
Tio vinster med tjänstecyklar! 
 

Att införa tjänstecyklar har många bra effekter, både på en arbetsplats ekonomi och miljöpåverkan, 
och på medarbetares hälsa och förmåga att göra ett gott jobb. 

1. Tidsbesparande för organisation och anställda 

De allra flesta tjänsteresor görs inom 5 km från arbetsplatsen. Att använda tjänstecykel slår 
tidsmässigt nästan alltid alternativ som gång, kollektivtrafik eller att boka, hämta, återlämna och 
finna parkeringsplats åt en tjänstebil.  

2. Förbättrad möteskvalité 

Frisk luft och motion skärper vår hjärna. Studier visar bl.a. att barn som går eller cyklar till skolan 
presterar bättre än sina motorfordonsåkande kompisar, och att denna effekt till och med är större än 
huruvida barnen ätit frukost eller inte. Vi vuxna fungerar inte så annorlunda. Om cykelturen 
dessutom går genom parker eller naturområden ges än fler fördelar; vi blir gladare och får lägre puls 
av att vistas i naturen.  

3. Förbättrad hälsa 

Vardagsmotion är en grundpelare för ett hälsosamt liv. Vi sitter allt mer och rör oss allt mindre, och 
där kan aktiv mobilitet i tjänsten göra stor skillnad. Studier har visat att elcyklister får samma dos 
fysisk aktivitet som vanliga cyklister. 

4. Det smittar! 

Den som börjar cykla i tjänsten upptäcker snart fördelarna, vilket kan öka motivationen till att cykla 
även till och från arbetet eller på fritiden. Därmed uppstår riktigt stora hälsoeffekter! De som 
arbetspendlar med cykel har 46% mindre risk att dö i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar än de som 
pendlar med bil. 

5. Minskar behov av tjänstebilar 

Att köpa in, förvara, serva, följa upp körning av och boka tjänstebilar är kostsamt för en organisation. 
Det går därför många tjänstecyklar på kostnaden av en tjänstebil. En fördel är också att medan bilen 
kan transportera fem passagerare i samma riktning låter fem cyklar cyklisterna åka åt helt olika håll, 
oberoende av vart de andra ska!  

6. Attraherar medarbetare 

Allt fler människor uppger att en arbetsplats hållbarhetsarbete är en viktig faktor vid jobbsökande. 
Att kunna erbjuda tjänstecyklar är ett viktigt led i detta arbete. 

7. Bra för miljön 



Många tänker främst på klimatnyttan med att välja cykel framför bil, men en minst lika viktig fråga är 
den effekt bilåkande har på närmiljön. Lika många människor dör i Sverige på grund av 
luftföroreringar som av trafikolyckor, och ännu fler dör av buller. Genom att välja bort bilen när det 
går gör ni hela orten en tjänst.  

8. Bidra till samhällsekonomin 

Studie på studie visar att bilister kostar samhället pengar, medan cyklister genererar inkomster 
(räknat som t.ex. friskare befolkning, tryggare stad, mindre vägslitage osv.).  

9. Cykeln kräver inte körkort 

De anställda som inte har körkort, men däremot kunskapen och fysiska förmågan att cykla, får 
genom tjänstecyklar nya möjligheter att röra sig i arbetet. Det jämnar ut eventuella ojämlikheter och 
öppnar upp för att anställa medarbetare utan körkort i de verksamheter som traditionellt krävt 
mycket körning på korta sträckor. 

10. Allt detta ger klirr i kassan 

Det är inte alltid så lätt för den enskilda att räkna på vad tidsvinster, friskare och nöjdare personal, 
mer effektiva möten osv. kostar, men vi garanterar att det finns stora ekonomiska vinster att göra i 
det långa loppet.  
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