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bakgrund
Historia & Bakgrund



Uppsala
100st

Västra Götaland
133st

Göteborg
102st

Gävle
24st

Mälardalen
26st

Örebroregionen
12st

Helsingborg
32st

Växsjö
27st

500st
nationellt

Stockholm
60st*

!

*Sedan start sommar 
2019
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cyklar? Skojar du





5 nivåer, 48 kriterier











Upplägg nationell plattform



en nationell plattform för hållbara och hälsosamma resor

Cykelvänlig arbetsplats Cykelvänlig skola Cykelvänlig bostad?



Process under året

• Workshop med aktörer som redan har Cykelvänlig arbetsplats
• Workshop med aktörer som är intresserade men saknar befintlig 

plattform
• Kontakt med Danska och Norska Cykelorganisationerna
• Uppläggsförslag från input
• Dialogrunda 
• Info-möte



Cykelvänligast 
en nationell plattform för cykelvänlig arbetsplats
organiserad av Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder

• En plattform och arena för alla arbetsplatser – större utmaning & större inspiration, men 
med nyansering
• Nationell cykelvänligast tävling, med regionala vinnare samt olika utmärkelser
• Årlig cykla-till-jobbet-utmaning
• Kommunikation: hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, traditionell media
• Inspirationsseminarier
• Coachning och nätverk



Upplägg
Central tjänst hos Cykelfrämjandet

• Admin kopplat till hemsidan ochplattformens aktiviteter
• Samordning av aktiviteter och 

events: Inspirationsseminarier, 
Cykelvänligast tävling, Cykla till
jobbet utmaning
• Coachning och stöd till 

arbetsplatserna
• Samordning med lokala kontaktpersoner
• Intern och extern kommunikation, 

rekryteringsmaterial

Lokalt stöd från kommuner

• Lokal marknadsföring
• Lokala events,

diplomceremonier mm vid 
intresse/möjlighet
• Möjlighet att delta i extra

kampanjer 



För Kommun
• Infomöten + kommunnätverk för kunskapsutbyte för 

kontaktpersoner
• Central plattform, innehåll och kommunikation till allmänheten och 

deltagande arbetsplatser
• Stöd i marknadsföring gentemot arbetsplatser i er kommun – färdigt 

material och budskap
• Exponering för er som kommun och era företag/arbetsplatser
• Stöd, utveckling och inspiration för arbetsplatser i er kommun att bli 

cykelvänligare – bra för hälsan och klimatet 
• Central samordning av arbetsplatsẗävling, cykla till jobbet utmaning

och extra kampanjer – med både stora och små arenor
• Vi sköter det centrala, ni fixar lokal outreach i den grad ni har 

möjlighet



För arbetsplatser i deltagande kommun
• Exponering – hemsida, social medier, ev. i traditionell media
• Coachning – individuella webbmöten med arbetsplatser vid 

intresse
• Nätverk + inspiration (forum, inspirationsseminarier, nyhetsbrev)
• Tävling – nationell och regional nivå 
• Deltagande i cykla-till-jobbet utmaning
• Plus allt det extra cykling ger: friska och skärpta medarbetare, 

stärkt miljöprofil, attraktiv arbetsplats, modernt rättvise tänk och 
lägre stressnivåer. What’s not to like? 

Kostnadsfritt för arbetsplatser i deltagande kommuner



För Regional organisation

• Exponering och kommunikation – ni syns på hemsidan som 
partner och kan ta del av färdig kommunikation, mallar och 
budskap.
• Stöd till era kommuner i arbetet för mer hälsosamma och 

hållbara resor - era kommuner deltar till en mindre kostnad.



För arbetsplatser utanför deltagande 
kommun
• Exponering – synas på hemsidan
• Inspiration – möjlighet att delta i digitala inspirationsseminarier
• Möjlighet att delta i utmaningar

(Plus allt det som cykling ger: friska och skärpta medarbetare, 
stärkt miljöprofil, attraktiv arbetplats, modernt rättvise tänk och 
lägre stressnivåer.



Kostnader för central samordning

• Projektledare (ca. 50% tjänst)
• Marknadsföring
• Hemsida – underhåll och utveckling
• Eventsmaterial
• Admin/OH

• Kostnader på ca 500’



Kostnad för kommun

Mindre 
(under 50’ inv.)
10 000 kr/år

5 000 rabatt vid 
regionalt deltagande

Mellanstor 
(50’-100’ inv.)
15 000 kr/år

5 000 rabatt vid 
regionalt deltagande

Stor 
(över 100’ inv.)
20 000 kr/år

5 000 rabatt vid 
regionalt deltagande



Kostnad för regional organisation

Mindre 
(under 250’ inv.)
20 000 kr/år

5 000 rabatt för kommuner

Mellanstor 
(250’-500’ inv.)
30 000 kr/år

5 000 rabatt för kommuner

Stor 
(över 500’ inv.)
40 000 kr/år

5 000 rabatt för kommuner



Möjliga add-ons i framtiden 

Platsbesök med 
skräddarsydd 
rådgivning

Extra utmaningar 
och tävlingar

Medlemsförmåner 
för deltagande 
arbetsplatser

Inspirations-
föreläsningar och 
workshops på plats 
för arbetsplatser



Tidsplan



Tidsplan
• Oktober-november: Anmälan kommuner och regioner
• December-januari: Intern planering och utveckling, infomöte och 

samordning med kontaktpersoner
• Februari: Extern kommunikaCon - naConella plaDormen öppnar
• Mars: InspiraConswebbinarium
• April: Cykla Cll jobbet utmaning
• Maj: RVU med arbetsplatser
• Hösten: InspiraConswebbinarium och prisceremoni

Löpande: kommunikaConsarbete, kontakt med arbetsplatser, samordning 
med kontaktpersoner



Anmälan



Anmälan

• Anmäl er senast 30 november via:
detta formulär

• Länk delas tillsammans med presentation och inspelning efter
mötet.

• Bekräftelse eller dialog i december utifrån antalet kommuner 
och regioner som anmält sig

https://forms.office.com/r/Vy8St0kqwE


Frågor/diskussion



Kontakt

emilia.sternberg@cykelframjandet.se



Cykelvänligast


