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BLI EN 
CYKELVÄNLIG 
ARBETSPLATS!



CYKELVÄNLIG 
ARBETSPLATS
Vi vill att fler ska cykelpendla till jobbet. Därför startade 
vi Cykelvänligast - en plattform som erbjuder stöd och 
inspiration till företag som vill skapa mer cykelvänliga 
arbetsplatser. Cykelvänligast drivs av Cykelfrämjandet  
och Svenska cykelstäder i samarbete med kommuner  
och regionala organisationer runtom i landet och vänder  
sig till såväl små som stora företag. 

Genom kostnadsfri rådgivning undersöker Cykelvänligast 
företagens förutsättningar och ger förslag på både enkla  
och mer långsiktiga förbättringar. Samtidigt erbjuds tävlingar  
och utmaningar för att locka fler medarbetare att välja cykeln.

Alingsås Lidköping Sundsvall
Bengtsfors Linköping Tranemo
Borås Lund Trollhättan
Botkyrka Lysekil Trosa
Falköping Mellerud Ulricehamn
Finspång Mölndal Uppsala
Göteborg Nacka Varberg
Haninge Stenungsund Vänersborg
Helsingborg Stockholm Växjö
Järfälla Strängnäs Östersund
Jönköping Sundbyberg
 

Region Gotland Region Sörmland Västtrafik

I samarbete med:

REGIONALA ORGANISATIONER

KOMMUNER
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Varför ska vi gå med i  
Cykelvänlig arbetsplats?

NÄTVERK

Ensam är inte stark, därför får 
du som kontaktperson tillgång 
till ett nätverk där du kan dela 
erfarenheter med arbetsplatser 
som tampas med samma hinder 
eller kommit längre än ni själva. 

EXPONERING

Här på Cykelvänligast gillar vi  
att lyfta goda exempel och ge 
stöd åt arbetsplatser som gör  
en ansträngning. 

COACHNING

Vi erbjuder kostnadsfri coachning 
till alla våra medlemmar för att 
underlätta omställningen till  
en cykelvänligare arbetsplats. 

UTMANING

Utmana dig själv, kollegorna och 
varför inte grannföretaget i våra 
cykelutmaningar och tävlingar!

Tävling!
Alla arbetsplatser i en deltagande 

kommun som går med tävlar om att utses 
till Cykelvänligast i Sverige och andra 

utmärkelser, t.ex. Årets cykelidé. Oavsett 
om ni är en liten eller stor arbetsplats finns 
alltså anledning att delta. Ert deltagande 
markerar att ni prioriterar hållbara och 
hälsosamma resvanor för era anställda. 



VISSTE DU ATT?

7 av 10
cyklar oftare  

efter att de fått  
en förmånscykel  

via jobbet.

40%
skulle cykla oftare 
på vintern om de 

erbjöds en förmån 
från sin arbetsgivare 

för att cykla till 
jobbet.

1,3
anställda som 

cyklar till jobbet 
har i genomsnitt 
1,3 dagar mindre 

sjukfrånvaro per år 
än genomsnittet.

Nähä, inga köer idag heller!
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CYKLING GER
ATTRAKTIV ARBETSKRAFT

Allt fler vill vardagsmotionera genom att 
cykelpendla. En cykelvänlig profil blir en fördel  
i konkurrensen om medvetna arbetstagare.

MODERNT RÄTTVISETÄNK

Genom att styra satsningar från tjänstebilar  
till cykelförmåner kan fler få del av kakan.

STÄRKT MILJÖPROFIL

Arbetsplatsen kan inkludera medarbetarnas resor 
till och från arbetet både i sin miljöpolicy och  
i sin respolicy. Varannan resa är under 5 km lång,  
en sträcka som lämpar sig utmärkt för cykeln!

SKÄRPTA MEDARBETARE

Fysisk aktivitet ger pigga medarbetare som fokuserar 
och presterar bättre. Det motverkar också 
sömnproblem och koncentrationssvårigheter.

FRISKARE MEDARBETARE

Regelbunden motion minskar bland annat risken  
för diabetes, demenssjukdomar och depressioner. 
Det har dessutom en positiv effekt på immunförsvaret 
och kan leda till en minskad sjukfrånvaro!

LÄGRE STRESSNIVÅER

Medarbetare slipper börja dagen med  
frustration på grund av bilköer och sökande  
efter parkeringsplats.
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Kreativa idéer uppmuntras!
Vi förstår att mindre företag och arbetsplatser ibland 
har begränsade möjligheter att påverka sina lokaler. 
Därför har vi inkluderat möjligheten att med fritext 

beskriva satsningar som inte omfattas av kriterierna. 
Utöver utmärkelsen Cykelvänligast finns även andra 
utmärkelser som årets bästa mindre arbetsplats och 
årets cykelidé. Vi värdesätter engagemang främst, 

kanske kan ni erbjuda smarta förmåner till era 
anställda, eller kanske har ni en riktigt hängiven  

VD som inspirerar till cykling? 

SÅ FUNKAR DET
#2 REGISTRERA ER

Registrera er på cykelvänligast.se.  
Vid registreringen fyller ni i 
uppgifter om hur cykelvänlig 
er arbetsplats är idag enligt de 
kriterier som finns beskrivna. 
Ladda även upp er logotyp. 

#3 UTMANAS OCH 
INSPIRERAS

Delta i våra utmaningar, 
inspirationsträffar och 
undersökningar för att öka 
cykelpeppen!

#1 UTSE ANSVARIG

Börja med att utse en ansvarig 
person eller arbetsgrupp som 
jobbar med frågan internt och 
som blir kontaktperson gentemot 
Cykelvänligast. 

#4 PLOCKA KRITERIER

Ni sätter ribban själva. Kolla  
bland kriterierna och gör en plan 
för vad ni kan förbättra på er 
arbetsplats. För att kunna vara 
med i prisutdelningen behöver ni 
kunna visa upp vilka förbättringar 
ni gjort senast 30 november 2022.
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KRITERIERNA
Kriterierna är indelade i fem nivåer, från en till fem stjärnor.  
Din arbetsplats ska uppfylla sex kriterier i varje nivå för att  
kunna gå vidare till nästa. Ju fler stjärnor desto cykelvänligare  
är din arbetsplats. 

Ju fler kriterier ni uppfyller,  
desto Cykelvänligare  
arbetsplats blir ni!
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LÅT DIG 
INSPIRERAS! 

Lär dig om hur du kan ta hand om din cykel, ta del av cykelnyheter 
och hitta och andra tips och råd på vår hemsida! 

cykelvänligast.se 
”Om det fanns ett piller med 

samma hälsoeffekter som 
cykling medförde skulle det 

skrivas ut hela tiden”
- Peter Schantz, Professor i humanbiologi på GIH

TIPS FÖR  
LYCKAD CYKEL-

PENDLING

SÅ TAR DU  
HAND OM 
CYKELN

CYKEL- 
NYHETER
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Vilka arbetsplatser får delta?
Alla arbetsplatser är välkomna att delta och kommer synas på 
hemsidan vid registering och ifylld kriterielista. Arbetsplatsen 
behöver uppnå åtminstone en stjärna för att anses vara en 
Cykelvänlig arbetsplats. Bara arbetsplatser från deltagande 
kommuner har möjlighet att få diplom och delta i en årlig 
tävling med chans att bli Cykelvänligast i Sverige eller få andra 
utmärkelser, som Årets cykelidé.

Ni ansvarar själva för att registrera 
era framsteg 
Varje arbetsplats ansvarar för att rapportera de kriterier som  
de uppfyller i checklistan på sitt konto. Dessa kontrolleras sedan  
av en administratör som i sin tur hör av sig till arbetsplatsen om 
hen ser behov av detta. Senast 30 november måste ni ha sparat 
eller uppdaterat era kriterier på er profil för att vara med  
i tävlingen under året. 
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Övertala chefen 
- bli cykelvänlig arbetsplats!
På hemsidan hittar du ett formulär som redan är ifyllt med 
information om Cykelvänlig arbetsplats. Du behöver bara 

skriva in chefens adress och trycka på skicka.

STÖD HELA  
VÄGEN I MÅL
Kan vi få hjälp med att bli 
cykelvänligare? 
Absolut! Ett av nyckelvärdena med att gå med i Cykelvänligast 
är att vi erbjuder rådgivning för att underlätta er resa mot en 
cykelvänligare arbetsplats. Har du frågor eller vill att vi berättar 
mer om Cykelvänligast? Under "Kontakt" längst ner på vår hemsida 
hittar du kontaktuppgifter till vår projektledare som hjälper till att 
svara på frågor och stötta er i arbetet med att bli en Cykelvänlig 
arbetsplats. 
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Vem driver 
Cykelvänligast?
Bakom satsningen står Cykelfrämjandet och  
Svenska Cykelstäder

 
 
 

Cykelfrämjandet arbetar för en hållbar framtid där det är enkelt och säkert för 
alla att cykla. Vi vill ha bättre förutsättningar för alla cyklister i Sverige och få 
fler att välja cykeln oftare, t.ex. till jobbet!

cykelframjandet.se

  
 

Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner, regionala organisationer och 
andra organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. 
Målsättningen är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för 
att cykla och höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom 
transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

svenskacykelstader.se

Cykelvänligast drivs av Cykelfämjandet och Svenska Cykelstäder med stöd från:
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cykelvänligast.se


