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»På byrån här i Göteborg så har de 
tygkassar med tomma matlådor häng-
ande vid dörren. När en går ut för att 
köpa mat tar en bara med sig en kasse 
och köper mat i lådan! Så smart!«

»Jag införde kaffesumpskorg bredvid 
kaffemaskinen och förklarade på per-
sonalmötet hur fantastiskt det är för 
trädgården. Vi är flera som tar hem 
kaffesump till våra odlingar nu.«

»Jag är förskolechef. De portioner 
av lunchen som blir över säljer vi till 
föräldrar. Bara att värma hemma. 
Pengarna swishar föräldrarna till en 
välgörenhetsorganisation.«

»Utbilda alla i tekniken för digitala 
möten. Skaffa utrustning så det fun-
kar bra i minst ett mötesrum så alla 
inte hamnar i det där ’äsch, det blev  
så dålig mottagning/ljud/bild, det 
funkade inte i praktiken’.«

»Min kompis Rune är 67 år och har 
alltid varit byråkrat. Han sa att på 
1980-talet hade några myndigheter 
ett nattågstraktamente. Man kunde 
välja på att flyga och bo på hotell, 
eller åka nattåg och få traktamente 
motsvarande hotellkostnaden. För 
arbetsgivaren kostar det lika mycket, 
men den anställde kan välja att åka 
tåg och få en tusenlapp extra.«

»Tidigare jobbade jag i en kommun 
och där hade de gjort en deal med 
ett cykelföretag. Alla anställda kunde 
beställa en cykel (elcykel ingick också) 
och sedan drogs kostnaden av på 
lönen, lite varje månad. Service ingick 
också. Önskar att fler arbetsgivare 
hakade på detta, hållbart och frisk-
vård i ett.«

»En del jobb (såklart inte alla) kan 
utföras från vilken plats som helst 
egentligen. Om folk som har möjlighet 
att jobba hemma (och vill göra det) 
gör det, säg två-tre dagar i veckan, 
halveras utsläppen från pendling.  
Vi kör i snitt 1 200 mil om året och 
om man räknar konservativt med att 
vi sparar 400 mil per år skulle det 
innebära att vi sparar strax under 
1 ton CO₂ per år och person bara i 
pendling.«

»Bort med pappersslöseri. Gör skri
varen mer otillgänglig. Uppmuntra  
digitala avtal (till exempel Adobe 
Sign) istället för utskrivna. Ta bort alla 
pappersmuggar om sådana finns (till 
exempel i kafé/lunchrestaurang).«

»På ett litet kontor införde jag per
sonliga handdukar och satte upp kro
kar (gick till vaktmästaren och letade 
upp allt jag behövde). Handdukarna 
tvättades av vår städerska när hon 
ändå tvättade annat.«

»Gör det enkelt för medarbetare att 
beställa tågresor själva. Låt alla kunna 
beställa direkt så att det faktureras 
på företaget. Kräv tillstånd från högre 
chef för flygresor inrikes.«

»På mitt jobb bestämde vi oss för att 
köpa all inredning secondhand. Sjukt 
svårt till kontor och mötesrum, men 
det gick! Och sedan visade det sig att 
det blev en form av nudge. Klart vi kör 
vegetarisk lunch nu när vi har varit så 
duktiga med allt annat!«

»Initiera matlådeklubb! Man går ihop 
och gör liksom kanske fyra matlådor 
istället för en, antingen på rullande 
schema eller låter latmaskarna som 
alltid går ut och äter på lunchen (jag 
var en av dem) betala typ 50 spänn 
för en matlåda. Borde ge mindre 
matsvinn, tänker jag. Plus mysigt!«

Klimatklubbens bästa tips på 
vad ditt jobb kan göra:
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