de flesta svenska företag och myndigheter är emellertid arbetet 
med meetings management än så länge ganska outvecklat, och i de organisatio-
ner som ingått i vår studie handlar det – som mest – om riktlinjer och rekom-
mendationer i policy. Det varierar också mycket mellan olika organisationer hur 
aktivt man arbetar med dessa frågor. Denna variation avspeglas i att några 
policydokument hade rubriker som ”rese- och mötespolicy”, ”riktlinjer och 
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regler för mötesverksamhet och tjänsteresor” och liknande. En av de intervjuade 
hade också titeln ”travel and meeting manager”. 

Vid bokning: resebyrå, resebokare och självbokningssystem 
Ett annat sätt att styra resandet är genom direkt påverkan i samband med rese-
beställningen (Mason 2002: 59-60). Som vi såg i kapitel 5 kan bokningsvägarna 
variera, men så länge bokningen direkt eller indirekt går genom resebyrån finns 
möjligheter att styra. När resenären kontaktar resebyrån har bokningspersonalen 
där ofta i uppdrag att tillämpa organisationens resepolicy och försöka se till att 
resenären följer den. När bokningen istället ska gå genom en intern resebokare, 
sekreterare, assistent eller liknande har i regel denna person motsvarande 
uppdrag. Och när man försöker styra bokningen av enklare resor till 
självbokningssystem finns även där möjlighet att i bokningssystemet lägga in 
olika former av kontroll och styrning. Den mest långtgående styrningen sker i 
fråga om flygbiljetter, eftersom det är en stor kostnadspost, som dessutom kan 
påverkas mycket genom resenärernas bokningsbeteende. Styrning mot avtalade 
hotell är också vanlig. 

Ibland är styrningen tvingande. I ett självbokningssystem kan man välja att 
utesluta exempelvis flygbolag eller hotell som man inte har avtal med. På 
samma sätt kan resebyråpersonal eller interna resebokare ha i uppdrag att vägra 
bokningar som bryter mot resepolicyn. En variant som också förekommer är 
styrning mot rätt bokningskanal, genom att resebyråns personal inte har 
tillåtelse att boka vissa enkla resor, utan istället ska hänvisa resenären till orga-
nisationens självbokningssystem: 

Intervjuare: Gör resenärerna detta, så som ni har sagt? Gör de självbokningar? 
TM: Ja, vi har ju gjort det tvingande. Vi är rätt kaxiga [skrattar]. 
Intervjuare: Hur gör man då? 
TM: Jo, vi har givit resebyrån i uppdrag att säga till dem som ringer och vill 
boka si och så, då säger de: ”Det här ska du boka i ert onlinesystem”. Så vi har 
70 procent adoption rate på onlinebokning. Och det är otroligt högt. Det brukar 
ligga runt 20. 

Sådan tvingande styrning är emellertid ganska ovanlig. Däremot är det mycket 
vanligt att bokningspersonal har i uppgift att påtala när resenärer vill boka en 
resa som bryter mot resepolicyn, och i dessa fall föreslå en alternativ resa. Detta 
handlar framförallt om att undvika att resenärer bokar onödigt dyra flygbiljetter. 
Åtskilliga företag och myndigheter ger resebyrån i uppdrag att alltid föreslå 
bästa möjliga pris, och förväntar sig att resenärerna accepterar dessa förslag 
(Jenkins 1993: 40). Reglerna kring detta kan ibland vara ganska detaljerade: 

Blir resenären erbjuden ett resealternativ som är 25 procent lägre, dock minst 
750 kronor, än tänkt resplan och som innebär att utresan tidigareläggs med upp 
till 1 timme och/eller att hemresan senareläggs med upp till 1 timme skall denna 
resa bokas under förutsättning att de nya föreslagna avresetiderna förläggs inom 
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tidsramen 07.00-18.30. Denna typ av föreslagna besparingar och ny resplan som 
lämnas av bokningskanalerna bör alltid accepteras oavsett storlek. Nekade 
besparingar rapporteras till Travel manager som vidarerapporterar till divisions-
/koncernledning vid behov. (utdrag ur policy) 

Som citatet visar ingår också regelmässigt i resebyråns uppdrag att rapportera 
tillbaka till travel managern om resenärer trots påpekande bokar en dyrare resa. 
Man kan då ange en belopps- eller eventuellt procentgräns, dvs. skillnaden 
mellan föreslaget pris och för tillfället lägsta pris ska vara av en viss storlek för 
att en policyavvikelse ska rapporteras. Ofta kopplas sådana ”avvikelse-
rapporter” också till en uppsättning standardiserade ”orsakskoder”, vilket inne-
bär att resenären får ange varför han eller hon inte accepterar den billigare 
biljett som resebyrån föreslagit. Det förekommer också mer informell styrning. 
En travel manager uppmanade exempelvis företagets resebokare att fråga rese-
närerna om de kunde tänka sig att resa lite tidigare eller lite senare om resan 
blev billigare då.  

Liknande former av styrning kan också, mer eller mindre sofistikerat, byggas 
in i de självbokningssystem där resenärerna själva bokar sina biljetter. En 
sofistikerad variant är att de avgångar som är tillåtna enligt resepolicyn visas 
med grön färg i bokningsbilden, medan biljetter som är för dyra eller på annat 
sätt ligger utanför policy är röda. Om man ändå försöker boka en rödmarkerad 
avgång visas ett popup-fönster där resenären tvingas fylla i en motivering för att 
kunna fullfölja bokningen. Samtidigt informeras resenären om att ett e-
postmeddelande med bokningsinformation och motivering automatiskt kommer 
att skickas till travel managern eller till resenärens närmaste chef. En resebyrå-
säljare påpekade att de kontroller som går att lägga in i självbokningssystem, 
som är skräddarsydda för en enskild företagskund, ibland är mer avancerade än 
de som finns i de bokningssystem resebyråerna själva använder. 

Trenden idag är att större företag och myndigheter skaffar sådana självbok-
ningssystem och försöker få sina resenärer att boka enklare resor där. Men 
motivet för detta tycks inte i första hand vara kontrollmöjligheterna. Istället 
framträdde två andra faktorer i intervjuerna. Dels är bokningsavgifterna i regel 
lägre om man bokar i självbokningssystem. Dels menade flera av de intervjuade 
att även om man inte lägger in några automatiska kontroller så blir biljett-
kostnaderna ändå lägre med ett självbokningssystem än om resenärerna gör sina 
bokningar på telefon hos resebyrån. Mekanismen kallas ”visual guilt”: 

”Visual guilt” är ett sånt där fackord. Och det stämde faktiskt, för tittar man på 
första året för oss så hade vi, snittpriserna på våra 20 mest frekventa 
enkel[...]resor, destinationerna, låg nio procent lägre när vi bokade i själv-
bokningen än när vi ringde till resebyrån. Och det har att göra med att du tittar 
lite bredare än vad du kan kräva att resebyrån ska göra. [...] Du ser det framför 
dig, och ser du ett billigt pris så får du lite dåligt samvete om du tar nånting som 
är mycket dyrare... 
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Vi ser att det är många som bokar spikade tågbiljetter till exempel, även om 
besparingen bara är 84 kronor. Att de blir mer prismedvetna när de gör det 
själva. Så är nog tanken med flyget också, att då bokar de in en flygbiljett och så 
ser de att ”Oj, jag kan flyga med Air Berlin för 2900 istället, fastän tiden inte är 
riktigt den jag vill ha, men jag tar det”. Att de får en helt annan blick själva... 

Den ”synlighet” som man talar om handlar framförallt om självkontroll och eget 
ansvar. En resenär som ser, på sin egen datorskärm, vilka resalternativ som 
finns och vad de kostar, antas känna ett större eget ansvar och i större utsträck-
ning välja det billigaste alternativet. Men denna mekanism kan förstås förstär-
kas av en formell resepolicy som föreskriver ett kostnadseffektivt resande och 
av formella kontrollrutiner som också gör resenärens agerande synligt för 
arbetsgivaren. 

I samband med bokning finns således flera styrmöjligheter, såväl i form av 
mer eller mindre tvingande regler, kontroll och rapportering av policy-
avvikelser, som i form av information, förslag, ”synliggörande” och liknande 
mer informella metoder. Man kan samtidigt notera att i samband med bokning 
är travel managern själv sällan inblandad i den direkta styrningen. Den utförs 
istället av resebyråns bokningspersonal, av interna resebokare, av automatiska 
datasystem, eller – i fråga om ”visual guilt” – av resenärerna själva. 

I efterhand: reseräkningar, avvikelserapporter och statistik 
En tredje form av styrning består av kontroller och uppföljningar som görs i 
efterhand. Till att börja med ska en reseräkning lämnas in efter resan och 
attesteras av resenärens chef. Denna kontroll, och resenärens vetskap om att 
chefen måste godkänna resan, är förstås en viktig form av styrning. I praktiken, 
konstaterade en av de intervjuade, är det väldigt sällan som chefer faktiskt 
ifrågasätter reseräkningar. Däremot innebär kravet på godkännande, och det 
synliggörande som detta innebär, förmodligen ett mått av självdisciplinering 
hos resenärerna – man avstår från sådana resor som skulle vara svåra att moti-
vera för chefen. 

Ett exempel från en internationell facktidskrift kan illustrera detta. Travel 
managern vid ett stort amerikanskt företag skickade varannan vecka ut ett 
excelark med alla bokade biljetter till respektive avdelningschef (och lät alla 
anställda veta att hon gjorde det). Hon ställde inga krav på godkännande eller 
uppföljning utan skickade bara ut informationen, men menade ändå att detta 
förmodligen var den mest effektiva besparingsåtgärden hon prövat (Business 
Travel News 2009: 21).  

Utöver reseräkningar arbetar travel managers ofta också med egna upp-
följningar, som baseras dels på de avvikelserapporter som skapas när resenärer 
bokar utanför policy, dels på den resestatistik som framförallt resebyrån till-
handahåller (Lubbe 2003). När det gäller tydliga policyavvikelser kan upp-
följningen ibland gå ner på individnivå: 
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Något som vi har uppföljning på, det är om man åker business class inom 
Europa. [...] Det får vi en rapport från resebyrån och den kommer i efterhand. 
Den kommer månatligen i efterhand och då kommer man ju ner på ”Det här är 
Pelle Persson. Han har åkt business class till Paris”. Och då går det upp till vår 
företagsledning och så tar de det med de olika [avdelningarna] att ”Jaha, R&D, 
forskningen, ni hade x antal personer på den här listan. Varför då?” Då kommer 
han eller hon som är ansvarig för R&D att gå vidare och begära svar på det. 
Kanske första gångerna så var ändå den där listan hyfsat lång. Den är inte lång 
längre, det är ett fåtal namn här och där, så att det har varit väldigt lyckosamt. 

I de organisationer som arbetar med sådana avvikelserapporter går travel 
managern i regel igenom dessa, rensar bort de fall där resenären angett något 
legitimt motiv för sin bokning, och vidarebefordrar övriga till resenärens när-
maste chef (jfr Jenkins 1993: 75). Ibland, konstaterade en av de intervjuade, var 
det också lämpligt att skicka en kopia till chefens chef för att något skulle 
hända. Resultatet kan bli att den resenär som inte har någon bra förklaring får 
ett muntligt påpekande av sin chef och en uppmaning att följa resepolicyn i 
fortsättningen. Mer påtagliga straff eller sanktioner är mycket sällsynta. 

Vidare samlar travel managers in en hel del allmän statistik om organisatio-
nens resande – om resvolymer, reskostnader och bokningsbeteende – i första 
hand från resebyrån men ibland också från andra källor. Som vi såg exempel på 
i kapitel 4 lägger travel managers ofta ner mycket arbete på att analysera denna 
statistik, för att följa upp resandet. Ofta försöker man också presentera analyser 
som visar på möjligheter till besparingar:  

Vad jag gör är att jag samlar ihop mycket statistik som jag går ut och försöker 
till och med bryta ned på de olika enheterna, för att tala om för dem att ”gör ni 
på det här sättet och ändrar ni beteende och reser på det här sättet, så kan ni 
spara x...”  

I denna typ av uppföljning och styrning är man däremot sällan intresserade av 
att leta efter enskilda resenärer som gör fel. Det är viktigare, menade en travel 
manager, att ”medvetandegöra”:  

Vi jobbar mer mot massan än mot vissa individer. Vi ska inte hänga ut någon på 
det sättet, bara försöka medvetandegöra. 

Det kan då handla både om att medvetandegöra resenärerna, exempelvis genom 
informationsmöten ute på avdelningarna, och om att få avdelningschefer att 
vara mer medvetna när de granskar reseräkningar och diskuterar resande med 
sina medarbetare.  

Styrning mot tåg 
Som vi såg i kapitlet om resepolicy (kapitel 3) har styrning i fråga om tåg-
resande två huvudriktningar. Dels handlar det om färdsätt, det vill säga att få 
resenärer att i så stor utsträckning som möjligt välja tåg istället för flyg. Dels 
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finns ofta regler om när man får åka första respektive andra klass – regler som 
emellertid varierar en hel del mellan olika organisationer. När vi närmare stude-
rar hur dessa regler och riktlinjer omsätts i praktiken är vårt intryck att man 
lägger mest energi på styrning i fråga om färdsätt. Här förekommer såväl for-
mella som mer informella typer av styrning. 

Resestatistiken ger möjlighet att kontrollera och följa upp resor och färdsätt 
på de sträckor där tåg kan vara ett alternativ till flyg. Sådan uppföljning före-
kom i flera organisationer, inte minst de som i sina resepolicies pekade ut spe-
cifika sträckor där de anställda förväntades ta tåget. Uppföljningen kunde ske 
både på avdelnings- och individnivå: 

Intervjuare: I er policy är det ganska klart uttalat att ni vill att folk ska i första 
hand åka tåg på de sträckor där det är rimligt att göra det. 
TM: Ja.  
Intervjuare: Hur försöker ni styra, vad är styrmedlen? 
TM: Vi tittar ju självklart på vårt flygresande på de destinationerna. Och rappor-
terar helt enkelt, både till chef och till den som flyger, att policyn ser ut på det 
här sättet. Vilket gör att vissa då börjar åka tåg, vissa fortsätter flyga, på grund 
av olika omständigheter. Det kan ju vara att de bor väldigt nära Bromma, eller de 
åker inte till kontoret utan de ska vidare dit och dit, så att... Det finns självklart 
avarter när det gäller sånt. Men jag tycker att vi har lyckats hyfsat bra. Inte 
liksom skitbra, utan hyfsat. Vi är ganska nöjda, även om vi vill att flera ska åka 
tåg. 
Intervjuare: Så det innebär då att om någon flyger regelbundet mellan Stockholm 
och Göteborg, så får hans eller hennes chef en påstötning från dig? 
TM: Ja, det får de. 
 
Den här andra statistiken som jag gjorde då per kostnadsställe [...] där gjorde jag 
två stycken, en där man såg hotell, flyg, tåg och så, vad är det för kostnad på din 
avdelning, och sen så gjorde jag en där det stod hur vi har åkt. Göteborg-Stock-
holm, hur många har flugit, hur många har åkt tåg? Då vet jag att de följde upp 
det på sin respektive avdelning, och sa ”Jädrans, här är en massa som har flugit, 
men vi ska ju åka tåg, i första hand”. Så där har jag följt upp så att man kan se 
då, och skickat ut. 

Samtidigt är det inte alldeles lätt att entydigt slå fast när det är ”förbjudet” att 
flyga. Ibland kan mötestider ligga så att flyget är det bästa alternativet, ibland 
kan resenärer bo nära en flygplats (som travel managern ovan påpekar). Detta är 
praktiska omständigheter som resenärerna själva känner till, men som är svåra 
för en travel manager – och ibland också för resenärernas chefer – att skaffa sig 
insyn i. Därför sker en hel del av styrningen mot tåg med informella metoder, 
som mer handlar om att påverka resenärernas attityder, medvetenhet och vanor 
kring resandet. En travel manager konstaterar att: 

Hela ansvaret ligger ju egentligen på resenären. Och det gäller ju att få upp med-
vetenheten hos dem. Det är det som är att driva ett förändringsarbete, så att man 
har... redan när du börjar tänka ”Ska vi se, Göteborg, ska jag ta flyget?” Då ska 
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du känna direkt liksom att... det ska sitta, då ska du ta tåget. Där ska du ju 
planera dina möten så att du kan ta tåget.  

Ett par travel managers berättade att de hade kampanjer i samarbete med SJ för 
att öka tågresandet på vissa sträckor. Det kunde innebära att SJ under en period 
gav särskilt rabatterade kampanjpriser på dessa sträckor samtidigt som man 
internt gick ut med information och uppmuntrade de anställda att använda tåget. 
Det förekommer också att man tillåter tågresor i första klass med baktanken att 
därigenom uppmuntra resenärerna att pröva på – och förhoppningsvis vänja sig 
vid – att åka tåg. 

En resebyråsäljare gav ett annat exempel, som gällde hur deras kunder ibland 
försökte styra sina resenärer från flyg till tåg. Om en resenär ringde och ville 
boka en resa från Stockholm till Göteborg skulle bokningspersonalen inte fråga 
”Ska du åka tåg eller flyg?”, utan istället inleda med att ”Ja, första tåget går sex 
på morgonen och är framme nio”. 

Tabell 6.2 Utdrag ur en resepolicy 

Exempel Göteborg – Stockholm 
enkel 

Flyg Tåg 

Snittpris 2007 1.198 SEK 723 SEK 

Restid 55 min 3 tim 

Restid till/från flygplats/station 40 min 15 min 

Checka in/ut aut 10 min/man 30 min – 

Säkerhet och väntetid 60 min 15 min 

Total tid Snitt: 2 tim 55 min 3 tim 30 min 

Arbetstid under resa 35 min ca 20% 2 tim 30 min ca 70% 

Koldioxid, CO2 kilogram per resa 60,85 0,0026 

 
Ännu ett exempel visas i tabell 6.2. Tabellen är hämtad från en av de rese-
policies som ingår i studien. Där jämförs tåg- respektive flygresa mellan Göte-
borg och Stockholm, och tabellen illustrerar flera faktorer som är viktiga för 
försöken att styra tjänsteresandet mot tåg – kostnader, användbar restid och 
miljöpåverkan. Under tabellen fanns en tecknad bild av en man, bredvid man-
nen ett par tankebubblor: ”Jag kanske ska överväga att ta tåget och använda 
tiden till lite arbete... När ska vi börja mötet så att vi kan minimera den totala 
möteskostnaden och boka resor till bästa pris? Bra val för miljön och dessutom 
håller jag kostnaderna nere.” Att tabellen och den tecknade bilden ingick i ett 
stort företags resepolicy visar tydligt hur resepolicies inte bara syftar till att 
ange klara regler för hur man ska resa. De kan också syfta till att väcka tankar 
och påverka resenärernas attityder till sitt resande – exempelvis få dem att inse 
de fördelar det kan innebära att åka tåg. 
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Ibland förekommer också policyregler om att man alltid eller under vissa 
omständigheter ska åka tåg i andra klass. En av de resebyråsäljare vi intervjuat 
bekräftar att deras resebokare från vissa företagskunder har i uppdrag att i första 
hand boka andraklassbiljetter. Det förekommer också att travel managers 
uppmanar sina resenärer att boka tågresor långt i förväg, för att kunna köpa icke 
ombokningsbara biljetter till lågt pris. Det allmänna intrycket är emellertid att 
det sker ganska lite styrning i fråga om vilken typ av tågbiljetter man köper, i 
synnerhet om man jämför med flygbiljetter. Detta är delvis, som tidigare 
nämnts, också en fråga om hur bokningssystemen är uppbyggda: 

Intervjuare: När det gäller flyg så hade ni ju väldigt mycket inbyggd kontroll i 
ert självbokningssystem där, för att få folk att köpa billiga biljetter. Har ni nåt 
motsvarande när folk bokar tåg? 
TM: Nej, tyvärr inte. För det finns inte. Den kontrollenheten finns inte inbyggd i 
de här systemen. Och resebyrån kan inte hjälpa oss med det. Så det är mest, det 
är bara utvecklat för flyg, och hotell. 
Intervjuare: Och det... är de inte, vill de inte utveckla liksom, bygga till, 
programmera in det...? 
TM: Jag tror att det har att göra med att SJ är en lokal aktör i Sverige, medan de 
här programmen som resebyråerna använder är globala. Det är nog den största 
anledningen. Hotellmarknaden är global, flygmarknaden är global, medan tåg är 
lokalt. 

Sedan ska också sägas att arbetet med tågresandet är olika högt prioriterat i 
olika organisationer, bl.a. beroende på att tågets andel av resvolymer och res-
kostnader varierar mycket. En del myndigheter och företag med omfattande 
verksamhet i Sverige har mycket inrikes resor och engagerar sig ofta mycket i 
att skapa smidiga rutiner kring tågresandet och att öka andelen tågresor. Andra 
har den stora mängden resande på utrikes destinationer, och då uppfattas det 
ibland som mindre angeläget att styra och följa upp tågresandet.  

Bilresor – en blind fläck för travel managers? 
När vi hittills diskuterat styrning i fråga om färdsätt har vi nästan uteslutande 
uppmärksammat hur man försöker föra över resande från flyg till tåg. På kortare 
resor är emellertid bilen snarare än flyget den stora konkurrenten till tåget. 
Statistiska centralbyråns resvaneundersökningar visar också att ungefär tre 
fjärdedelar att alla tjänsteresor görs med personbil och att resor i personbil står 
för nästan hälften av den totala färdsträcka som registreras för tjänsteresande 
(Gustafson 2005: 33). Ur ett travel management-perspektiv bör det finnas flera 
goda skäl att försöka styra en del resor från bil till tåg – kostnader, säkerhet, 
effektivt utnyttjande av restid och miljöskäl. 

Men i våra intervjuer framstår bilresor som något av en blind fläck i travel 
management-arbetet. De flesta travel managers har ingen aning om hur omfat-
tande bilresandet är i deras organisationer och gör inte heller något för att styra 
bilresandet, exempelvis genom att försöka flytta över resor från bil till tåg. Det 



101 
 

 

förekommer i vissa fall policyregler och rekommendationer om att i första hand 
välja miljöbilar för bilresor i tjänsten, och i enstaka fall allmänna uppmaningar i 
policy att hellre åka kollektivt än med personbil. Men detta är undantag. Den 
dominerande bilden är att travel managers inte engagerar sig i den stora mängd 
tjänsteresor som anställda gör med egen bil eller tjänstebil. 

Ett viktigt skäl till detta är travel management-arbetets starka inriktning på 
upphandling/inköp och administrativa rutiner kring resandet. En travel manager 
kan ha ansvar för upphandling och avtal i fråga om taxi och hyrbilar. Ibland är 
travel managers också inblandade i hanteringen av tjänste-, leasing- och för-
månsbilar. Men alla de resor som görs med tjänstebil eller med egen bil faller 
utanför de flesta av de rutiner som utgör travel managerns arbete – upphandling, 
avtal, resebyråsamarbete, bokning, biljetter, betalning, statistik, uppföljning, 
och så vidare. Flera travel managers menade att bilar och bilresor helt enkelt 
inte var deras ansvarsområde: 

Alltså, en tjänstebil kan vara ett arbetsredskap, eller det kan vara en löneförmån, 
men det är inte travel management. Så ser jag det. 

De intervjuer där ämnet kommit upp tyder emellertid på att det också finns 
andra skäl till att man nästan helt avstår från försök att styra mellan bil och tåg. 
Det följande intervjucitatet belyser flera av dessa skäl. Den intervjuade fick 
frågan om han funderat på bilresande i sitt travel management-arbete: 

Ja, absolut har jag funderat på det. Samtidigt är det... det är ju också ett beteende. 
Så länge det är ett beteende så är det väldigt svårt att komma åt. Det är ju det. 
För flera år sen så fick jag höra en chef som tyckte det var okej att det åkte en 
gubbe [från Stockholm] till Göteborg med sin bil, fram och tillbaka, över dagen. 
Och då ifrågasatte jag det, för att han fick ändå, säg 30 kronor milen, det blev ju 
lite pengar. Och då frågade jag chefen varför han hade attesterat den här. Då 
säger chefen ”Jamen Kalle han trivs ju i bilen.” Jaha, sa jag. Okej. [skratt] Jaja. 
Vad ska jag säga då? Jamen det finns lika många förklaringar som resenärer, om 
man säger så. Det är väldigt svårt att komma åt de här bilförarna. Och jag kan ju 
själv säga, att ska jag åka till Örebro, så är klart att jag överväger mellan tåg och 
bil. Och framförallt, vad har jag för ärende i Örebro? Ska jag då ta mig runt i 
Örebro, då kanske bilen är det smidigaste sättet. Och så kommer nån och 
ifrågasätter, varför tog du bilen? Ska jag hålla på och förklara det då? Ah, jag vet 
inte. Alltså det där är en svår nöt. 

Som transportsystem har tåg och flyg trots allt betydande likheter. De är 
offentliga transportmedel som kör efter tidtabell från en station eller flygplats 
till en annan. Bilen är mer flexibel – man kör från dörr till dörr, när man själv 
vill, man kan ta med sig bagage enklare, och så vidare. Denna flexibilitet, 
konstaterar en av de intervjuade, blir i hög grad en vana, något som bilresenärer 
har svårt att tänka sig att vara utan. Dessutom är bilen något personligt. Den 
utgör en privat sfär på ett annat sätt än ett tåg eller ett flygplan, och är också 
starkt kopplad till konsumtion, identitet och livsstil (Andréasson 1997; Hagman 
1997).  
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Dessa olika faktorer gör det svårt att formulera skarpa och ”uppföljnings-
bara” regler för när man får åka bil respektive när man ska ta tåget. Om man 
som travel manager på allvar vill gå in och styra mellan bil och tåg måste man 
förmodligen – på ett helt annat sätt än vad man gör idag – fråga sig varför rese-
närer reser och hur flexibel man behöver vara på den aktuella resan. Man kom-
mer förmodligen också att få brottas med ännu mer personliga, känslomässiga 
reaktioner än vad man får idag, när man försöker få resenärer att åka tåg i stället 
för att ta flyget. Än så länge tycks de allra flesta travel managers dra sig för 
detta och, som mest, nöja sig med allmänt hållna rekommendationer. 

Formell och informell styrning 
Genomgången av hur travel managers arbetar med att styra resandet i sina 
organisationer visar på två viktiga saker. För det första blir det tydligt att for-
mell regelstyrning genomgående kombineras med olika typer av informell styr-
ning. Den formella styrningen kan utövas genom tillämpning av policyregler, 
kontroller i samband med resebeställning och uppföljning i form av rese-
räkningar, detaljerad resestatistik och rapporter om ”avvikande” bokningar. 
Informell styrning handlar om sådant som information, attitydpåverkan, synlig-
görande och goda exempel. Ibland kan det finnas en motsättning mellan for-
mella och informella styrformer, men de kan också förstärka varandra. 

För det andra varierar styrningen – både hur mycket man styr och inslagen av 
formell respektive informell styrning – ganska mycket mellan olika organisa-
tioner. Ett par faktorer bakom denna variation är utan tvekan skillnader i orga-
nisationskultur och skillnader i stödet från den högsta ledningen (jfr kapitel 3). 
Men sådana skillnader samspelar av allt att döma med mer personliga skillnader 
i arbetssätt bland travel managers. Ett par av de intervjuade menade att deras 
uppgift faktiskt var att säga ifrån om någon gjorde fel. Detta kunde väcka nega-
tiva reaktioner, men de resenärer som en gång fått en tillsägelse brukade sedan 
sköta sig. Och då fick det vara värt en och annan – i och för sig jobbig – kon-
frontation. Andra ville helst undvika detta: 

Alltså, jag ser två problem med det här med att kontrollera folk. Det första är att 
man riskerar att bli någon form av internutredare och det är inget bra sätt att vara 
populär. Det är mycket bättre att vara kompis med sina resenärer och erbjuda 
dem bra sätt att följa de regler som gäller. Jag tror att det är ett mycket bättre sätt 
att nå framgång. Det andra [...] är, att jaga individuella resenärer som kanske 
någon gång har gjort något felaktigt är ju väldigt, väldigt ineffektivt i kostnads... 
eller tidshänseende. 

Denna motvilja mot att agera ”polis” återkom i flera intervjuer. Ett alternativ är, 
som vi sett, att överlåta den direkta kontrollfunktionen på bokningspersonal, på 
datasystem och/eller på resenärernas närmaste chefer. Ett annat, eller komplet-
terande, alternativ är att koncentrera sig på mer övergripande resmönster på 
organisations- eller avdelningsnivå och endast i undantagsfall rikta sig mot 
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enskilda resenärer. Ett tredje alternativ är tona ner inslagen av kontroll och 
disciplinering, och istället försöka ”medvetandegöra” resenärerna, få dem att 
själva ta ett större ansvar för sitt resande, och samtidigt skapa administrativa 
rutiner som gör det lätt att resa på rätt sätt. För de flesta av dem vi intervjuat 
innebär travel management en blandning av alla dessa arbetssätt, men propor-
tionerna varierar. 

De stora inslagen av informell styrning och motviljan mot att vara polis kan 
också ha att göra med vilka som reser i tjänsten. Frekventa tjänsteresenärer är i 
stor utsträckning chefer och högre tjänstemän, det vill säga personer som har 
höga befattningar och hög status i sina organisationer (Aguiléra 2008; Doyle & 
Nathan 2001) – inte sällan högre status än de travel managers som har i uppgift 
att styra deras resande. De är ofta vana vid en hög grad av autonomi i arbetet, 
och deras arbetsuppgifter har dessutom ofta den karaktären att de kräver ett visst 
mått av frihet för de anställda att själva styra sitt arbete. Dessa faktorer gör att 
det ibland är svårt att få resenärerna att följa regler och bestämmelser (Douglas 
& Lubbe 2009; Mason & Gray 1999), och svårt att överhuvudtaget kontrollera 
om de följer reglerna. En travel manager menade att: 

Egentligen styr resenären nästan allt själv. För om de säger att jag ska vara där 
klockan si och så, så har ju inte vi så mycket att välja på. [...] De som är vana att 
resa, de vet precis. Väldigt många vill ju resa med de stora bolagen, SAS till 
exempel. För där får man poäng och så, fast det är ju inget vi ser, men det vet 
man ju ändå. [...] Men annars tror jag att de vet ganska precis hur de vill åka och 
när de vill vara framme, och så kan de styra, tala om det för resebyrån, och då 
finns det bara, oftast bara kanske ett alternativ. 

De frekventa resenärer som vi intervjuat var i regel medvetna om att det före-
kom en viss kontroll av deras resor och bokningar, men upplevde samtidigt att 
de hade en ganska stor frihet att själva välja när och hur de reste (Gustafson 
2010). Kunskapen om vad som stod i deras organisationers resepolicies varie-
rade ganska mycket, några få medgav att de ibland bröt mot resepolicyn, men 
de flesta gav ändå intryck av att vara kostnadsmedvetna i sitt resande och att 
följa de direktiv de fick från travel managers och resebokare. 

Travel managers ger en liknande bild. Även om det förekommer att resenärer 
bryter mot policyn – i olika hög grad i olika organisationer – så betonar ändå de 
flesta att merparten av deras resenärer sköter sig bra och gör sitt bästa för att 
följa de regler som gäller. Här kan man, återigen, anknyta till det faktum att 
frekventa resenärer i stor utsträckning är chefer och högre tjänstemän. På grund 
av deras positioner och arbetsvillkor kan det vara svårt att styra deras resande 
med detaljerade regler och policybestämmelser. Men samtidigt kan dessa kate-
gorier anställda vara mer benägna än andra att resa på ett ansvarsfullt sätt just 
för att de har ansvarsfulla positioner och för att de (i högre grad än anställda i 
lägre befattningar) identifierar sig med, och är lojala med, organisationens mål 
och verksamhet (jfr Furåker 2005: 60-61, 74-84). Att uppmuntra och vädja till 
en sådan ansvarskänsla blir därför ett viktigt komplement till mer formella 
kontrollstrategier.  
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7. Tjänsteresor med tåg 

I det här kapitlet lämnar vi travel managerns perspektiv för att istället undersöka 
hur tåget fungerar ur affärsresenärernas perspektiv. Det datamaterial som ligger 
till grund för rapporten innehåller intervjuer med ett antal frekventa 
affärsresenärer (jfr kapitel 1), och några av dessa åkte mycket tåg och/eller hade 
åsikter om tåget som transportmedel. Vi har också frågat travel managers och 
resebyråsäljare om vilken respons de får från resenärerna om tågets starka och 
svaga sidor. Hur mycket sådan respons travel managers får beror delvis på 
vilken position de har i organisationen och hur de arbetar. De som har daglig 
kontakt med resenärer får förstås mycket synpunkter, kanske i synnerhet när 
något gått snett. I enstaka fall förekommer också mer systematiska uppfölj-
ningar av hur resenärerna tycker att deras resande, och rutinerna för resandet, 
fungerar. En travel manager beskriver:  

Resebyrån skickar ju slumpmässigt, väljer slumpmässigt ut resenärer vid bok-
ningar, som de skickar ett mail till om att de ska delta i en undersökning. Och 
där kan de då fylla i, ett visst antal frågor där de fyller i hur de tycker att olika 
saker har fungerat och har möjlighet att ge lite kommentarer. Det är ett väldigt 
bra sätt att arbeta på, för då fångar man upp de där som man kanske inte hade 
stött ihop med annars. För, jag menar, jag riskerar... om jag ska ha feedback från 
resenärerna så riskerar jag att bara få det från dem som är tjôtrövar, och det 
kanske inte bara är dem man ska lyssna på. Medan de som kanske normalt sett 
inte säger något gärna svarar på en enkät om ”vad tycker du om det här?” och 
”hur kan vi göra det?”. Det är ett sätt som vi har jobbat på i många år. [...] Man 
måste se till vad resenärens behov är och det är ett bra sätt att få fram det.  

De uppfattningar om tåg och tågresor som kom fram i våra intervjuer är ganska 
samstämmiga. Vi kommer först att ta upp några tankar kring tåget som 
transportsystem och hur det fungerar att resa med tåg i tjänsten. Därefter redo-
visar vi synpunkter på miljön ombord på tågen, och hur tågen fungerar som 
arbetsplats för dem som vill arbeta på resan. Avslutningsvis diskuterar vi rese-
närernas val av färdmedel och vilka faktorer som får dem att välja tåg, flyg eller 
bil för sina tjänsteresor. 

Tåget som transportsystem 
Som vi tidigare sett arbetar travel managers i regel för att öka tågresandet i sina 
organisationer och flera beskriver också hur tåget blivit mer attraktivt för 
affärsresenärer, hur attityderna till tåget blivit mer positiva och hur tågresandet 
ökat. En resebyråsäljare med lång erfarenhet i branschen sammanfattar:  
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Tåget har fått en mycket större betydelse idag. Det har ju ändrats. Förut flög man 
alltid. Alltså tåget var inte riktigt ett alternativ, om jag tänker nu när jag började 
för 20 år sen. Det var faktiskt inte riktigt det. Sen kom det här Cityexpressen. 
Det var lite tjusigare, lite snabbare tåg som gick mellan Stockholm och Göteborg 
isolerat. Då började väl några ta tåget och kanske... det har ju alltid funnits 
människor som är flygrädda. De har man ju alltid sett lite så där, ööhh, sett lite 
på ”Gud, vad du tar tid på dig”. Så på så sätt har väl alltid tåget funnits till viss 
del. En del valde också att transportera sig med nattåg förr i tiden, men det känns 
inte som att det finns nästan längre. [...] Men, alltså, när X2000 kom så blev det 
en annan fråga. Då hade man ju en produkt [...] på samma nivå som flyget på nåt 
sätt, med liksom service och leverans och upplevelse. [...] Men sen är det väl all-
tid så, jag tror det sitter någonstans lite grann i folks medvetande att det är lite 
tjusigt att flyga. Åka tåg är lite mera kanske så... Men där tror jag, min uppfatt-
ning är att har folk klivit ombord på ett X2000 tror jag många gånger man blir 
kvar. För man upplever en helt annan komfort och en helt annan service än vad 
man många gånger har förväntat sig. Det har jag hört ifrån många resenärer. [...] 
Sen förstås miljöfrågan. Hade den inte fått sånt utrymme, jag menar, det finns ju 
inte, det är oftare fullt på tåget. Alltså, det har verkligen blivit ett tryck. Så att, så 
klart miljödiskussionerna har verkligen gett tåget en skjuts i rätt riktning. 

Ett smidigt sätt att resa 
Jämförelser med flyget var också ett vanligt tema i intervjuerna med resenärer 
och travel managers, och ofta uppfattades tåget som ett enklare och smidigare 
sätt att resa. Flera faktorer bidrar till detta. Järnvägsstationen ligger som regel 
centralt i staden medan flygplatserna ligger en bra bit utanför, vilket kräver 
anslutningsresor. Flyget har dessutom, till skillnad från tåget, säkerhets-
kontroller som kommit att uppfattas som allt mer påfrestande, och krav på att 
checka in i god tid före avgång. Detta medför dels att flygresan kräver betydligt 
mer tid än bara den tid man är i luften, dels blir upplevelsen av den totala 
restiden en annan (jfr Hjorthol & Gripsrud 2008: 1). Medan tåget ger en obruten 
restid blir flygresan uppsplittrad och kräver upprepade förflyttningar och 
aktiviteter, vilket gör det svårt att koppla av eller utnyttja restiden till något 
produktivt: 

Resenär: Och där har jag också insett, att om man tänker nu med alla nya flyg-
planssäkerhetsåtgärder och allting, alla spärrar man ska gå igenom, även på 
inrikes, så tjänar man inte alltid tid heller, att flyga. Som om man exempelvis ska 
till Göteborg från Stockholm, då åker jag uteslutande tåg. För att det är det 
smidigaste. Man åker från Stockholms central, det är inte långt härifrån, och man 
hamnar mitt inne i stan. Och det går nästan lika mycket tid om man ska åka ut till 
Arlanda, med säkerhetskontroller, flyget, och sen ta sig in därifrån, in till city. 

 
TM: Många har ändå börjat upptäcka att det är himla skönt att åka tåg, för man 
får sitta, man kan jobba och man har lugn och ro va, medan när du flyger så ska 
du först ut till Sturup och checka in och så ska man vänta och så ska man köa 
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och så ska man sitta och så får man inte starta datorn, och så ska man upp och så 
ska den nästan stängas direkt och så ska man ner. Transportsträckor. 

Någon resenär uppfattade också tåget som ett säkrare transportmedel än flyg 
och bil. En del resenärer är flygrädda och även när en tågresa är ett alternativ till 
en längre bilresa, kanske i vinterväglag, kan säkerhetsaspekter påverka. 

Förseningar 
Samtidigt upplevde de intervjuade ett antal problem och begränsningar med 
tåget som transportsystem. Till att börja med klagade flera över förseningar. 
Även om några menade att förseningarna minskat på senare tid var de ett åter-
kommande oros- och irritationsmoment. Flera av de intervjuade talade om att 
man inte riktigt vågade lita på att tågen kom fram i tid, och att det ibland var 
dåligt med information och hjälp från tågpersonalen om tåget var försenat:  

Resenär: ...man är så rädd hela tiden att man ska komma för sent och såna saker. 
Man är ju inte direkt bortskämd med att SJ alltid är i tid. Nej. Då blir det att mis-
sar du där, jamen då missar du kanske nästa, och hur ska jag då ta mig dit? Jaha, 
ja då får jag vänta, och så blir det alltid det där, jaa, och hur man ska kolla alter-
nativ då? För att jag tycker ju att SJ ofta... [suckar] ja de kanske inte själva kom-
mer då med en lösning till en, utan [...] ”nästa tåg går om två timmar”. Jaha. Men 
om två timmar, då ska jag vara framme. 

 
TM: Det är mycket lättare att acceptera en försening om man får reda på att ”Ja, 
ursäkta, nu blir vi 5 minuter försenade för vi har hamnat bakom pendeltåget 
till...”, ja du vet, än att man helt plötsligt börjar inse när man närmar sig Stock-
holm central att, fan, nu var jag i Södertälje och det skulle ha varit framme nu. 

Förseningar, missade anslutningar och andra praktiska problem under resan är 
mer allmänt en påfrestning för frekventa resenärer (Ivancevich m.fl. 2003). Ett 
par travel managers talade om resenärer som hellre tog flyget med motivet att 
tåget så ofta var försenat och en av de intervjuade resenärerna beskrev rentav 
hur man gått över till telefonmöten med en samarbetspartner som hade kontor 
på en ort dit tågen ofta var försenade. 

Hastighet, tid och kapacitet 
En annan återkommande synpunkt var att tåget uppfattades som långsamt. För 
att man skulle öka sitt tågresande, menade man, krävdes snabbare tåg och kor-
tare restider:  

Resenär: Kan de bygga ut tågen i Sverige, så det går snabbtåg från Stockholm, 
Göteborg, Kalmar, Malmö, Östersund och hela uppåt igenom, kusten och där, 
och det skulle ta lite längre tid, så skulle jag kunna tänka mig det, men idag för-
lorar man för mycket tid tycker jag. 

Flera jämförde med snabbtåg i andra länder (London-Bryssel, Paris-Lyon osv.) 
som går betydligt snabbare än X2000-tåg i Sverige, samtidigt som några pekade 



 

 

108

på att det inte finns samma underlag för snabbtåg i Sverige som på kontinenten. 
Men att tågen går långsamt sattes också i samband med bristande kapacitet i 
järnvägsnätet som gör att det är trångt på spåren och att man därför inte alltid 
kan köra i de hastigheter som är tekniskt möjliga redan idag. 

Frågan om kapacitet handlar inte bara om längre restider och större risk för 
förseningar, utan också om att tågen på attraktiva sträckor och avgångar helt 
enkelt blir fullbokade. I synnerhet för affärsresenärer är det viktigt att kunna 
köpa biljetter med kort varsel om en kund kallar till ett affärsmöte eller om ett 
möte måste flyttas. Den flexibiliteten upplever man inte alltid finns: 

TM: Alltså, vi har haft problem med kapaciteten på X2000 [från Göteborg] till 
Stockholm ganska länge. Nu har man ju dubbelkopplat vagnar och satt in extra 
avgångar och det hjälper ju naturligtvis, men, alltså, på nåt sätt har jag ibland en 
känsla av att det skulle vara bra om man visste att det alltid gick. Det skulle vara 
lite Swebus över det hela. Man kan dyka upp där och veta att om bussen blir full, 
så sätter de in en extra, om du förstår vad jag menar. Det går ju inte att göra på 
tåg, men om jag får sitta här och önska, så... 

Tågtrafik och tidtabeller 
En annan aspekt är att tågresenärer helst vill ha direkttåg. Flera resenärer var 
negativa till tågresor som innebar byten och väntetider, eftersom det innebär 
längre totala restider, större problem om man blir försenad (och missar en 
anslutning) och att man går miste om de fördelar som en ”obruten” restid inne-
bär. Byten innebar att resan allmänt uppfattades som krångligare och besvär-
ligare. 

Travel managers var därför angelägna om bra tågförbindelser till sina vikti-
gaste inrikes destinationer – tidtabeller som passade ihop med normala mötes-
tider, inte alltför många stopp på vägen, och bra anslutningar eller helst direkt-
tåg. Det förekom också kontakter där man som företagskund försökte påverka 
SJ att anpassa sina tidtabeller, öka antalet stopp på orter som var viktiga för 
företaget, osv. SJ menar för sin del att man ibland anpassar sig till sådana 
önskemål, förutsatt att företaget också kan se till att det blir tillräckliga res-
volymer. Några travel managers i undersökningen var emellertid kritiska och 
menade att de inte fått gehör för sina önskemål: 

TM: Våra resenärer [från Västsverige] vill kunna, då är det vissa tåg som går 
ända in till Stockholm på morgonen, vill kunna stanna i [en ort utanför Stock-
holm]. Såna synpunkter får vi och då lyfter vi det med SJ och vi har också haft 
en diskussion med ett annat stort svenskt företag [på samma ort] där vi då sagt 
att vi ska prata gemensamt med SJ och säga att vi har många resenärer som är 
intresserade av ett stopp här. 
Intervjuare: Får ni något gehör för det? 
TM: Nej, det måste jag nog säga att det känns inte som att vi får. Där märks det 
tydligt att SJ:s fokus är pendlarna i Mälardalen. 
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De specifika önskemålen i fråga om tidtabeller och destinationer varierar förstås 
från organisation till organisation. En typ av önskemål som återkom från flera 
håll var fler direktförbindelser till större flygplatser från orter inom 2-3 timmars 
resväg, i syfte att flytta över sådana resor från bil till tåg. Några travel managers 
menade också att tågoperatörerna allmänt var alltför inriktade på lokala och 
regionala pendlare och inte tillräckligt lyhörda för affärsresenärers behov. 

Tåget som transportmedel 
Men resenärernas upplevelser av tåg och tågresor handlar inte bara om att 
komma i rätt tid till rätt plats. Många resenärer tillbringar mycket tid ombord på 
tåg (och andra transportmedel), och därmed blir också miljön och komforten på 
tågen en viktig faktor. Vid jämförelser med flyg var såväl resenärer som travel 
managers ofta positiva till tåget som transportmedel i detta avseende (jfr Lyons 
& Urry 2005: 270). Man beskrev tåget som en bekvämare och lugnare miljö än 
flyget:  

Resenär: ...resandet som sådant i ett tåg är mycket skönare än i ett flygplan, för 
det är bättre plats och lugnare på det sättet. Så jag sitter hellre två timmar på tåg 
än två timmar i ett flyg... 

 
Resenär: Så där tittar jag ju då på tiden och vad som är bekvämast. Och då är 
tåg... tåg är ju skönt på det sättet att, flyg kan gå fortast, men tåg är ju att du är 
ändå på samma plats, och det uppskattar jag rätt mycket. Just det där att man har 
sina saker, man vet, det blir liksom, man boar sig lite just när man åker där och 
man kan plocka upp sina saker och sin frukt, sitt godis eller vad man har och, ja, 
sen är man där i fyra timmar... 

 
TM: De är nöjda med atmosfären. Alltså tempot, att det är ganska skönt, det är 
avkopplande. Det är tyst, det är avkopplande, det är liksom fritt. 

Bättre utrymme handlar delvis om komfort men också, som ett av citaten anty-
der, om möjligheten att upprätthålla en liten personlig sfär omkring sig (Watts 
2008). När medpassagerare inkräktar på denna sfär upplevs det negativt. Den 
vanligaste typen av intrång handlar om ljud, i form av folk som pratar med var-
andra eller i mobiltelefon, eller högljudda barn. En lite avvikande uppfattning i 
detta sammanhang kom från en resenär som tyckte att tågresor var långtråkiga 
just för att det inte hände så mycket.  

Andra aspekter kan handla om personal och service ombord. Här kom det 
emellertid väldigt få spontana kommentarer från de intervjuade. En resebyrå-
säljare tog upp ett par aspekter: 

Det tråkiga SJ tycker jag är lite bortsopat nu. [...] Alltså de har bra personal 
ombord. De är serviceminded. Det har hänt nånting där, fast det är ganska 
enkelt. Jag menar, plastmackorna är i princip kvar, man får värma nån jädra 
ciabatta i nån mikrovågsugn själv och sånt där. Den gamla goda tiden var det ju 
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dukat, vita dukar och porslin. Men jag kan ta det. Det är som Seven Eleven på 
räls. 

Första eller andra klass 
En faktor som påverkar upplevelsen av resan är om man åker i första eller andra 
klass. SJ:s säljare menar att affärsresor bör göras i första klass, att det är den 
”produkten” som är avsedd för affärsresenärer. I det underlag för resepolicy 
som SJ erbjuder sina företagskunder sägs också att man ska ”Boka första klass 
tåg där restiden kan användas som arbetstid.” Som vi tidigare sett är det långt 
ifrån alla företag som har sådana regler i sina resepolicies. Men de intervju-
personer som hade möjlighet att åka tåg i första klass var i regel positiva: 

Resenär: Och där måste jag ju säga, en fördel med att åka tåg när vi åker långt, 
det är att vi får åka första klass. Och det tycker jag ju, jag menar sitta i andra 
klass och sen, det är ju väldigt mycket folk där, och stimmigt och barn och sånt 
där, och det är ju svårt att sitta och jobba och koncentrera sig. 

 
TM: Generellt är man väldigt nöjd med tågprodukten på [företaget] och det har 
nog mycket att göra med att vi åker... en ganska stor del av vårt resande är i 
första klass. Det är till Göteborg i första klass och det är Göteborg-Malmö i 
första klass. Så det är en väldigt bra produkt som SJ [erbjuder] och resenärerna 
är nöjda.  

Det man upplever som fördelar med första klass är inte bara att där är lite 
bekvämare och lite mer utrymme än i andra klass. Ett väl så viktigt skäl är att 
där är lugnare, eftersom medpassagerarna mest är andra affärsresenärer. Ett par 
intervjupersoner tog också upp att man i första klass har fri tillgång till Internet. 

Typ av tåg 
En annan faktor är vilken typ av tåg man åker med. De positiva omdömena om 
tåget som transportmedel handlar genomgående om X2000-tåg, som går på de 
mest trafikerade sträckorna mellan storstäderna. Andra tåg – intercitytåg, 
regionaltåg och pendeltåg – var inte lika uppskattade, delvis för att de upp-
fattades som långsammare men delvis också för att de inte hade samma standard 
ombord. En travel manager berättade att hans resenärer mycket tydligt styrde 
sitt resande mot X2000-avgångar. Men det är inte alltid det alternativet finns: 

TM: ...det erbjudande som finns idag på de här större sträckorna är nog ok, men 
ska du åka vissa andra sträckor så finns inte mycket annat att välja på. Om du 
ska [med] tåget upp till Dalarna eller någonstans neråt Knäckebrödhult i 
Småland eller så. [...] Även om det är en förstaklassvagn så är den från tidigt 50-
tal, som nödvändigtvis inte känns som första klass. 

Det var också mycket tydligt i våra intervjuer med säljare på SJ, att när de 
pratade om affärsresor så pratade de om resor med X2000, och helst då i första 
klass. 
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Status och image 
Resenärernas syn på första respektive andra klass, på olika typer av tåg, liksom 
citatet ovan om ”Seven Eleven på räls” pekar också mot ett mer allmänt tema 
som handlar om image, status och affärsresenärers identitet. En del resenärer ser 
helt enkelt inte tåget som ett alternativ när de är på affärsresa. Argument som 
andra resenärer för fram, om bekvämlighet, obruten restid och möjlighet att 
arbeta eller vila på resan har ingen betydelse. Några travel managers menade att 
flyget fortfarande, av dessa resenärer, uppfattas som ”finare”, mer ”affärs-
resenärsmässigt”, än tåget:  

Intervjuare: Har du någon uppfattning om hur man som resenär ser på det här 
med tågets prioritet? 
TM: Jaa, många tycker att det är bra och förstår varför. Sen finns det de som 
tycker att ”va fasen, jag kan inte sitta på tåget och skramla, utan jag har mer 
bråttom än så”. 
 
TM: Absolut. Tåget är boskap. [Intervjuaren skrattar] Jaja. Jamen på riktigt. Det 
är många som tycker att ”nä för fan, ska jag sätta mig på ett tåg och skumpa?”  
Intervjuare: Och vilka är det som tycker det? 
TM: Ja det är... högre ledningspersoner, eller de som anser sig vara lite förmer 
än andra. Det tror jag. Generellt. Självklart finns det ju exemplariska 
företagsledare också. Men de flesta är nog ”nej, mina kompisar står på Arlanda, 
det är dem jag vill snacka med”. Och det är dem jag vill resa med, det är dem jag 
vill visa mig för, att jag faktiskt fortfarande flyger, att jag är aktiv. 

De resenärer som konsekvent valde bort tåg tog som regel inte upp sådana 
argument i intervjuerna utan angav andra skäl, i första hand olika sorters tids-
skäl, för att hellre flyga eller åka bil. En resenär menade emellertid att ett skäl 
för honom att undvika tåget var att det var fel sorts människor som åkte tåg: 

Intervjuare: Du sa att inrikes så är det antingen bil eller flyg. Är inte tåg ett 
alternativ? 
Resenär: Jag har åkt tåg nån gång. Faktiskt. 
Intervjuare: Nån gång? 
Resenär: Ja, säg så här då. Tåget är inte i mitt huvud ett alternativ. Faktiskt. [...] 
Kategorin människor som åker tåg är lite samma som åker de här lågprisflygen. 
Och sitter man i en tågkupé så är det väldigt mycket prat och väldigt mycket 
diskussioner mellan dem som reser, som sitter antingen i samma kupé, eller man 
sitter väl, det är väl inte kupeér på det viset utan det är väl mer som stolsrader 
om man åker, för det är ju i så fall X2000 jag skulle åka för att det skulle vara så 
att säga intressant tidsmässigt. Och då, jag har svårt att slå bort, att inte höra alla 
dessa samtal [skratt] och för mig så är det ganska, ska vi säga, störande, eller jag 
tycker väl många av de här samtalen är ganska ointelligenta. Och jag har lite 
svårt, jag ser mig inte riktigt i den situationen, alltså jag trivs inte riktigt där. Det 
skulle man naturligtvis kunna lösa med nån ipod och lyssna på musik eller 
nånting under tiden, och sova eller jobba under tiden. Men nej, på nåt vis, flyget 
passar mig bättre. 
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Sådana upplevelser kan man förstås tolka som travel managern ovan, att en del 
resenärer ”anser sig vara lite förmer än andra”, och förmodligen ligger det en 
del i det. Flygbolagen arbetar mycket medvetet i sin marknadsföring på att 
framställa affärsresor och affärsresenärer som något ”fint” genom associationer 
till lyx och elit (Thurlow & Jaworski 2006) och säkert finns det också affärs-
resenärer som relaterar sitt resande till social och professionell status (Arnfalk 
2002: 88; Gilberg & Morris 1995). Samtidigt bör man komma ihåg att anställda 
som reser mycket i tjänsten kan tillbringa åtskilliga timmar i veckan ombord på 
tåg och flygplan. Dessa miljöer blir delvis också deras arbetsplatser. Att de då 
vill vistas i en (fysisk och social) miljö där de känner sig bekväma, och som 
motsvarar den person de är och vill vara, är inte så svårt att förstå. 

Tåget som arbetsplats 
Ett viktigt argument för tåget som transportmedel för affärsresenärer, som både 
SJ, travel managers och flera resenärer för fram, är möjligheten att arbeta under 
resan. Inom transportforskningen har man ofta betraktat restid som oanvändbar 
tid, tid som man ”offrar” för att komma till resmålet. På senare tid har forskare 
emellertid uppmärksammat att många resenärer faktiskt tycker att de gör 
meningsfulla saker när de reser (Lyons & Urry 2005). Tjänsteresenärer ägnar 
ofta en del av restiden åt arbete, och arbete under resan tycks vara vanligare när 
man åker tåg än när man flyger (Kogg 2000: 21). Samtidigt blandas arbetstid 
ofta med ”privat” tid, då resenärerna kopplar av, läser eller sover en stund 
(Hjorthol & Gripsrud 2008; Holley m.fl. 2008; jfr Gustafson 2010).  

Resenärer och travel managers i vår undersökning var i regel positiva till 
möjligheterna att arbeta på tåget. Framförallt betonade man möjligheterna att 
utföra vanligt kontorsarbete – arbeta med datorn, prata i telefon, ta emot och 
sända e-post och använda Internet. Detta är svårare när man flyger, bl.a. för att 
det då finns begränsningar i användningen av dator och telefon. För några rese-
närer kan tåget också erbjuda ostörd arbetstid på ett sätt som kan vara svår att få 
på den ordinarie arbetsplatsen: 

Resenär: Om man ska ta fördelarna först, så kan det ju låta konstigt, men jag 
upplever att jag själv är mer effektiv när jag är ute och reser. 
Intervjuare: Ok, det får du förklara. 
Resenär: Jag reser ju till exempel, åker alltid tåg till Göteborg. Och då har man 
ju fem timmar kvalitetstid vid datorn på tåget, kan man säga. Det har man ju 
aldrig när man sitter här [på kontoret]. 
 
Resenär: Men just när man ska göra en mässa sådär, då är det väldigt mycket 
förberedelser. Och de förberedelserna brukar fortsätta på tåget. Mycket telefon, 
mycket liksom, ja planera och stämma av, såna saker. 

Möjligheten att utnyttja restid som arbetstid var för flera av de intervjuade ett 
viktigt argument för att resa, eller tillåta resande, i första klass (jfr Lyons m.fl. 
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2007: 111). Argumenten handlade bland annat om att förstaklassvagnar är en 
lugnare miljö där man kan arbeta ostört, och om att förstaklassresenärer i regel 
har fri tillgång till Internet på tåget: 

TM: Jag kan säga, fördelarna som jag brukar försöka sälja till våra anställda är 
att man kan arbeta på tåget. Det kan man, på X2000-delen, inte på den andra 
delen. Vi rekommenderar att folk reser i första klass, så att de inte blir störda. 
Och man kan arbeta, man har sin laptop, alla anställda förser vi med laptopar va, 
så man kan koppla upp sig och arbeta. Jag har själv testat ett par gånger, vd:n har 
testat ett par-tre gånger, och vi vet att det funkar... 

De faktorer som gör det möjligt att arbeta på tåget är också de faktorer som 
väcker missnöje när de inte fungerar fullt ut. Några av de intervjuade tog upp att 
det fungerade dåligt att ha telefonsamtal på tåget (pga. dålig mottagning) och att 
Internetuppkopplingen kunde vara långsam och opålitlig. Telefonsamtal och 
andra samtal bland medresenärer kan ibland också vara störande. En aspekt, 
som både resenärer och travel managers tog upp i det sammanhanget, gällde 
sekretessfrågor. Tåget är i någon mån en offentlig miljö, där medpassagerare 
kan höra vad man säger och se vad man har på sin datorskärm. Detta kan 
innebära en begränsning för vilka typer av arbetsuppgifter man kan utföra på 
resan: 

Resenär: ...mycket av det som man har att avhandla är ju mer eller mindre konfi-
dentiellt, så jag pratar normalt aldrig i telefon på tåg och terminaler och sånt där. 

Ett par travel managers funderade också på om man kunde inrätta särskilda 
avdelningar på tåget för resenärer som ville arbeta eller ha ett mindre möte 
under resan. Det handlade delvis om sekretess, delvis om att inte bli störda av 
andras samtal: 

Intervjuare: Men finns det saker du skulle önska av tåget för att det skulle bli en 
bättre arbetsplats? 
TM: Ja, det kunde ju vara en vagn som var lite tystare. Mobilfritt framförallt. 
Man kan ju sms:a om man vill ha fram ett meddelande. [...] Och kanske att det 
blev lite lugnare, nån mer lugn vagn. Att man hade lättare att boka in där du vill 
ha det lite lugn och ro. [...] Det finns några få såna här som inglasade kupéer i 
tåget, men de blir väl upptagna ganska snabbt. Jag tror inte det är så många 
platser där.  
Intervjuare: Nej, men lite mer på nåt sätt riktat mot affärsresenärer? 
TM: Ja. Och till exempel om det åker två-tre man från oss, så kanske de ska ha 
ett förberedande möte, ett förberedande snack inför ett möte de ska ha i Stock-
holm eller nånstans och det vore ju säkert uppskattat att få ha det lilla mötet på 
tåget och inte sitta så här bredvid varandra över gången och så, och snacka om 
såna frågor.  

 
TM: Sen har jag funderat själv på, om man vill sitta i andra klass och inte vill 
sitta i första klass, utan vill sitta lite enklare så är det ibland väldigt mycket 
privatresenärer med tuggande barn och skällande hundar höll jag på att säga. Det 
är det ju inte, men tjo och glam och mycket sånt ibland. Och då kan jag, har jag 
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funderat på, varför inte göra en affärsresenärsvagn i andra klass. Att liksom 
avsätta en del av tåget till den här typen av resande och hålla privatresenärerna 
där. Det förstår jag också att det inte är lönsamt, men jag skulle kunna tänka att 
man kan titta på det.  

På X2000-tågen finns redan idag ”tysta avdelningar” i såväl första som andra 
klass. Märkligt nog var det bara en av de intervjuade, en travel manager, som 
spontant nämnde dessa som en möjlighet för dem som ville arbeta på resan. 

Sedan ska sägas, att det är långt ifrån all restid med tåg som faktiskt används 
som arbetstid. En del anställda som reser i tjänsten har helt enkelt inte arbets-
uppgifter som är lämpliga att utföra när man är på resa. Andra lider av åksjuka 
och har svårt att arbeta av den anledningen. Åter andra betraktar sin restid som 
fritid eller ”egentid”, och utnyttjar den i första hand för att koppla av. Och även 
de som arbetar på resan arbetar sällan hela tiden, utan ägnar också en del av 
restiden åt annat. Bland våra intervjupersoner tycktes arbete allmänt vara van-
ligare på utresan, medan avkoppling i olika former var vanligare på hemresan 
(jfr Lyons m.fl. 2007). Det kan också vara värt att notera, att trots att travel 
managers ofta betonade möjligheterna att använda restiden som arbetstid, och i 
vissa fall angav detta som skäl för att tillåta tågresor i första klass, så förekom 
inte några uttalade krav eller någon kontroll av att resenärerna faktiskt arbetade 
under sina tågresor (Gustafson 2010). 

Resenärernas val av färdsätt 
Som vi sett i tidigare kapitel försöker arbetsgivarna, genom resepolicies och 
andra former av styrning, få resenärerna att i möjligaste mån åka tåg hellre än 
att flyga eller ta bilen. Motivet är framförallt tågets miljömässiga fördelar, men 
också kostnader och möjligheten att arbeta under resan har betydelse ur ett 
arbetsgivarperspektiv. 

Vi har också sett att de resenärer vi intervjuat ofta var positiva till tåget som 
transportmedel. Flera forskare har menat att resenärer som har det bekvämt på 
resan och upplever restiden som produktiv också kan förväntas acceptera längre 
restider (jfr Thulin & Vilhelmson 2008: 1). Detta skulle exempelvis kunna 
innebära att man väljer tåget även om det inte alltid är det snabbaste sättet att 
resa. Den tanken får emellertid ganska begränsat stöd av våra resenärsintervjuer. 
Det förekom förvisso resenärer som prioriterade tåget, på grund av komfort, 
möjligheten att arbeta, miljöengagemang och i något fall också säkerhet: 

Resenär: Ja, jag tycker, det är ju mer komfortabelt att åka tåg överlag, tycker jag. 
Och sen, det känns tryggare att åka tåg, tycker jag också. Det har en viss, jag 
inbillar mig att jag är en bättre resenär som åker tåg utifrån ett miljöperspektiv, 
finns också med. Och sen också, precis det, det är bättre förutsättningar att fak-
tiskt jobba under restiden. På vissa tågresor kan du ju till och med vara upp-
kopplad via Internet. [...] 
Intervjuare: Är det lägen när du väljer, när det liksom... du kan flyga eller du kan 
ta tåget och du får välja? 
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Resenär: Eh, ja, om det inte är för mycket extra tid så väljer jag ju tåget. Det gör 
jag. 

Men det genomgående temat i resenärintervjuerna, som också kommer fram 
mot slutet av det här citatet, är att det framförallt är tidsaspekter som avgör. När 
resenärerna fick frågor om hur de planerade och försökte styra sitt eget resande 
– när de reste och hur de reste – handlade deras strategier först och främst om 
tid. En genomgående uppfattning var att tjänsteresorna stal tid, både arbetstid 
och fritid (jfr Bergström 2006; Gustafson 2009a). Att minimera restiden, och 
framförallt att minimera den tid man var borta från familjen på grund av sitt 
tjänsteresande, vägde därför ofta tyngre än möjligheterna att använda själva 
restiden på något positivt sätt. En resenär, med flera tjänsteresor varje vecka 
(bland annat mellan Göteborg och Stockholm), gav tydligt uttryck för detta: 

Resenär: Ja jag flyger ju mycket då, för det har ju blivit det effektivaste sättet att 
resa på. [...] Men alla de här, du ska stå i kö, du ska passera security-kontrollen 
och allt det här gör ju att du kan liksom inte starta datorn och få nån meningsfull 
arbetstid, det är så korta sekvenser där va, och så blir det en massa störmoment. 
Det är inte som att sätta sig på tåget och så åka med X2000 två timmar och 45 
minuter, för där kan du ju sitta och jobba. Du kan läsa en bok ordentligt och du 
kan vila dig eller.. där kan du göra många olika saker va, och få en meningsfull 
arbetsperiod också. Men det får du inte när du flyger. 
Intervjuare: Men ändå flyger du...? 
Resenär: Ja. 
Intervjuare: Varför då? 
Resenär: För det är det... alltså det är, tycker jag, det effektivaste sättet att flytta 
sig. 

Effektivitet för den här resenären handlade som synes inte om vad han kunde 
företa sig under restiden, utan om att minimera restiden. Om det kontor i Stock-
holm som han ofta reste till hade legat vid centralstationen kunde tåget varit ett 
alternativ, menade han, men nu låg det en bit norr som centrum, och då gick det 
snabbare att flyga. Dessutom upplevde han, och flera andra, att även om man 
kunde få en del ”meningsfull arbetstid” på tåget så hade denna arbetstid sina 
begränsningar. På den ordinarie arbetsplatsen har man trots allt tillgång till 
arbetsmaterial, data- och kontorsutrustning, närhet till arbetskamrater och så 
vidare på ett helt annat sätt än ombord på ett tåg (jfr Österåker 2003). Strategin 
att minimera restiden handlade därför inte bara om att tillbringa så mycket fritid 
som möjligt tillsammans med familjen, utan också om att tillbringa så mycket 
arbetstid som möjligt på sin ordinarie arbetsplats (Gustafson 2010).  

Resenärsintervjuerna gav också intrycket att arbetsgivarna i stor utsträckning 
accepterade resenärernas prioriteringar i fråga om färdsätt. Resenärerna var i 
regel medvetna om att arbetsgivarna gärna såg att de åkte tåg. Men om de ändå, 
av tidsskäl, hellre ville flyga så gjorde de det, och tycktes då inte möta några 
invändningar från chef eller travel manager. Samtidigt ska sägas att detta gäller 
resenärer som reser väldigt mycket i tjänsten – så mycket att resandet har 
påtagliga konsekvenser för deras arbetssituation och deras övriga liv (jfr 
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Gustafson 2009a). Arbetsgivarna tycks ofta ha förståelse för detta och ge dessa 
resenärer ett ganska stort utrymme att själva planera sitt resande: 

TM: Vi måste ta hänsyn till wellbeing-frågor också. Det är också väldigt viktigt, 
det är också ett viktigt ord för oss, som vi vill liksom verkligen lyfta fram – att vi 
måste se till att våra resenärer, de är ute och reser mycket, det måste fungera. 
Hela deras livscykel. 

För resenärer med ett mindre omfattande resande är konsekvenserna för arbets-
situation och privatliv inte lika stora (Bergström Casinowsky 2010). För dem är 
det därför tänkbart att styrningen mot tåg är hårdare, och det är också tänkbart 
att dessa resenärer själva i högre utsträckning prioriterar komfort, användbar 
restid och miljö när de väljer färdsätt. 
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8. Resor och miljö 

I samband med klimatfrågans stora genomslag i samhällsdebatten under de 
senaste åren har resandets miljöeffekter blivit en allt viktigare fråga (Johansson 
2008). Framförallt har man uppmärksammat de negativa konsekvenserna av 
koldioxidintensiva transporter såsom flyg- och biltrafik (Arnfalk 2002; 
Åkerman & Höjer 2006), medan tåget kommit att framstå som ett miljövänligt 
alternativ. För travel managers är miljöfrågan ett ganska nytt men snabbt 
växande ansvarsområde, som kan antas få en allt större betydelse i framtiden 
(Påhlsson m.fl. 2005). I detta kapitel undersöker vi hur miljön kommer in i 
travel management-arbetet. 

Det sammantagna intrycket av våra intervjuer är att samtliga travel managers 
i någon mån arbetar med miljöfrågor i samband med tjänsteresandet, men att det 
finns stora skillnader i arbetets inriktning och omfattning. I en del fall är 
miljöarbetet begränsat och ligger i stort sett på planeringsstadiet, i andra fall har 
travel managers arbetat med frågan under lång tid och uppfattar miljö-
anpassningen som en central arbetsuppgift. De här skillnaderna tycks handla om 
att förutsättningarna för travel managerns miljöarbete inom de företag och 
myndigheter som ingår i studien ser olika ut på en rad punkter.  

Till att börja med finns en skillnad mellan myndigheter och företag. Offent-
liga verksamheter omfattas av en politisk agenda som inkluderar både formella 
regler och ett mer informellt krav på att agera föredömligt. Ett påtagligt exempel 
på formell styrning är de nya regler för miljörapportering som infördes under 
2009 och som innebär att alla offentliga myndigheter från och med år 2010 ska 
rapportera tjänsteresandets miljöeffekter till sitt departement och till 
Naturvårdsverket. Mer informella krav, om att myndigheter allmänt ska ta ett 
större samhälls- och miljöansvar än privata verksamheter, antyds i intervjuerna 
på så sätt att travel managers inom offentlig verksamhet i större utsträckning 
talar om miljömässigt resande i termer av ansvar och skyldigheter. Värt att 
notera i travel manager-citatet nedan är också önskemålet om en tydligare styr-
ning från statligt håll: 

Och vi som myndighet, vi måste ta det ansvaret om vi kan det, att åka så miljö-
mässigt som möjligt. Det är vår förbannade skyldighet. Och där tycker jag att vi 
skulle få ännu strängare regler egentligen från riksdag och regering [...] alltså att 
de bestämmer att vi ska enbart åka tåg när vi åker tjänsteresor. 

Samtidigt förekommer en hel del insamling och rapportering av miljöstatistik 
även i privata företag. Många företag har förstås ett intresse av att framstå som 
medvetna och ansvarsfulla på miljöområdet, både gentemot kunder och allmän-
het och gentemot ägare/investerare. Exempelvis publicerar försäkringsbolaget 
Folksam varje år ett ”klimatindex”, där större svenska företags miljöpåverkan 
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och miljöarbete betygsätts. Målgruppen är bland annat stora institutionella 
investerare. 

En annan skillnad är att den totala miljöpåverkan ser väldigt olika ut i olika 
verksamheter. I tillverkande företag kan exempelvis miljöbelastningen från till-
verkningsprocesser eller de produkter man framställer vara omfattande. Resan-
det står då för en förhållandevis liten del av företagets totala miljöpåverkan och 
ägnas ofta relativt lite intresse. På motsvarande sätt blir uppmärksamheten 
relativt sett större i verksamheter där resandet står för en större andel av den 
negativa miljöpåverkan, till exempel i många tjänsteföretag. I intervjumaterialet 
finns exempel på travel managers som mer eller mindre fått rollen som miljö-
ansvarig inom organisationen, just för att tjänsteresandet står för verksamhetens 
mest påtagliga miljöpåverkan.  

Organisationens storlek har förstås också betydelse. Större organisationer har 
ofta en miljöavdelning eller liknande med övergripande ansvar för miljöfrågor, 
och travel managerns roll i miljöarbetet blir då mindre central. En annan aspekt 
handlar om att företag eller myndigheter vars verksamhet i sig har en tydlig 
miljöprofil genomsyras av ett större miljöengagemang, som då även omfattar 
arbetet med travel management. Det här behöver inte betyda att travel managers 
inom den här typen av verksamhet har ett större ansvar för miljöfrågor – snarare 
är det så att organisationer med miljörelaterad kärnverksamhet ofta har en 
specifik avdelning eller funktion för detta. Miljöprofilen kan däremot innebära 
att miljörelaterade riktlinjer för resandet lättare får genomslag och efterlevs i 
större utsträckning. 

Hur stort ansvar travel managern har i fråga om att miljöanpassa organisatio-
nens resande, och hur långt man har kommit i arbetet, varierar således en hel 
del. Men det finns knappast någon travel manager idag som helt kan bortse från 
miljöfrågorna. Strategierna för den konkreta miljöanpassningen är också unge-
fär desamma, vare sig de bara existerar på planeringsstadiet eller är väl inarbe-
tade rutiner, och de kan sammanfattas i tre övergripande teman: att resa mindre, 
att välja miljövänligt färdsätt samt att begränsa eller kompensera resandets 
miljöeffekter.  

Att resa mindre 
En första strategi handlar om att helt enkelt resa mindre, genom bättre rese- och 
mötesplanering och genom att ersätta en del personliga möten (som kräver 
resor) med alternativa mötesformer. I internationella företag förekommer det att 
man styr ganska hårt i denna riktning. Förutom regler och riktlinjer i rese-
policies kan man också lägga in funktioner i bokningssystemet som gör att man 
som resenär måste ange syftet med sin resa och får förslag om alternativa 
mötesformer om man försöker boka en resa som enligt policy kan ersättas med 
ett virtuellt möte (Boehmer 2009; Jonas 2009a; McNulty 2009a). 
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Samtliga travel managers i vår studie försökte också i någon mån styra över 
från resor till virtuella möten. I såväl policydokumenten som i intervjuerna 
framkommer att anställda uppmanas att överväga virtuella mötesformer innan 
de beställer en resa eller arrangerar ett möte med personlig närvaro. Även om 
kunskapen om det specifika innehållet i företagens resepolicies är ganska vag 
bland resenärerna tycks det finnas ett allmänt medvetande om att man inte ska 
resa i onödan utan använda de virtuella mötestjänster som företaget tillhanda-
håller. Samtidigt upplevde inte resenärerna någon påtaglig styrning från före-
tagets sida – det var den enskilde individens ansvar. Att det i stor utsträckning 
är en fråga om individuell bedömning bekräftas också av intervjuerna med 
travel managers. Visserligen nämnde en travel manager att resenärerna måste 
påvisa att resan är viktig och en annan berättade att man på vissa avdelningar 
börjat kräva godkännande av ”chefens chefs chef” i syfte att få ner reskost-
naderna – vilket lett till att en del drog sig för att resa. Men i allmänhet tycktes 
ändå valet mellan att resa eller att inte resa vara upp till var och en (se även 
Johansson 2008; Kogg 2000). Flera av de travel managers vi intervjuat beto-
nade att deras arbete i detta avseende främst bestod i att ge råd och rekommen-
dationer till resenärerna och att visa på alternativ. Mer konkret styrning av 
resenärernas val i riktning mot minskat resande tycktes inte särskilt vanlig:  

Intervjuare: Jobbar ni nånting med att ersätta resor med andra former av möten 
och så? 
TM: Nej. 
Intervjuare: Inte alls? 
TM: I policy står att du ska beakta andra möjligheter för att mötas, typ video-
konferenser, webkonferenser och annat, men gör man den bedömningen att man 
måste resa, då får vi tro på personen. [...] Tar de beslut om en resa ifrågasätter vi 
inte. 

Ett exempel på informell styrning kan ändå nämnas. I ett av de studerade före-
tagen hade travel managern tagit fram en lista över de anställda som reste mest i 
tjänsten. Dessa hade sedan fått utbildning i att använda företagets video- och 
telefonkonferenssystem och efter den insatsen hade man sett en tydlig ökning i 
användningen av videokonferenser. Detta var emellertid ett enstaka exempel. 
Samtidigt tyder dock intervjuerna på att företagens ambitioner och resenärernas 
önskemål i stor utsträckning sammanfaller i fråga om resor och möten. De 
frekventa resenärer som intervjuats försökte i de flesta fall reducera resandet till 
det som verkligen var nödvändigt.  

Att inte resa alls är förstås det alternativ som belastar miljön minst, men i 
våra intervjuer framstår inte omsorg om miljön som det primära skälet till att 
minska resandet – vare sig för företaget eller resenärerna. I likhet med vad som 
framkommit i tidigare studier (Arnfalk 2002; Påhlsson m.fl. 2005) tyder våra 
intervjuer på att det främst är ekonomiska motiv som ligger till grund för 
arbetsgivares försök att dra ned på resandet. Resenärerna betonar för sin del att 
resandet tar tid, både från det ordinarie arbetet och från hem- och familjeliv, 
men även resenärer nämner i flera intervjuer ekonomiska skäl för att inte resa i 
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onödan. Miljöaspekter tas sällan spontant upp i samband med diskussioner om 
virtuella mötesformer och i de fall miljöargument omnämns är det i samma 
andetag som ekonomiska, tidsmässiga och för individen hälsomässiga vinster 
(dvs. att minska de påfrestningar som resor kan innebära).  

Samtidigt är ”meetings management” och en ökad styrning mot virtuella 
möten en viktig trend i dagens travel management-arbete, och en trend som 
oavsett motiven har en potential att minska den miljöbelastning som tjänste-
resandet innebär (Arnfalk & Kogg 2003; Lu & Peeta 2009). Vi ska därför ta upp 
ytterligare några punkter som berör förutsättningarna för detta arbete.  

En första punkt gäller de ekonomiska motiven. Det stora intresset för vir-
tuella mötestjänster bland de travel managers vi intervjuat bottnar till stor del i 
en förväntan om minskade reskostnader. En av travel managerns centrala upp-
gifter är ju att hålla nere reskostnaderna och mot bakgrund av den lågkonjunktur 
som rådde när intervjuerna gjordes fanns ett uttalat tryck mot att se över 
kostnader inom alla verksamhetens delar. Men videokonferensutrustning och 
andra tekniska system är kostsamma investeringar och det gäller att övertyga 
beslutsfattare i företag och myndigheter om att investeringarna är motiverade. 
Utmaningen ligger då i att påvisa vad man vinner på att ersätta resor med vir-
tuella mötestjänster. Flera av de intervjuade talade om pågående projekt som 
syftade till att hitta former för att mäta och redovisa nyttan med investeringarna 
i sådana tekniska system. Ekonomin står som sagt i fokus, främst i form av 
minskade reskostnader, men även miljö är en aspekt som man vill ta med. Där-
utöver kan exempelvis intjänad arbetstid och därmed minskad stress samt ökat 
välbefinnande för resenärerna ingå i sådana beräkningar. 

Syftet med de anställdas tjänsteresor är en annan faktor som påverkar möj-
ligheterna att begränsa resandet och utnyttja virtuella mötestjänster. En rad stu-
dier visar att det personliga mötet är helt avgörande för att etablera och vid-
makthålla meningsfulla relationer (t.ex. Aguiléra 2008; Lassen 2009; Urry 
2002). Såväl travel managers som resenärer i studien framhåller också att i de 
fall där relationerna mellan parterna är betydelsefulla är personliga möten och 
därmed resor nödvändiga. Det kan handla om att arbetsuppgiften i sig är rela-
tionsbaserad, som exempelvis vid försäljning eller utbildningar av olika slag, 
eller att man befinner sig i ett uppbyggnadsskede av en arbetsrelation. Person-
liga möten uppfattas också som nödvändiga i samband med mer komplicerade 
uppgifter, såsom att förhandla eller driva en arbetsprocess framåt. Vidare 
betonar man de informella sammanhangens betydelse i samband med över-
läggningar och beslutsfattande, och menar att det ofta är på fikaraster som de 
viktiga besluten tas. Ibland kan resor och möten också gälla konkreta produk-
tionstekniska ärenden där man måste finnas på plats för att förstå och kunna 
åtgärda problem som uppstått. Däremot kan virtuella kontaktkanaler fungera bra 
för rutinbetonade möten där människor känner varandra sedan tidigare, liksom 
för avstämningar och informationsmöten (jfr Arnfalk 2002).  

Andra förutsättningar för implementeringen av alternativa mötesformer 
nämns också. De resenärer som var tveksamma till virtuella mötesformer tog 
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främst upp frågor kring de tekniska kommunikationsmedlen. Dels pekade man 
på brister i tillgänglighet, att exempelvis tillgången på videolokaler inte 
motsvarar behovet, dels fanns en oro för att tekniska problem eller kvalitets-
brister kan innebära mindre effektiva möten. Dessutom, menade någon, tenderar 
deltagare i en telefon- eller videokonferens att vara mindre fokuserade jämfört 
med vid personliga möten, vilket kan leda till försämrad effektivitet. 

De anställdas tveksamhet kring nya mötesformer och ny teknisk utrustning är 
också något som travel managers var väl medvetna om. Deras uppfattning var 
att det delvis är en generationsfråga och man menade att yngre människor i all-
mänhet har lättare att ta till sig ny teknik. Men det kan också finnas brister i 
information, utbildning och support som gör att utrustning som man köpt in inte 
utnyttjas, och här menade flera travel managers att företagen borde ta ett större 
ansvar:  

Det finns ju också ett motstånd idag till att använda teknik. [...] Ska jag generali-
sera så ser jag det lite grand mer hos dem som är något äldre, att använda tele-
fonkonferensen eller videokonferensen därför att det är på nåt sätt lite tekniskt... 
en tröskel att kliva över. Gör man det varje vecka så är det inga bekymmer, men 
gör man det en gång i halvåret så är det så att säga värre att komma ihåg. Där 
känner jag att vi inte har en, vi har ingen backup-organisation, vi har ingen sup-
port runt omkring oss. Det finns en massa bra utrustning och teknik va, men 
kommer den dagen när du behöver ha hjälp med din telefonkonferens, så finns 
det ingen som egentligen kan hjälpa dig med det då.  

Upplevelser av bristande teknisk support och tveksamheter kring teknikens 
pålitlighet har i tidigare forskning visat sig leda till en negativ attityd till virtu-
ella mötesformer bland anställda (Arnfalk 2002). Det här är en uppfattning som 
också kom fram i vår studie. Bland de travel managers som varit drivande 
bakom implementeringen av virtuell teknik talades mycket om vikten av att allt 
måste fungera perfekt från början. Om det ”strular” är risken stor att negativa 
attityder breder ut sig, vilket i sin tur leder till att utrustningen inte används i 
den omfattning man hade kalkylerat med. Travel managern har ofta arbetat hårt 
för att få ledningens gehör för investeringen i den tekniska utrustningen och 
känner ett stort ansvar för att påvisa att det är väl använda pengar. 

Ett annat, men nog så viktigt sätt att minska resandet är att maximera nyttan 
av de resor som faktiskt är nödvändiga. Detta är en strategi som förekommer 
bland såväl travel managers som resenärer – även här sammanfaller företagets 
fokus på kostnadsbesparingar med många resenärers strävan efter att hålla nere 
den tid man är borta från familjen och från sin vanliga arbetsplats. En resenär 
sammanfattade ganska väl detta förhållningssätt till resandet: 

Då [när jag reser] gör jag allt, och sen är jag inte där istället i två-tre veckor 
liksom, och sen åker jag igen då. Istället för att åka som jag vet många gör, man 
ser ju kollegor som åker samtidigt så att säga, jämt, varenda gång. Och så pratar 
man med dem, ja de åker ju liksom varje tisdag och varje torsdag. Var det smart? 
Varför inte åka tisdag-onsdag med övernattning, så blir det ju bara en nerresa 
och en hemresa liksom? Nej, det var nån anledning till det liksom... Så att... och 
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då tycker jag att man både ur miljöperspektiv, säkert kostnadsperspektiv, och 
framförallt tidsperspektiv, slösar, helt enkelt. Så där vet jag att jag är en väldigt 
bra resenär ut företagets synvinkel, för jag åker aldrig i onödan och jag försöker 
verkligen maximera värdet av min resa. 

En närliggande strategi, som särskilt travel managers betonar, är att man vill 
verka för ett ”nyttomaximerande” förhållningssätt som sträcker sig utöver 
enskilda individers resande. Enkelt uttryckt gäller det att få alla anställda i 
organisationen att i varje situation som berör tjänsteresor tänka kostnads-
medvetet. Det kan handla om att man förlägger en konferens eller utbildning till 
den ort som minimerar deltagarnas behov av resor (och därmed reskostnaderna), 
att man lägger mötestider så att de passar med lämpliga kommunikationsmedel 
och tidtabeller och att man är selektiv i valet av mötesdeltagare genom att bara 
bjuda in personer som verkligen behöver vara med. Det kan också innebära att 
enskilda mötesdeltagare med lång restid, eller deltagare som bara behöver delta 
vid en kortare del av mötet, deltar virtuellt.  

Att välja miljövänligt färdsätt 
Ett annat sätt att agera miljömedvetet, utan att för den skull avstå resandet, är att 
välja det ur miljösynpunkt skonsammaste färdmedlet. Det är framförallt i det 
här sammanhanget som tåget kommer in i företags och myndigheters miljö-
arbete. När det gäller resandet är det främst effekterna av koldioxidutsläpp från 
flyg- och biltrafiken som ägnats uppmärksamhet i klimatdebatten. Eftersom tåg 
drivs med el och inte med oljebaserade drivmedel blir koldioxidutsläppen 
mycket små. I Sverige är tåget dessutom ett miljömärkt färdmedel, på grund av 
att det drivs med så kallad ”grön el”. Miljöargumentet lanseras hårt och fram-
gångsrikt av framförallt SJ och de flesta resepolicies omfattar mer eller mindre 
skarpa regler om att tåget ska prioriteras av miljöskäl. 

Att miljöfrågan ligger i tiden och att tåget har en central betydelse för travel 
managers arbete i det sammanhanget märks tydligt i vår undersökning. Flera av 
dem vi intervjuat nämnde att miljökraven hade skärpts på senare tid, vilket ofta 
innefattade en tydligare styrning mot att välja tåg framför flyg. Många hade 
nyligen infört, eller hade för avsikt att införa, skarpare formuleringar om detta i 
sin resepolicy. I de självbokningssystem som allt fler företag och myndigheter 
använder finns ibland funktioner som redovisar koldioxidutsläppen för respek-
tive färdsätt på den valda resrutten. Tågets miljöbelastning är i detta avseende 
marginell jämfört med flygets, och tanken är att synliggörandet av detta ska 
påverka resenären att hellre boka en tågresa. 

Resenärerna var också i allmänhet väl medvetna om de miljöskäl som talar 
för tåget. De flesta utgick från att företaget gärna såg att man valde tåget, även 
om kunskapen om vad som faktiskt stod i resepolicyn ofta var ganska vag. Man 
sade exempelvis att det ”förmodligen” fanns något i policyn som sade att det är 
bättre att åka tåg, att det borde finnas den typen av skrivningar, men man visste 
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inte säkert. Ibland bidrar också miljöhänsyn till att resenärer väljer att åka tåg 
framför att flyga eller åka bil, men ofta handlar det helt enkelt om att tåget upp-
fattas som det effektivaste sättet att resa. Som vi såg i förra kapitlet väger tids-
faktorn tungt i sådana bedömningar – total restid, hur väl ankomst- och 
avgångstider passar ihop med de möten och andra ärenden man har och vid 
vilken tid på dygnet man reser (jfr Gustafson 2010). De goda möjligheterna att 
utnyttja restiden på tåget för arbete eller avkoppling spelar också in. I regel 
uppfattade resenärerna inte att det förekom någon särskilt stark styrning i 
riktning mot att åka tåg av miljöskäl, utan att de i praktiken hade ett stort 
utrymme att själva välja färdsätt. 

Detta bekräftades också av travel managers. Även om många resepolicies har 
ganska skarpa krav på att man skall ta tåget på vissa sträckor och/eller under 
vissa förutsättningar fanns en stor förståelse för att resenärer ibland ändå tar 
flyget om tåget upplevs ta för lång tid. En travel manager menade till exempel 
att på vissa sträckor fungerade helt enkelt inte tåget – trots god vilja och miljö-
medvetenhet hos resenärer och företagsledning fanns en smärtgräns för hur 
mycket tid man var beredd att förlora:  

Tyvärr, vill jag säga, vi har marknadsfört tåget mycket, som miljövänligt, enligt 
policy. För enligt policy så ska vi åka tåg, men tyvärr, tyvärr, och jag säger 
många gånger tyvärr, och jag för mycket diskussioner med SJ som hänvisar till 
våra politiker och andra beslut, att Banverket inte fungerar, de kan inte utnyttja 
tågen och så vidare, och så vidare. Och det är tragiskt för Sverige. För vi som 
företag, vi har en vilja, en stark vilja, och vår ledning uppmanar folk att använda 
tåget inom Sverige, men när jag ska åka till [vår produktionsanläggning i Små-
land], det tar fyra timmar utan förseningar, och fyra timmar tillbaka, då är det en 
hel arbetsdag va. Sorry, säger vi till miljön, vi kan inte ställa upp. Det finns ändå 
mycket miljömedvetna människor hos oss, för vi köper ganska, en stor volym 
tågbiljetter per år, och de får åka en dag innan för att spendera en natt på hotell 
utanför sina hem och familjer och kära och nära och så för att kunna... ja, utföra 
sitt arbete och komma tillbaka dagen efter va.  

Trots att policies tydligt uppmuntrar till resor med tåg är travel managers 
således införstådda med att valet av färdsätt i praktiken bygger på en rad olika 
faktorer. Miljöaspekter är visserligen mer uttalade – både i teori och praktik – i 
valet av färdsätt än i valet mellan att resa och att mötas virtuellt, men ekono-
miska faktorer sätter ändå gränserna för i vilka fall miljöhänsyn tillåts påverka 
valet mellan tåg, flyg och bil. I viss mån kan man vara beredd att ”betala” för 
miljön, men för att tåget ska kunna konkurrera med andra färdsätt krävs att 
sammanvägningen av kostnader i termer av pengar, tid och resenärens bekväm-
lighet inte är till tågets nackdel i någon större utsträckning. Just ekonomi och 
kostnadsbesparingar är, som vi sett, centralt i travel managerns roll, och några 
av dem vi intervjuat betonade att miljöhänsyn alltid måste ses i ett kostnads-
perspektiv: 

Naturligtvis så är jag alltid mån om att sänka våra kostnader med bibehållen 
kvalitet. Det är ju... hade jag inte haft den målsättningen hade jag bytt jobb. Det 
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är det det handlar om, om vi ska vara ärliga va. Man kan prata hur mycket som 
helst om miljö, och miljö är väldigt viktigt, men det kan inte vara det enda som 
driver i denna frågan. Är det det enda som driver kommer man förr eller senare 
få stopp. Det kommer inte att fungera, utan vi måste ha en prisbild som är anpas-
sad till övriga alternativ. 

En annan aspekt som är värd att nämna är, att flera travel managers uppfattade 
att miljöfrågor och ”tågtänkandet” har högre prioritet bland de lite yngre rese-
närerna. Om det verkligen är så att den yngre generationen står för ett nytt för-
hållningssätt till klimatfrågan, eller om det snarare handlar om unga människors 
livssituation är svårt att säga. Både vår studie och tidigare forskning visar till 
exempel att människors prioriteringar i förhållande till tjänsteresandet förändras 
i samband med föräldraskap (Bergström 2006; Gustafson 2005; Kogg 2000). 
Framförallt handlar det om tid, att man försöker dra ned på resandet så långt det 
går. Att begränsa restiden genom att utnyttja virtuella mötesformer i syfte att 
prioritera familjens behov är en strategi som går hand i hand med miljömässigt 
tänkande, men den kopplingen är inte självklar när det gäller val av färdsätt. Det 
miljövänligare alternativet är inte alltid det snabbaste och frågan är om 
framtidens föräldrar kommer att vara villiga att betala för sitt miljöengagemang 
med familjetid. 

Ett ytterligare tema som återkom i flera intervjuer handlar om vems ansvar 
det är att verka för ett miljövänligare resande. Några av de intervjuade var 
kritiska till att ansvaret för miljön läggs på individen, och menade att man från 
politiskt håll måste skapa förutsättningar för människor att göra miljömässigt 
riktiga val – exempelvis genom att se till att det blir lönsamt att resa med tåg 
och andra markbundna kollektiva färdmedel. En annan synpunkt gällde infra-
strukturen, där man från travel managers sida menade att man skulle ha större 
möjlighet att styra över till ett mer miljövänligt resande om det fanns bättre 
spårkapacitet och snabbare tåg. 

Även leverantörer, i synnerhet SJ, fick en del kritik för att inte vara tillräck-
ligt lyhörda för kundernas behov och därigenom försämra förutsättningarna för 
ett miljöriktigt resande. Som tidigare nämnts var flera travel managers negativa 
till att tåget ibland är dyrare än flyget. Detta menar några kan göra det svårt att 
skriva in, eller bibehålla, skarpa krav i policy på att resenärerna ska åka tåg på 
vissa sträckor – i synnerhet i ekonomiskt kärva tider. En aspekt som kan vara 
viktig att notera är att diskussionerna kring valet av färdsätt framförallt rör det 
inrikes resandet. Det är också i samband med resor inom Sverige som travel 
managers ibland ser en motsättning mellan ekonomi och miljö. I ett internatio-
nellt perspektiv, där det många gånger saknas alternativ till flyget, går miljö och 
ekonomi snarare hand i hand:  

Om vi tar Asien-exemplet igen så är det ju uppenbarligen så att Finnair har en 
mycket mer direkt rutt. Det tar 9 timmar till Asien från Göteborg medan det tar 
15 timmar med Lufthansa. Och det innebär att det faktiskt blir billigare för Finn-
air att flyga på den rutten också så där finns i stort sett en prisfördel i och med att 
man är mer miljövänligare och flyger raka vägen. Så där har vi inget motsats-
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förhållande. När vi pratar inrikes Sverige så har vi ett motsatsförhållande efter-
som SJ har gått mot trenden och blivit dyrare och dyrare och SAS och Malmö 
Aviation har fallit i pris, så är det idag helt klart dyrare att ta tåget till Stockholm 
än att flyga. I genomsnitt. Men där har vi en policy som styr mot tåg och det har 
inte ifrågasatts. Än. Men det är klart att det är något av en politisk fråga också 
för är det så att SJ konsekvent har en prispolitik att det nästan är dubbelt så dyrt 
att ta tåget jämfört med att flyga mellan Göteborg och Stockholm, så finns det 
helt klart saker som tyder på att det inte kommer att vara till tågets fördel på sikt. 
För... ett litet premium för att det är ett miljövänligt alternativ, det tror jag de 
flesta kan ställa upp på, men ett 100-procentigt påslag, det är inte lätt att 
försvara.  

Här bör poängteras att denna uppfattning om hur prisbilden ser ut inte är repre-
sentativ för de travel managers vi intervjuat. Det är inte så att tåget generellt 
uppfattas som dyrare, och prisskillnader av den omfattning som nämns här 
förekommer inte i någon annan intervju. Vad citatet däremot ger uttryck för är 
en allmän uppfattning att man visserligen kan vara beredd att betala för miljön, 
men att betalningsviljan har sina gränser. 

Att begränsa eller kompensera resandets miljöeffekter 
En tredje strategi i riktning mot ett mer hållbart tjänsteresande är att inom ramen 
för existerande resmönster försöka begränsa de negativa miljöeffekterna. 
Skillnaden jämfört med de strategier som beskrevs i föregående avsnitt är att det 
här inte handlar om val mellan olika färdsätt. 

En vanlig insats från företags och myndigheters sida för att begränsa resan-
dets miljöpåverkan är att använda miljöklassade bilar för resor i tjänsten (med 
hyrbil, taxi, tjänstebil, leasingbil) och att använda miljöklassat drivmedel. Som 
tidigare nämnts faller tjänstebilar och leasingbilar sällan inom ramen för en 
travel managers ansvarsområde, vilket däremot avtal med taxibolag och hyrbils-
firmor gör. I intervjuerna tog travel managers ändå ofta upp strategierna kring 
tjänstebilsprogrammen som en viktig del av organisationens miljöarbete på 
reseområdet. Ur ett resenärsperspektiv tycks också den här typen av strategier 
vara helt oproblematiska – det är inget som direkt påverkar arbetsvardagen, man 
får samma sak som med det mindre miljövänliga alternativet. I kombination 
med ekonomiska incitament tycks just denna aspekt vara särskilt viktig för 
resenärerna. På frågan om vilka faktorer som har störst betydelse för en 
omställning till ett mer miljövänligt resande svarade en av de intervjuade rese-
närerna så här:  

Alltså att det skulle vara ekonomiskt lönsamt att välja ett miljöalternativ. Och att 
du får samma sak. Om vi säger så här, om du jämför flyg och tåg, så får du ju 
inte samma sak om du åker tåg som om du åker flyg. Men om du åker en 
etanolbil så får du samma sak som du får om du åker en bensinbil. Alltså du kan 
göra precis, det påverkar inte dig mer än det du stoppar i tanken så att säga. 
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För flygresor har det också en viss betydelse för miljöpåverkan vilken typ av 
flygplan som används. Flera travel managers talade i intervjuerna om hur stora 
skillnaderna i koldioxidutsläpp kan vara om man jämför gamla, omoderna flyg-
plan med nya och moderna. Att utsläppen per flugen kilometer därigenom 
minskar betraktar en del travel managers som en mycket viktig del i miljö-
anpassningen av resandet. Uppgifter om utsläpp per flugen kilometer tycks 
emellertid inte vara något som redovisas i den miljöstatistik som travel 
managers har tillgång till. Statistiken rapporteras istället i form av mängden 
koldioxidutsläpp under en viss tidsperiod, något som en av de travel managers 
vi intervjuade beskrev som ett trubbigt instrument om man vill mäta och påvisa 
effekter av insatser på miljöområdet. Ett konkret exempel som togs upp för att 
belysa bristerna var att den rådande lågkonjunkturen medfört en allmän ekono-
misk åtstramning, som i sin tur lett till ett minskat resande. Mot bakgrund av 
den utvecklingen blir reducerade utsläppsvolymer ett ganska dåligt mått på vad 
som åstadkommits när det gäller miljöbesparande åtgärder, menade travel 
managern. På motsvarande sätt menade han att ett gott miljöarbete kan över-
skuggas av höga utsläppsnivåer till följd av ”befogat” ökade resvolymer i sam-
band med exempelvis verksamhetsutveckling eller nyetableringar på avlägsna 
platser. 

Att välja rätt flygrutt – den som genererar minst utsläpp – är ett annat sätt att 
begränsa miljöeffekterna av resorna. De faktorer som har betydelse i samman-
hanget är förstås resans längd och antalet mellanlandningar. För travel managers 
gäller det att synliggöra skillnaderna och guida resenärerna i riktning mot det 
rätta valet. Information om koldioxidutsläpp i de självbokningssystem som 
resenärerna använder är en metod som flera travel managers nämner, även om 
långtifrån alla har skaffat sådana system. Det finns en ganska stark övertygelse 
bland de travel managers vi intervjuat om att själva synliggörandet av 
miljöeffekter har stor inverkan på vilka beslut resenärerna tar kring sin resa (jfr 
resonemanget i kapitel 6 om ”visual guilt”). Att välja en mindre miljöbelastande 
flygrutt är förmodligen relativt oproblematiskt för resenärerna eftersom det i 
regel också innebär kortare restid. Vad som möjligen kan utgöra ett hinder för 
det ”klimatsmarta” valet är om resenären omfattas av lojalitetsprogram knutna 
till leverantörer som flyger på den mindre miljövänliga rutten. Flera av de travel 
managers vi intervjuat upplevde att sådana lojalitetsprogram ibland påverkade 
deras resenärer (jfr Gössling & Nilsson 2010; Kogg 2000).  

Flygets negativa miljöpåverkan aktualiserar ibland också frågan om klimat-
kompensation. Det är en åtgärd som blivit möjlig under senare tid, och som ofta 
kommer upp i mer övergripande diskussioner kring kraven på ett ökat socialt 
ansvarstagande inom företagsvärlden (Okereke 2007; The Transnational 2006; 
World Travel and Tourism Council 2002). I verksamheter med en stor andel 
personliga möten, och där den geografiska strukturen inte medger andra färdsätt 
än flyg, uppfattas klimatkompensation ibland som ett sätt att minska resandets 
negativa miljöeffekter. Ingen av de organisationer som ingått i vår studie upp-
gav emellertid att de klimatkompenserade sitt resande, även om det i något fall 
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förekom klimatkompensation i samband med resor till större interna lednings-
möten. Samtidigt samlade travel managers ofta in statistik över resandets 
klimatpåverkan och betraktade detta som en viktig uppgift. Från och med 2010 
är statliga myndigheter ålagda att rapportera in sina koldioxidutsläpp till 
respektive departement och till Naturvårdsverket, och insamling av sådan 
miljöstatistik är ganska vanlig även i privata företag. Uppgifterna finns alltså, 
men de tycks främst användas för redovisning och i viss mån för att påverka 
resenärerna att resa miljövänligt. Intervjuer med resebyråpersonal bekräftar att 
intresset för klimatkompensation är lågt. Även om en del företag väljer att köpa 
in särskilda rapporter över sina utsläpp – ibland just från företag som säljer 
klimatkompensation – tycks de sällan vara intresserade av själva klimat-
kompensationen. 

Vad det svala intresset beror på är lite svårt att säga. Möjligen kan den 
pågående lågkonjunkturen ha inneburit att miljöintresset i stort har dämpats. 
Vid ett panelsamtal anordnat av affärsreseföreningen i november 2009 berättade 
exempelvis en representant för en av de större affärsresebyråerna att intresset 
bland hans kunder för miljöfrågor och klimatkompensation hade minskat 
betydligt under året. En annan tänkbar anledning är de tveksamheter kring 
branschens trovärdighet som kommer fram i intervjuerna med travel managers. 
Man säger att det säkert finns seriösa aktörer bland de företag som säljer 
klimatkompensation, men att det ibland visat sig vara ett stort glapp mellan det 
som dessa företag utlovar och det som åstadkoms. Det kom också fram en del 
kritik mot fenomenet som sådant. Klimatkompensation uppfattades ibland, både 
av resenärer och travel managers, som ett sätt att köpa sig fri från sitt dåliga 
samvete istället för att verkligen åtgärda problemet:  

TM: Ja, jag har en känsla av att det används lite för lättvindligt som ett sätt att – 
ok, det verkar besvärligt att jag ska behöva spara på energi, så jag köper ett 
avlatsbrev och så får nån annan ta ansvar för vad jag har gjort.  

Ett alternativ som flera travel managers talade om, men som ingen av de inter-
vjuade ännu hade omsatt i praktiken, var att upprätta någon form av interna 
fonder genom att sätta en prislapp på varje resa och därigenom bygga upp ett 
kapital som sedan skulle användas för miljöprojekt inom den egna organisatio-
nen. Utöver tveksamheterna kring branschens trovärdighet är den centrala kriti-
ken mot klimatkompensationen att utsläppen i sig inte minskar, vilket man 
skulle kunna uppnå genom de interna fonderna. En annan poäng skulle vara att 
resultatet av klimatkompensationen blev synligt och att insatserna vore lättare 
att motivera om man kunde visa på effekter i den egna verksamheten:  

Vad jag kan göra då är istället att lägga undan pengar och så byter vi de här 
gamla lysrören som sitter i taken till modernare, mer miljövänliga alternativ [...] 
Man kan byta ut tryckluftssystem och hydraulsystem, vilket ger en mycket, 
mycket mindre svinn i energin på vägen mot det som ska utföras. Om man kan 
göra såna åtgärder för pengarna, så kan ju jag väldigt enkelt bevisa att det jag 
gjort faktiskt har inneburit att vi belastar klimatet med mindre utsläpp. Och det 
kändes ju då intressant tycker jag. För om jag köper ett sånt där... om jag fort-
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sätter business precis som vanligt och så köper en sån där klimatkompensation 
som innebär att vi planterar träd nånstans så kanske det i och för sig är väldigt 
bra att de där träden planteras, men det innebär ju inte att vi minskar utsläppen. 

När man talar om att begränsa de negativa miljöeffekterna av resandet kommer 
man också in på de delar av en travel managers ansvarsområde som går utöver 
själva transporterna. På frågan om vad miljöarbetet konkret handlar om svarade 
en travel manager att det i grunden handlar om att ställa krav på samtliga leve-
rantörers profil och utbud när det gäller miljöaspekter. Det kan röra sig om vilka 
hotell eller hyrbilsfirmor man skriver avtal med, vilken resebyrå man väljer att 
samarbeta med, och så vidare. Miljöfrågan berör i stort sett alla uppgifter som 
knyter an till travel management och oavsett under vilka förutsättningar detta 
arbete sker är grundtanken att skapa möjligheter för ett miljömedvetet resande 
inom ramen för ett totalekonomiskt tänkande. Policydokument, 
bokningssystem, teknisk utrustning och information av olika slag är exempel på 
verktyg som travel managern kan använda för att skapa dessa möjligheter. 
Många travel managers understryker i intervjuerna att miljön är ett viktigt 
område. Samtidigt visar internationell forskning att företag i första hand 
motiverar sitt miljöarbete med förväntade ekonomiska vinster (Okereke 2007; 
jfr World Travel and Tourism Council 2002), och när ekonomiska motiv och 
miljömotiv står emot varandra finns det gränser för hur mycket miljön får kosta 
i fråga om pengar, tid och bekvämlighet. Dessa gränser är också tydliga i våra 
intervjuer, såväl med travel managers som med resenärer. 
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9. Slutsatser 

Företag och myndigheter är idag ofta organiserade så att verksamheten kräver 
en mängd kommunikation och möten mellan människor som arbetar på geo-
grafiskt utspridda platser. Det handlar om både externa möten, med kunder, 
leverantörer och andra samarbetspartners, och interna möten, dvs. möten mellan 
människor som är anställda inom samma organisation. Detta medför ett omfat-
tande resande i tjänsten. Resor är därför ett viktigt inslag i många människors 
arbetssituation och även en viktig del av verksamheten för många organisationer 
(Aguiléra 2008; Beaverstock m.fl. 2009). I den här rapporten är det den senare 
aspekten – resandet ur organisationens perspektiv – som står i fokus. 

Vi har studerat hur större företag och myndigheter arbetar med att styra och 
reglera de anställdas tjänsteresande – en verksamhet som, när den bedrivs 
systematiskt och professionellt, brukar beskrivas som ”travel management” 
(Jenkins 1993; Lubbe 2003). I synnerhet har vi undersökt hur tåget som 
transportsystem passar in i de arbetssätt som travel managers försöker tillämpa 
samt hur och i vilka avseenden man försöker styra tågresandet. I viss mån har vi 
också behandlat hur tåget fungerar ur resenärernas perspektiv, men det är travel 
managerns perspektiv som är huvudsaken.  

Det kan här vara värt att påminna om att långtifrån alla företag och myndig-
heter arbetar med travel management på det sätt som beskrivs i rapporten. 
Mindre organisationer och organisationer med begränsat resande har sällan 
resurser – och ser nog ofta inte heller någon anledning – att styra och reglera 
resandet på detta sätt. Inte heller i stora företag är det självklart att man har 
särskilda befattningshavare med ansvar för resefrågor. Även om vårt intryck är 
att de praktiker som vi beskriver sprider sig alltmer, så bör man alltså komma 
ihåg att vårt syfte i rapporten är att studera professionellt travel management-
arbete. Vi inte gör anspråk på att ge en generell bild av hur företagskunder i 
Sverige hanterar sitt tjänsteresande. 

Travel management i Sverige har utvecklats vid större företag och myndig-
heter sedan mitten av 1980-talet, ofta i aktivt samarbete med de ledande affärs-
resebyråerna. Resandets ökade omfattning och därmed ökade kostnader är den 
viktigaste drivkraften, men även resandets miljöpåverkan och de påfrestningar 
och risker som ett omfattande resande kan innebära för resenärerna finns med 
som motiv. Samtidigt har också förändringar i affärsresebranschen, främst 
orsakade av avregleringar på flygområdet och nya webbaserade boknings-
möjligheter, bidragit till ett ökat intresse för travel management (Alamdari 
2002; Holma 2009). 

Arbetet med travel management handlar i stor utsträckning om att ta kontroll 
över resandet och resandets kostnader genom centralisering och standardisering 
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(Jenkins 1993; Douglas & Lubbe 2006). Vi identifierade sex centrala uppgifter i 
detta arbete: 1) att utforma och implementera en resepolicy, 2) att samarbeta 
med en resebyrå, 3) att styra resandet mot avtalade leverantörer, 4) att införa 
enhetliga betalningsrutiner, 5) att samla in, analysera och följa upp statistik över 
resandet och 6) att förankra, informera och lyssna. Som avslutning av rapporten 
ska vi i nästa avsnitt gå igenom och diskutera våra viktigaste iakttagelser inom 
dessa sex områden, med tonvikt på tåg och tågresande. Denna genomgång 
sammanfattar också svaren på de frågeställningar som väglett våra analyser – 
vad travel management innebär, hur tåget som transportsystem fungerar i rela-
tion till professionellt travel management-arbete, vilken styrning som före-
kommer i fråga om tågresande och vad tjänsteresenärer tycker om att åka tåg. 
Därefter tar vi upp några framtidsfrågor när det gäller travel management, tåg-
resande och samhällsvetenskaplig forskning inom detta område.  

Travel management och tågresor 
En första viktig uppgift för en travel manager är att utforma och implementera 
en resepolicy (Davidson & Cope 2003; Jenkins 1993). Policyn används för att 
ange gemensamma regler för resandet, men ibland finns också inslag av råd och 
rekommendationer. I fråga om tåg är det genomgående mönstret att man strävar 
efter att öka tågresandet och minska flygresandet. Denna styrning motiveras i 
första hand med resandets miljöpåverkan, och sker både genom formella 
policyregler och genom olika former av indirekt styrning (kampanjer, informa-
tion, attitydpåverkan osv.). Trenden har de senaste åren gått mot tydligare och 
skarpare policyskrivningar. Ofta finns regler för i vilka situationer man ska eller 
bör välja tåg, beroende på färdsträcka, restid och andra praktiska omstän-
digheter. Hur denna policystyrning mot tåg implementeras och följs upp varie-
rar däremot ganska mycket.  

En annan typ av policyregler som gäller tåg handlar om att åka första eller 
andra klass. I detta avseende är man ofta mer generös mot tågresenärer än mot 
resenärer som flyger. På flyget styr man som regel ganska hårt mot enklaste 
klass och billigaste biljett, i alla fall när man reser inom Europa, medan reglerna 
för tåg varierar mycket mer mellan olika företag. Om man får åka första eller 
andra klass beror ofta på vilken sorts tåg man åker med, hur lång restiden är, om 
man behöver arbeta på resan, och så vidare. Här kan man notera att SJ mycket 
uttalat anser att affärsresor ska göras i första klass. Andra klass är, enligt SJ:s 
uppfattning, till för fritidsresenärer. Samtidigt finns det en hel del 
affärsresenärer som åker andra klass, och som enligt sina arbetsgivares rese-
policies ska åka andra klass. Några av de travel managers vi intervjuat ansåg att 
SJ i större utsträckning borde ta hänsyn till detta. 

Att samarbeta med en resebyrå är en annan central del av travel manage-
ment-arbetet. För det mesta försöker man styra alla resebokningar genom rese-
byrån, antingen genom direktkontakt med resebyråns bokningspersonal eller 
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genom ett datoriserat ”självbokningssystem” (Lubbe 2003; Roy & Filiatrault 
1998). Syftet är bland annat att skapa enhetliga och effektiva administrativa 
rutiner, att få samlad resestatistik och ofta också att få hjälp av resebyrån med 
att se till att resenärer bokar enligt policy (Douglas & Lubbe 2006; Mason 
2002). Möjligheterna att styra mot tåg i samband med bokning har emellertid en 
del begränsningar, vilket bland annat har att göra med vilka kontroll- och styr-
möjligheter som finns (eller inte finns) ”inbyggda” i resebyråns datoriserade 
bokningssystem. 

En annan aspekt när det gäller tågbokning är att resebyråernas fasta arvode 
för att boka tågbiljetter är ganska högt i relation till biljettpriset på kortare 
sträckor, vilket kan göra det svårt för travel managers att få resenärerna att boka 
via resebyrån. Andra problem som kom upp i intervjuerna, i fråga om bokning, 
gäller svårigheter att boka en specifik plats på tåget eller att boka en plats där 
man vet att man åker framlänges (om man har problem med åksjuka). Allmänt 
uppfattade framförallt resebyråerna SJ:s bokningssystem som långsamt och lite 
klumpigt. Man påpekade att de bokningssystem (GDS:er) som används i grun-
den är internationella flygbokningssystem, där tågbolagens utbud är något man 
får stoppa in i efterhand, på nationell nivå, och som därför ofta inte är fullt 
integrerat. Ett ytterligare uttryck för detta är att bokningar av tågresor till eller i 
andra länder är svåra att hantera. 

När travel management-arbetet började etableras var ett mycket viktigt inslag 
att styra resandet mot avtalade leverantörer, dvs. att koncentrera sina res-
volymer till någon eller några få flygbolag, hotellkedjor etc., för att därigenom 
kunna få bra priser (Hintz 1993; Lubbe 2003: 307-308). Utvecklingen mot allt-
mer ”dynamiska” priser som varierar med utbud och efterfrågan har i viss mån 
undergrävt denna strategi, i synnerhet för flygresor (Holma m.fl. 2009: 87), men 
leverantörsrelationer uppfattades fortfarande som viktiga.  

På tågsidan har de flesta större företag och myndigheter avtal med SJ. 
Avtalen gäller främst rabatter på de resor man gör med fullprisbiljetter, och 
eftersom SJ är det helt dominerande tågbolaget upplevde travel managers inte 
att det fanns något större förhandlingsutrymme – man får ta de avtalsvillkor som 
erbjuds. Samtidigt uppfattades SJ allmänt som ganska bra på att hålla kontakten 
med, och i viss mån lyssna på, sina företagskunder – inte minst i jämförelse med 
länstrafikbolag och andra mindre tågoperatörer. 

SJ:s prissättning innebär vidare att man kan spara pengar genom att planera 
sitt resande med god framförhållning och köpa icke ombokningsbara biljetter. 
Här har olika företagskunder olika strategier – några försöker systematiskt 
utnyttja sådana biljetter, andra köper genomgående fullprisbiljetter. Den 
mellankategori av biljetter som SJ erbjuder, ombokningsbara men inte åter-
betalbara biljetter, fungerar inte för företagskunder. En ytterligare konsekvens 
av SJ:s och flygbolagens dynamiska prissättning är att det ibland kan vara 
billigare att ta flyget än att åka tåg. Detta var något som flera travel managers 
påpekade under intervjuerna; det uppfattades som negativt och ibland som ett 
hinder för att styra resenärerna mot tåget. 
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Ett annat irritationsmoment för travel managers är bonusprogrammet ”SJ 
Prio”. Problemen med sådana bonusprogram är störst på flygmarknaden, där de 
av allt att döma har betydligt större påverkan på bokningsbeteende och kostna-
der (Douglas & Lubbe 2009; Whyte 2002). På tågsidan rör det sig framförallt 
om en principiell kritik mot att resenärer erbjuds förmåner som de kan använda 
privat på grundval av resor som betalats av deras arbetsgivare.  

I regel ingår också i travel managerns uppgifter att införa enhetliga betal-
ningsrutiner för reserelaterade utgifter (Lubbe 2003). Ofta försöker man, via 
resebyrån, kanalisera betalningarna via en separat resekontotjänst. Ett alternativ 
är att genomgående använda individuella företagskort, ofta då med personligt 
betalningsansvar. Dessa betalningssystem kan också integreras, mer eller 
mindre avancerat, med företagets eller myndighetens ekonomisystem och/eller 
reseräkningssystem för att ytterligare underlätta administrationen kring resan-
det. De vanligaste betallösningarna tycks fungera bra för betalningar till SJ, 
åtminstone om biljetterna bokats via resebyrå. En del problem rapporterades när 
det gäller mindre tågoperatörers betalningsrutiner. 

Travel managers lägger ofta mycket tid på att samla in, analysera och följa 
upp statistik över resandet. Statistiken hämtas i första hand från resebyrån, men 
delvis också från leverantörer och/eller betalmedel. SJ:s statistik får genom-
gående bra betyg, inte minst miljöstatistiken. Statistiken används på två olika 
sätt. Dels är den ett underlag i avtalsförhandlingar med leverantörer, för att visa 
vilka resvolymer det är man förhandlar om (Hellberg & Rolén 2004; Lubbe 
2003: 307-208). Dels används statistiken för interna uppföljningar av resandet, 
som både kan handla om att upptäcka policyavvikelser och om att identifiera 
möjligheter till besparingar eller effektiviseringar genom förändrat beteende 
(AirPlus & ACTE 2009; Mason 2002). Travel managers kan exempelvis se om 
det är många som flyger på en sträcka där man enligt policy ska åka tåg, vilka 
besparingar man kan göra genom att vara tidigt ute med biljettbokningar, eller i 
vilken omfattning tågresenärer åker första respektive andra klass. 

Slutligen måste en travel manager förstås förankra, informera och lyssna. De 
som reser mycket i tjänsten är ofta chefer och högre tjänstemän, som har hög 
status i organisationen och är vana vid en hög grad av autonomi i arbetet 
(Gustafson 2009a). För att kunna styra deras resande krävs därför att travel 
managern har ett tydligt stöd från ledningen (Douglas & Lubbe 2006). Det 
krävs både formellt stöd, i form av beslut om policy och mandat att reagera på 
policyavvikelser, och informellt stöd i form av att ledningen visar intresse för 
resefrågor och agerar goda föredömen i sitt eget resande. 

Samtidigt har många frekventa resenärer en pressad arbetssituation vilket gör 
att man ofta vill ge dem en viss frihet att själva hantera sitt resande. Därför blir 
information och attitydpåverkan viktiga komplement till formell regelstyrning. 
Detta gäller inte minst travel managers försök att styra över flygresenärer till 
tåget. Kampanjer inriktade på specifika tågsträckor, försök att få flygresenärer 
att ”pröva på” att åka tåg, och information om tågets miljömässiga fördelar är 
exempel på detta.  
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Men om resenärerna ska lyssna på sin travel manager måste travel managern 
också lyssna på resenärerna. Ett område som vi varit särskilt intresserade av är 
vilken respons våra intervjupersoner fått ifråga om tågresor. Det allmänna 
intrycket är att tåget blivit alltmer populärt även hos affärsresenärer. Man upp-
lever tåget som ett smidigt och bekvämt sätt att resa och uppskattar att man 
slipper flygets säkerhetskontroller och anslutningsresor. Därigenom kan man 
bättre utnyttja restiden för att arbeta eller vila. För en del resenärer spelar också 
miljöargumenten in. Negativa upplevelser handlar i stor utsträckning om förse-
ningar, dåliga tidtabeller och att tåget uppfattas som långsamt. Det finns emel-
lertid också resenärer som uppfattar tåget som mindre ”affärsresenärsmässigt” 
än flyget och som överhuvudtaget inte ser tåget som ett tänkbart sätt att resa i 
tjänsten. 

Framtidsfrågor 
Avslutningsvis vill vi peka på några framtidsfrågor när det gäller tågresande och 
travel management. När vi mer allmänt frågade travel managers om hur tåget 
fungerade och vad som skulle kunna göra att de ökade sitt tågresande i 
framtiden, så handlade deras svar inte i första hand om policies, styrning och 
administrativa rutiner kring resandet, utan om infrastruktur. Framförallt tar man 
upp kapaciteten på spåren, restider och frågan om snabbtåg. Affärsresenärer är 
ofta beroende av flexibilitet, att kunna köpa en biljett med en eller ett par dagars 
varsel om de behöver iväg till ett möte. Idag upplever man att den möjligheten 
inte alltid finns på attraktiva avgångar. Om man sedan ska kunna styra mot tåg 
på fler sträckor än vad man gör idag, så är det framförallt en fråga om restider. 
Flera av de intervjuade jämförde med andra länder och önskade sig snabbare 
snabbtåg än vad som finns i Sverige. 

En annan framtidsfråga är förstås den beslutade avregleringen av person-
trafiken på järnväg i Sverige. Här var våra intervjupersoner ganska osäkra, 
eftersom de praktiska konsekvenserna låg ganska långt fram i tiden. Några var 
allmänt positiva till ökad konkurrens, och hoppades på bättre priser och bättre 
villkor. Andra var mer skeptiska. Ofta framhöll man just att tågets stora problem 
handlar om infrastruktur och spårkapacitet. I det avseendet hade man svårt att se 
att avreglering och konkurrens skulle innebära någon lösning – i synnerhet för 
affärsresenärer som ju ofta vill resa vid de tider när spåren redan utnyttjas 
maximalt. Det fanns vidare en oro för att järnvägen som transportsystem skulle 
bli mer uppsplittrat och svårare att använda med flera konkurrerande operatörer. 
Några av våra intervjupersoner var också tveksamma till om nya mindre 
operatörer skulle lyssna på affärsresenärers och företagskunders önskemål på en 
marknad som trots allt domineras av privatresenärer. 

En tredje framtidsfråga är miljöfrågan. Idag finns ett starkt medvetande om 
resandets miljökonsekvenser, bland såväl travel managers som resenärer – en 
del av dem vi intervjuat pratade rentav om en ”hype” och verkade själva för-
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vånade över hur snabbt miljötänkandet slagit igenom. Samtidigt finns det grän-
ser för hur mycket miljöengagemanget tillåts påverka resandet – gränser som för 
travel managers främst handlar om ekonomi och för resenärer om restid. 
Hursomhelst är miljöargumenten en betydelsefull faktor bakom travel managers 
ansträngningar att få sina affärsresenärer att åka tåg, och en viktig fråga är för-
stås hur miljöargumenten och miljöengagemanget kommer att utvecklas i fram-
tiden. Hur starka kommer de politiska styrmedlen på miljöområdet att vara? 
Kommer miljöeffekter i större utsträckning än idag också att påverka kostna-
derna för att resa? Kommer dagens omfattande insamling av miljöstatistik att 
följas upp av tydligare mål och åtgärder för att också minska resandets miljö-
påverkan? Hur ”konjunkturkänsligt” är miljöengagemanget i tider av hård 
internationell konkurrens och besparingskrav? Och kommer tåget även fortsätt-
ningsvis att framstå som det bästa alternativet ur ett miljöperspektiv? I detta 
sammanhang vill vi också peka på den stora mängd tjänsteresor som görs med 
bil. Hittills handlar travel managers försök att öka tågresandet nästan ute-
slutande om att få flygresenärer att ta tåget, men det bör också finnas en poten-
tial att styra över en del bilresor till tåg. Att utveckla arbetssätt för detta är en 
utmaning för framtiden.  

Frågor om styrning leder in på mer allmänna frågor om arbetet med att – 
enligt titeln på vår rapport – ta kontroll över resandet. Här ser vi å ena sidan att 
rollen som travel manager, så som den utvecklats både i Sverige och internatio-
nellt, genomgående innebär att man strävar efter ökad kontroll och starkare 
mandat att styra resandet, och ofta också att man vill se hårdare och mer 
tvingande regler för resenärerna (Holma 2009: 100; Moodysson & Svensson-
Henning 2002: 29-30). De senaste årens lågkonjunktur, med åtföljande krav på 
nedskärningar och besparingar i många organisationer, har utan tvekan förstärkt 
denna tendens (t.ex. McNulty 2009a; Meyer 2009). En annan faktor som spelar 
in här är att många travel managers uppfattar att de har en alltför svag position i 
sina organisationer och alltför svaga mandat från ledningen. Att arbeta för en 
hårdare styrning av resandet kan då också vara ett sätt att stärka sin egen ställ-
ning (jfr AirPlus & ACTE 2009). 

Å andra sidan finns viktiga faktorer som talar mot en sådan hårdare styrning. 
I arbetslivet tycks det idag finnas ett ökat medvetande om att frekvent resande 
kan vara påfrestande för resenärerna, såväl i deras arbetssituation som i relation 
till deras privatliv (Bergström Casinowsky 2010; Gustafson 2009a; Ivancevich 
m.fl. 2003). Flera travel managers har på möten och i intervjuer resonerat om 
hur yngre medarbetare idag prioriterar familjen högt och inte är beredda att resa 
på samma sätt som tidigare generationer affärsresenärer. Moderna jämställd-
hetsideal spelar förmodligen in, liksom det faktum att resor, även till avlägsna 
platser, idag uppfattas som något ganska alldagligt och inte lika exklusivt och 
eftersträvansvärt som förr. Det kan därför finnas goda skäl att ge dem som trots 
allt reser mycket i tjänsten ett visst utrymme att själva styra över sitt resande. 
Mer allmänt har också många frekventa affärsresenärer sådana positioner och 
befattningar att de är vana vid (och ofta anses behöva) en hög grad av autonomi 
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i arbetet. Detta borde tala för en styrning av resandet som mer handlar om 
attitydpåverkan och information och mindre om tvingande regler (Furåker 2005; 
Karlsson 2008). 

Sammantaget pekar dessa iakttagelser mot frågor som är viktiga för såväl 
travel managers och affärsresebranschen som för samhälls- och arbetslivs-
forskare – frågor om hur och i vilka avseenden man styr resandet liksom frågor 
om vilka konsekvenser olika former av styrning får, för resenärernas arbets- och 
livssituation, för företag och myndigheter med ett omfattande resande, och för 
travel managers yrkesroll. 

Liknande frågor väcks även av den pågående utvecklingen av travel 
management-arbetet i riktning mot ”meetings management”. Traditionellt har 
utgångspunkten inom travel management varit att organisationens anställda 
behöver resa för att utföra sina arbetsuppgifter, och travel management-arbetet 
handlar då om att se till att detta resande utförs på ett kostnadseffektivt, säkert 
och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Utgångspunkten för meetings management är 
bredare – de anställda behöver genomföra möten men alla möten kräver inte att 
deltagarna reser. Uppgiften blir då att utveckla arbetssätt, regler och rutiner som 
innebär att möten genomförs på lämpligaste sätt – som personligt möte (som 
ofta kräver resor) eller som ”virtuellt” möte, exempelvis telefonmöte, 
videokonferens eller webbmöte. Vid de flesta företag och myndigheter är detta 
arbete än så länge ganska outvecklat. Vilka former det kommer att ta sig, och 
vilka konsekvenser arbetet med meetings management får – för arbetsgivare, 
anställda, travel/meeting managers och andra aktörer i affärsresebranschen – är 
ett spännande område för framtida forskning. 
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