
Som en uppmuntran och hyllning till alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetarna att cykla till och från jobbet och 
i tjänsten finns utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Det går att nå tre olika nivåer, från en till tre kronor – Cykelutmärkt, 
Cykelförträfflig eller Cykelprima. För att få en krona behöver ni uppnå fem olika kriterier, för två kronor krävs tio kriterier och 
för tre kronor behöver ni femton. Vilka kriterier ni väljer är valfritt. Se det som inspiration över vad ni kan göra för att bli ännu 
bättre och checka av kriterierna stegvis på arbetsplatsen, gärna tillsammans!

Cykelprima = femton kriterierCykelförträfflig = tio kriterierCykelutmärkt = fem kriterier

 □ Vi har cykelverktyg och pump som medarbetare kan använda  
för att underhålla sina cyklar. 

 □ Vi har en cykelverkstad / mekarhörna / cykeltvättmöjligheter.

 □ Vi har möjlighet att torka kläder (torkskåp, eller annan lösning).

 □ Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder.

 □ Vi har en cykelparkering under tak med möjlighet att låsa fast cykeln 
på ett säkert sätt för de anställda.

 □ Vi erbjuder säkra cykelparkeringar med plats för olika cykeltyper och 
utrustning, som till exempel lastcyklar och cykelkärror. 

 □ Vi har cykelrelaterad information tillgänglig på arbetsplatsen,  
vårt intranät etc. 

 □ Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen.  
Det är tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor.

 □ Vi har ett låsbart rum/bod där cyklar kan parkeras. Antalet platser 
motsvarar behovet.

 □ Vi har avtal med cykelhandlare för rabatter och erbjudanden 
gällande cyklar och cykelutrustning. 

 □ Vi ger information till nya medarbetare om eventuell resepolicy, 
tjänstecyklar och förmåner för cyklister med mera. 

 □ Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar 
privat, utanför arbetstid. 

 □ Vi arbetar aktivt för att underlätta vintercykling. 

 □ Vi mäter regelbundet hur många anställda som cyklar till arbetet 
och/eller i tjänsten. 

 □ Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa. 

 □ Vi erbjuder våra anställda förmåns-, hyr- eller leasingcykel.

 □ Vi samlar in och vidarebefordrar information om infrastruktur och 
hur det går att cykla till arbetsplatsen till kommunens ansvarige i 
cykelfrågor. 

 □ Vi tillhandahåller specialcyklar och utrustning, så som lastcyklar, 
vikcyklar och cykelkärror för tjänsteresor och underhåller dessa. 

 □ Vi har ett styrdokument/policy som uppmuntrar till att kortare 
tjänsteresor sker med cykel. 

 □ Vi erbjuder ekonomisk ersättning till de medarbetare som använder 
sin privata cykel i tjänsten. 

 □ Vi erbjuder minst en årlig aktivitet som syftar till att uppmuntra 
cykling. Exempel på aktiviteter kan vara cykelturer, kampanjer typ 
”månadens cyklist, seminarie om cykling/säkerhet/hälsa, dag med 
cykelservice på arbetsplatsen etc.”

 □ Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet  
eller i tjänsten. 

 □ Vi ger möjlighet att använda arbetstid som friskvårdstid till 
arbetspendling och dusch.

 □ Vi har en årlig budgetpost för beteendepåverkande arbete 
avseende cykling. 

Registrera er arbetsplats via linkoping.se/cykelvanlig  
och rapportera in resultatet via länken ni får där. 


