Miljöarbete: kartläggning av tjänsteresor och resfria möten 2014

Kartlägga tjänsteresor med flyg baserat på resestatistik
Det totala koldioxidutsläppet 2013 var 240 934 kg CO2. Utsläppet har ökat med endast 1% från 2012,
men ökningen från 2011 är 12%.
Av totalt 1348 resor 2013 var 211 av dem kortare än 500 km.

Kartlägga möjligheter för att anordna resfria möten
Fysikum har ett rum för video och webbmöten som alla avdelningar har tillgång till men det utnyttjas
till största del av den avdelning (elementarpartikelfysik) som rummet tillhör. En av våra medarbetare,
Torbjorn Moa, är ansvarig och är den som hjälper till om det behövs. Flera andra avdelningar har även
egen utrutning som de använder istället.
Det finns ingen brandvägg som försvårar video och webbmöten. Förutom Adobe Connect och Skype
används även Vidyo och till viss del EVO, Webex, SeeVough och Google Hangout enligt
enkätundersökningen.

Analys av resultatet av enkätundersökningen
53 personer svarade på undersökningen vilket är ungefär en fjärdedel av de anställda på Fysikum.
Man kan säga att de flesta vill resa till konferenser och workshops med många deltagare, men work
shops med få deltagare kan tänkas ersättas med resfria möten.
För resfria möten används idag Skype eller andra program flitigare än Adobe Connect.
Många var antingen intresserade av mer support eller så var de nöjda med det som erbjuds idag. De
som vill ha bättre stöd efterfrågar hjälp att använda program och ett rum för ändamålet. Båda dessa
saker finns redan, så man kan säga att det som erbjuds idag är bra, men vi borde nå ut till flera.
Frågan om mellanlandning är svårtolkad. Det finns nog ingen som begär att få en biljett utan
mellanlandning om priset är för högt. Det skulle varit intressant att veta hur många som alltid letar
efter ett direktflyg fastän det inte är det billigaste alternativet och vad som alla tycker är rimligt att
betala extra för ett direktflyg.
De flesta väljer tåg framför flyg ibland eller alltid för resor inom Sverige.
Det är svårt att analysera resultaten från fråga 2 angående vad som kan bytas ut mot resfria möten
eftersom de som inte har någon erfarenhet av vad som frågades var tvungen att svara ja, nej eller
ibland. Några svarade förmodligen ibland eller nej för att de inte visste och andra kanske gissade och
därmed ibland svarade ja.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att verktygen för resfria möten finns, men att
informationen måste bli mer tillgänglig för alla och att de som ännu inte provat på resfria möten bör
göra det. De flesta resfria möten sker ute på avdelningarna och inte i det rum som Fysikum avsätter för

ändamålet. Om man vill få anställda att använda Adobe Connect i större utsträckning bör en åtgärd
vara att ha en demonstration av verktyget för alla på institutionen. Det bör även finnas bättre och ner
information om rummet som är avsatt för videokenferenser. Ett annat sätt att förbättra
förutsättningarna för resfria möten är att hjälpa avdelningarna på Fysikum att införskaffa och
uppgradera egna enklare anläggningar.
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