
Morgondagens mobilitetsförmåner hos den 
attraktiva arbetsgivaren

8 december 2021

2021-12-081



2021-12-082

Omvärldsanalys – Mobilitet för framtidens 
arbetsliv

Både arbetsgivare 

och arbetstagare 

verkar uppskatta 

flexibiliteten i det 
nya arbetslivet.

Både arbetsgivare och arbetstagare verkar 

uppskatta flexibiliteten i det nya arbetslivet.

Framtidens 

arbetsplats 

är flexibel

Arbetslivet kommer aldrig återgå till det vi 

kallades normala.

3-2 livet
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Omvärldsanalys – Konkreta exempel på 
arbetsgivare som minskat bilpendlandet

• Region Västerbotten - Mobility managementprojekt 
för hållbara arbets- och tjänsteresor

• Spotify - work from anywhere

• Lima -Lindholmen Integrated Mobility Arena, en tjänst 
för att kombinera privata resor och tjänsteresor och 

koppla ihop flera mobilitetstjänster som finns i området

• Volvo Powertrain: Minskat bilåkande när vanebilister fick 
låna elcykel, 37 procent och efter projektets slut behöll 

många sina nya resvanor.

• SEB – minskade bilpendlandet med 85%

”Vi har inte alla svaren än 

men vill testa och korrigera 

vid behov”, 
- HR-chef på Spotify, 

Katarina Berg 



SEB

• I samband med flytt av kontor för 6 år sedan

• Satte upp mål för andel cykelpendlande

• Syfte att öka personalens välmående, viktigt 

för konkurrenskraft och locka medarbetare 

samt minska bankens miljöpåverkan

• CERO, 60 % bodde med cykelavstånd

• 1200 cykelplatser för 4500 anställda, 

lättillgängligt cykelgarage med 

omklädningsrum på entréplan – i butiksläge 

med glasväggar för att göra det extra 

synligt.

• Det erbjöds cykelguidning från 16 olika 

platser för att visa bästa rutten, sen 

frukost

• Meckhörna, lokal cykelhandlare, 

lånecyklar

• De reducerade bilisterna från 2000 till 

300
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Omvärldsanalys –
Framtidens arbetskraft

62%
uppgav att 

hållbarhet är viktigt 

vid val av 

boendeort.*

*Resultat från AFRYs undersökning om hur 
yngre människor (18-35) ser på framtidens 
städer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, 
Schweiz och Österrike.

Grönområden

Kollektivtrafik

Återvinning

Högst rankade 

hållbarhetsaspekter



Bilen står inför ett 
paradigmskifte
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Tänk om varje dag var en städdag…
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• Bilen står stilla 96% av sin 

livstid

• Parkering upptar stor yta

• Nuvarande p-norm 

fördyrar nybyggda 

bostäder

Mobilitet – få fart på det stillastående

42 m2/person

50 m2/personP
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Bild: Västtrafik



Mobilitetsåtgärder –
vad är det?
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Bild: Elbilio



Bilpoolens renässans?
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Bild: Elbilio

Bilpoolsbil

Privatägda bilar



Malmö
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• Från 1 december kan anställda i Malmö 

stad leasa cyklar i tre år, upp till ett 

värde av 15 000 kronor. 

• Racer-, låd- eller vanlig stadscykel. Från 

1 december kan anställda i Malmö stad 

leasa cyklar i tre år, upp till ett värde av 

15 000 kronor.

• Inget krav utan uppmuntran



Vinsterna ur ett arbetsgivarperspektiv
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1. 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! 

2. Skärpta medarbetare. Fysisk aktivitet ger pigga medarbetare som koncentrerar sig och 

presterar bättre.

3. Stärkt miljöprofil. Företaget kan inkludera medarbetarnas resor till och från arbetet 

både i sin miljöpolicy och i sin resepolicy. 

4. Attraktiv arbetskraft. Allt fler vill vardagsmotionera genom att cykelpendla. En 

cykelvänlig profil blir en fördel i konkurrensen om medvetna arbetstagare.

5. Modernt rättvisetänk. Genom att styra om satsningar från tjänstebilar till cykelförmåner 

kan fler dra nytta av erbjudandet.
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Några parkeringslösningar i kommuner

Nacka

Månadsbiljett och 

lägre avgift för 

anställda. 

Järfälla

Anställda kan nyttja 

allmän 

centrumparkering 

med p-skiva.
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Sollentuna

Alla anställda hyr 

plats I privat 

centrumgarage.



Beteendepåverkande åtgärder
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Social 

hållbarhet

Ekonomisk 

hållbarhet

Ekologisk 

hållbarhet

• Beteendepåverkande åtgärder 

handlar om att förändra människors 

beteende

• För att öka andelen resor som sker med 

hållbara färdmedel krävs även 

förbättringar av infrastrukturen. 

• För att få största möjliga effekt på 

resandet bör de beteendepåverkande 

åtgärderna och de fysiska åtgärderna 

samplaneras. 
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Mobilify

Tjänstens innehåll

• Vilka hållbara mobilitetslösningar 

efterfrågas och kan erbjudas

• Gränssnitt, paketering och 

användbarbarhet

• Infrastruktur, mobilitetshub för delad 

mobilitet

• Mobilitetspott och kostnader



Upplägg Mobilify
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Arbetspaket 1& 2 Arbetspaket 3 Arbetspaket 4

Undersöka befintliga 

mobilitetskostnader inom 

ÅF, för eventuell 

omdistribution av dessa

Ombyggnation av ÅFs 

garage för att främja 

hållbara arbetsresor. 

Tjänsteinnehåll och 

utseende av tjänsten. 

Workshoppar 

& intervjuer
(i samarbete med 

Inuse)

Interna 

undersökning

ar

3 prototyper

Fältstudier & 

design

Skiss på framtidens garage Rapport om mobilitetskostnader & 

mobilitetspott



Delområde 4
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Delområde 4 (WP4)

WP1 Tjänsteinnehåll

Vilka tjänster ska rymmas inom 

gränssnittet?

WP2 Utveckling av gränssnitt och plattform

Användbarhet, teknisk genomförbarhet, UX etc

WP3 Infrastruktur 

”Mobilitetshub” –hur kan ingående 

tjänster göras än mer tillgängliga 

genom fysiska åtgärder

WP4 Mobilitetspott och reskostnader

Undersöka dagens kostnadsbild och 
subventionering av mobilitet och 

möjligheten att transferera eller räkna hem 
nyttor för att sponsra en mobilitetspott



WP4 Mobilitetspott och reskostnader
Undersöka dagens kostnadsbild och subventionering av mobilitet och 

möjligheten att transferera eller räkna hem nyttor för att sponsra en 
mobilitetspott

ParkeringP

Delområde 4 (WP4)

Mobilitetskostnader
Omdistribution av 

mobilitetskostnader

Gränssnitt mot 
resebyråavtal

Milersättning

Sektionsbilar

Övriga resor
2021-12-08

2
0



P

Ca. 400 parkeringsplatser i 
Solna-garaget

Ca. 20 platser reserverade 
för sektionsbilar

Ca. 25 besöksplatser
(plan 3)

Totalt ca. 355 platser för privata 
bilar i garaget

Beläggning: Allmänna 
uppfattningen, fullt

Laddplatser är i nuläget 
gratis

Kostar 1500 kronor/ 
parkeringsplats/månad 
för sektionen

11 besöksplatser
(gatuparkering)

Kostnaden ingår i ÅFs 
kontorshyra – fylla på

Parkering i Solna – antal platser och kostnader 
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Företag & garage Kostnad
[kr/månad]

SEB (eget garage)
2250

Telia, Ambea, KPMG, 
Fortum Tingcore & SEB 

(rätt att hyra plats i MoS-
garaget)

1600

ÅF Gratis
(enbart förmånsbeskattning)

P

Alla anställda på ÅF ska förmånsbeskatta 
parkeringen i garaget. Kostnaden baseras på: 
- Den anställdes skattesats 
- Hur många dagar hen har parkerat bilen i garaget. 

Marknadsvärdet för parkeringen i Solna är 
uppskattat till 27 kronor/dag.

OBS! Den anställde behöver inte förmånsbeskatta 
parkeringen om bilen används i tjänsten den dagen.

Parkering i Solna
- en omvärldsanalys över vad anställda på andra företag betalar för sina privata bilar
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VS

Framtidsutblick
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VS

https://park-it-solutions.com/

Framtidsutblick
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https://park-it-solutions.com/
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Omvärldsanalys – Om arbetspendling & 
arbetsplatsen

Nytt nuläge

Viktigt för att 

ändra vanor.
Hur?

• Arbeta strukturerat & långsiktigt

• Hitta unika drivkrafter, klimat, plånbok, hälsa

• Överflyttning till cykel handlar till stor del om fysisk 

infrastruktur

• Ansvar för arbetsmiljön även vid hemarbete. 

• Arbetsplatsen - förutom god arbetsmiljö ska det också vara 

ett ställe som man får energi och inspiration av att besöka.



Organisation

• Att från start ha en tänkt organisation för 

drift, underhåll och uppföljning

• Det bör finnas ett vaktmästeri som kan 

upprätthålla den mer operativa delen 

(överflyttning till cykel handlar till stor del 

om fysisk infrastruktur)

• Både den strategiska samt den 

operativa delen kan upphandlas 
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Effekter av åtgärder 
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Lägre p-tal och 

mobilitetstjänster leder 

till mer hållbar mobilitet 

men exakta effekter är 

fortfarande osäkra.

Kollektivtrafiken spelar 

en stor roll, 

dagspendlingen sker 

inte i bilpool.

Kunskap om bilpool är 

viktigt – det räcker inte 

med att bara ställa ut 

den.
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