
Dette sæt dialogkort sætter fokus på, hvordan I trans-
porterer jer i arbejdstiden på din virksomhed. Kan det  
gøres mere smart og bæredygtigt? Og kan I derved opnå  
reduktion af tidsforbrug, udgifter og CO2-udslip fra 
medarbejdernes transport og fremme organisationens  
mobilitet? Kortene kan bruges i forbindelse med, at virk-
somheden udarbejder transport- og rejsepolitik eller 
-retningslinier.

Sættet indeholder fem dialogkort, som kan give idéer til 
smarte og bæredygtige transporttiltag samt input til en 
politik for medarbejdernes kørsel i arbejdstiden. Hvert 
kort arbejder ud fra et tema: 

1. Kørsel i bil

2. Kørsel i taxi

3. Kørsel på cykel

4. Kørsel med bus/tog

5. Rejsefri møder. 

Kortene er tænkt til brug på en workshop for medarbej-
derne. Involvering af medarbejderne fremmer ejerskab 
og engagement til en forandring i forhold til den arbejds-
relaterede transport. Kortene kan også bruges i en ar-
bejdsgruppe, chefgruppe eller lignende, som skal tage 
stilling til medarbejdernes transport.

På hver kort er der to spørgsmål:

1. Første spørgsmål går på, hvad der skal til for, at med-
arbejderne kan cykle mere, tage bussen mere, bruge  
bilen mere hensigtsmæssigt osv. Spørgsmålet giver 
mulighed for at få input til konkrete tiltag, der kan få 
virksomhedens medarbejdere til at transportere sig 
på en smartere og mere bæredygtig måde. 

2. Andet spørgsmål går på, at workshop-deltagerne 
formulerer idéer til organisationsspecifikke ret-
ningslinjer, som kan hjælpe medarbejderne til at 
ændre vaner inden for hvert tema. Det er idéer til 
retningslinjer, som kan bruges i en ny transport-  
eller rejsepolitik for medarbejderne på arbejds-
pladsen.  

På side to findes et eksempel på et workshopforløb og 
en mere udførlig vejledning til workshoppen. Du er vel-
kommen til at lave din egen version af workshoppen  
eller lave dine egne kort, så de passer præcist til dit  
formål. På workshoppen kan I være alt fra 10-40 menne-
sker fordelt på 2-5 grupper. Det anbefales, at hvert kort 
bliver debatteret af mindst to forskellige grupper. 

Vejledning i brug af dialogkort på workshop
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Introduktion til workshop - 20-30 min

Tak deltagerne, fordi de er kommet. Introduktion af  
arbejdsgruppen/personerne, der står bag workshoppen.

Introduktion af formålet med workshoppen: ”Vi har brug 
for idéer til, hvad der kan få os til at transportere os mere 
bæredygtigt i arbejdstiden og for forslag til retnings- 
linjer, som kan støtte op om, at vi ændrer vaner og 
vælger alternativer til bilen, eksempelvis cykel, rejsefri  
møder, bus, tog osv. Det betyder ikke, at vi aldrig skal 
køre i bil, men at vi er bevidste om den bedste løsning i 
hver enkelt transportsituation.” 

Kort om virksomhedens arbejde med transport: Grunde 
til at fremme bæredygtig transport, hvad har organisa-
tionen gjort indtil nu, hvilke tilbud har organisationen til 
medarbejderne?  

Processen fremadrettet: Hvordan bliver processen fra nu 
omkring arbejdet med transport- og rejsepolitik? Hvor-
når hører deltagerne fra os igen, hvornår kan medarbej-
derne regne med at se færdige retningslinier osv.?

Slut eventuelt af med en kort snak blandt deltagerne 
om, hvorfor de er kommet: snak først med sidemand og 
derefter i fællesskab. 

Dialog i grupper og nedfældning af idéer - 
60 min.

Dialogen i grupper foregår således:

Del deltagerne op i to-fem grupper med op til otte  
deltagere i hver gruppe

Lav fem forskellige borde med hvert én type dialogkort. 
Hvert bord har to-fem ens kort på bordet afhængig af 
gruppernes størrelse. Kortene på hvert enkelt bord er  
altså ens, men forskellige fra bord til bord. 

Der skal laves 3 x 20 minutters gruppedialoger ud fra de 
fem forskellige dialogkort. Hver gruppe kommer igen-
nem tre kort/tre borde. 

Programforslag og vejledning til workshop 
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Lav tre store flipoverark til hvert bord - altså et ark pr. 
runde, pr. bord. Deltagerne skriver deres idéer på flip-
overarket. Optegn inden workshoppen flipoverarkene, 
så der på hvert af de 15 ark er to talebobler. Én til at 
nedfælde idéer til, hvad der skal til for at transportere 
os mere bæredygtigt og én til idéer til retningslinjer til 
en rejsepolitik. Efter hver runde hænges flipoverarkene 
op på væggene i lokalet, og der lægges nye optegnede 
ark frem. 

OBS: Det er vigtigt, at grupperne skriver ned fra begyn-
delsen i hver runde. Mind dem flere gange om at huske 
at skrive ned, og at det er ligegyldigt, om det er gode 
eller ´dårlige´ ideer. Jo flere jo bedre. 

Dialogrunderne kan forløbe på forskellig vis. Eksempler 
ses herunder:

• Snak i fællesskab og vælg en skriveindpisker, som 
nedfælder idéer.

• Brug fem minutter i stilhed til at skrive individuelle 
idéer på post-it-sedler. Sæt dem på flipoverarket og 
snak om dem i fællesskab. Skriv gerne flere idéer  
undervejs.

• Skriv omvendte idéer først (hvad kan få os til at holde 
op med at cykle osv.) og vend dem til positive idéer 
bagefter – kræver ekstra flipoverark, som optegnes 
til omvendte idéer.  

Opsamling - 20-30 minutter 

Fælles dialog om hvad deltagerne synes, var de bedste 
ideer, hvordan processen var, og lærte vi noget nyt? 
Hvad var godt, hvad kan blive bedre? Hvordan skal/
kan arbejdet med bæredygtig transport forankres i hele  
organisationen? 

Rund af - og mind om, hvornår deltagerne kan forvente 
at høre om resultaterne af workshoppen.


