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RIKTLINJER FÖR HÅLLBARA RESOR OCH MÖTEN  
Dokumenttyp:   Riktlinje 

Beslutad av:   Biträdande generalsekreterare 2021-06-15 

Dokumentansvarig:  Biträdande generalsekreterare 

Senast reviderad:  2022-10-26 

Senast granskad: 2022-10-26 

Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret) arbetar för demokrati, mänskliga 

rättigheter, fred, och social rättvisa, i Olof Palmes anda. Vi är den svenska arbetarrörelsens 

samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. 

För riktlinjer kring säkerhet se även Instruktion säkerhet vid resa, Säkerhetsbedömning vid 

resa, Riktlinjer för IT och vår Sekretesshantering. 

Vissa val som är bra ur hållbarhetssynpunkt går inte alltid att göra i alla de länder där vi 

verkar, exempelvis på grund av säkerhetsfaktorer eller brist på alternativ. Riktlinjerna gäller i 

den utsträckning de är möjliga att genomföra.  

Dessa riktlinjer gäller för all Palmecentrets personal och omfattar alla resor inom Sverige och 

internationellt. De gäller även vid resor och möten inom Sverige som Palmecentret anordnar 

och bekostar för medlemsorganisationerna. 

 

När du planerar och bokar resor  

 

Försök ersätta flygresor med digitala möten 

• Möten och evenemang dit deltagarna skulle behöva ta flyg (eller bil) bör i första 

hand ordnas digitalt.  

• Inför den årliga aktivitetsplanen, där projektaktiva i partner- och 

medlemsorganisationer budgeterar för resor, bör handläggaren informera om att 

vi har riktlinjer för resor som bland annat innebär att vi ska minska våra utsläpp, 

och uppmuntra till säkra digitala möten och/eller klustring av möten. 

 

Planera effektivt så att antalet resor kan hållas nere 

• Planera resor gemensamt i teamen/avdelningarna i början av året i den 

utsträckning det går. Resor i syfte att följa upp verksamhet planeras med hjälp av 

Planning tool for monitoring trips. Prioritera resor för uppgifter som inte går att 

göra online.  

• Även flygresor utöver de som gemensamt planerats för året ska motiveras till och 

godkännas av närmaste chef. Använd blanketten Beslut om resa. 

• Om du måste flyga, försök boka in flera möten på samma resa. 

• Lägg in din resa i Palmecentrets kalender för bättre samordning (om den inte är 

förknippad med sekretess). 

https://opc.sharepoint.com/:w:/r/OPC%20Documents/International%20Department/Methods/PMEL/Monitoring/Planning%20tool%20for%20monitoring-trips.docx?d=w1a7d6387735b48939bb0676864fd6c6a&csf=1&web=1&e=ghXU2y
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Res miljöanpassat  

• Om det är säkert och tillgängligt på platsen i fråga – gå, cykla eller res kollektivt. 

När bil behövs – försök samåka. Vid taxiresa eller hyra av bil – fråga efter elbil 

eller miljöbil. 

• Tåg ska alltid väljas inom Sverige.  

• Om det är säkert och det finns bra tågkommunikationer ska tåg vara 

förstahandsvalet även på sträckor upp till 160 mil (tex från Stockholm till 

Bryssel). Om du vill resa med tåg även på längre sträckor uppmuntras det.  

• Vid särskilda omständigheter kan chefer besluta om undantag från regeln ovan.  

• Vid flyg väljer vi en sätesklass som innebär mindre klimatutsläpp.  

• Vi väljer flygbolag med lägre klimatutsläpp och schyssta arbetsvillkor.  

• Palmecentret betalar en klimatinvestering för alla flygresor med tre procent av 

biljettkostnaden, detta sköts av resebyrån. 

 

Tranås resebyrå känner till våra riktlinjer och hjälper dig hitta mer miljövänliga 

alternativ. Du kan boka alla typer av resor via Tranås, även tåg,  på så sätt får vi en 

heltäckande statistik över resandet.  

När du bokar boende eller arrangerar möten 

 

Obs! Personalens och projektaktivas säkerhet är överordnat aspekterna nedan. På 

vissa platser behöver transport och boende väljas i första hand utifrån hur säkra de är.  

 

Riktlinjerna gäller bokningar som görs direkt av Palmecentret. När 

partnerorganisationer arrangerar egna evenemang som finansieras via Palmecentret 

uppmuntras de att tänka på punkterna nedan, men det är inget krav.  

 

Välj hotell/konferensanläggningar/restauranger med hållbar profil 

I Sverige: Samtliga hotell/konferensanläggningar/restauranger som vi bokar ska ha 

kollektivavtal och miljömärkning.  

 

I övriga världen:  

• Tranås kan i stor utsträckning hjälpa till att hitta miljömärkta 

hotell/konferensanläggningar/restauranger. Att hitta hotell med kollektivavtal 

eller kollektivavtalsliknande villkor är dock svårt i stora delar av världen och är 

därför inget krav från Palmecentrets sida. 

• Gynna lokalt ägda anläggningar, när möjligt. Om man måste välja så kan detta 

väga tyngre än miljömärkning. Mindre anläggningar med enklare standard 

har sällan råd med miljömärkning men innebär oftast ett lägre miljöavtryck än 

stora kedjor. 

 

(Se Bilaga 1: Hitta boenden/konferensanläggningar/restauranger med hållbar profil).  

 

Beställ vegetariskt 

https://www.tranas-resebyra.se/
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• Då Palmecentret arrangerar evenemang får endast vegetarisk 

eller vegansk mat serveras. Om möjligt ska ekologiska och Fairtrade-

märkta produkter väljas.  

• Vid hotellbokningar där måltider ingår, fråga efter veganska eller vegetariska 

alternativ.  

Under resan 

 

Undvik alkohol och droger i samband med tjänsteresa 

• Representanter för Palmecentret bör inte dricka alkohol när de är i tjänst. 

Alkoholkonsumtion är endast tillåten i undantagsfall, som vid offentliga 

middagar och liknande tillställningar. Då ska intaget vara måttligt. 

• Projektmedel får aldrig användas för att köpa alkohol. Det ska betalas privat eller 

(i undantagsfall, som offentliga middagar) med organisationens egna medel.  

• Bruk av andra narkotikaklassade droger är förbjudet i Sverige och utomlands. 

 

Förbud mot sexköp 

Under resa för Palmecentrets räkning får medarbetare inte köpa sex, utnyttja 

eskortservice eller besöka bordellklubbar och kommersiella sexklubbar. 

 

Värna barns rättigheter 

• Ge inte pengar till barn som tigger. Köp inte varor eller tjänster från barn. Om du 

misstänker barnarbete på hotell/restauranger, rapportera det till en hotline för 

skydd av barns rättigheter (länk nedan), en lokal organisation eller lokal polis.  

• Larma lokal polis eller en hotline ifall du ser misstänkta övergrepp mot barn. Ifall 

det är en svensk resenär som står för det misstänkta övergreppet kan du även 

anmäla till svensk polis. 

• Besök inte barnhem. 

Dessa råd bygger på Think Childsafes rekommendationer.  

 

Värna om djur och natur  

• Delta inte i aktiviteter där djur står för underhållningen eller används som 

transportmedel.  

• Välj bort överfiskade eller hotade arter om det serveras och var uppmärksam så 

att saker du köper inte bidrar till handel med hotade djur och växter. 

 

Gynna lokala företag  

Vid bokning av turer och annan service: Prioritera lokalt ägda företag så att pengarna 

stannar i landet. 

 

Se även Palmecentrets uppförandekod för generella riktlinjer när du representerar 

Palmecentret. 

 

https://thinkchildsafe.org/report/
https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-om-misstankt-barnsexhandel-utomlands/
https://thinkchildsafe.org/travelers/
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ÄGARSKAP OCH UPPFÖLJNING 
Riktlinjerna ses över årligen av Palmecentrets miljögrupp och antas av Palmecentrets 

biträdande generalsekreterare. Generalsekreterarens stab ansvarar för att se till att 

riktlinjerna är kända av resebyrå och personal och att de efterlevs i verksamheten, samt att en 

uppföljning av hur de efterlevs görs varje år. Avsteg från dessa riktlinjer tas upp i 

Palmecentrets system för avvikelsehantering.  
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BILAGA 1 

Hitta boenden/konferensanläggningar/restauranger med hållbar profil 

 

I SVERIGE:  

  

Hitta hotell eller restauranger med kollektivavtal:   

Kolla HRF:s tjänst Schysta villkor (finns även som app).   

 

Hitta miljömärkta restauranger:  

Sök på Svanen (det går också att hitta några få restauranger certifierade av Svensk Miljöbas). 

 

Hitta miljömärkta boenden/konferensanläggningar:   

Sök på Svanen eller Green Key (det går också att hitta några hotell certifierade av Svensk 

Miljöbas).   

Hotell som arbetar mot sexuell exploatering: 

Hotellen bör vara porrfria hotell och/eller anslutna till Hotels against trafficking (info finns 

på hotellsajterna). 

 

I ÖVRIGA VÄRLDEN:  

 

Hitta miljömärkta boenden:   

Sök på Green Key Global och Bookdifferent! Inom Europa finns även hotell certifierade 

enligt ISO 14001.  

  

 

 

https://www.hrf.net/om-hrf/schysta-villkor/
https://www.svanen.se/kategorier/hotell-restaurang-och-matbutik/
https://www.certification.nu/ecomedia/mdb/sitesearchpage.aspx?cs=afb2e374-3713-43d9-8e3d-d50f67230463&lang=sv-SE
https://www.svanen.se/kategorier/hotell-restaurang-och-matbutik/
https://www.greenkey.se/anlaggningar/
https://www.certification.nu/ecomedia/mdb/sitesearchpage.aspx?cs=afb2e374-3713-43d9-8e3d-d50f67230463
https://www.certification.nu/ecomedia/mdb/sitesearchpage.aspx?cs=afb2e374-3713-43d9-8e3d-d50f67230463
https://www.greenkey.global/
https://www.bookdifferent.com/en/
https://nezeh.com/iso-14001-hotels/

