Cykelfrämjandets
cyklistvelometer 2020
Information till kommuner

Cykelfrämjandets Cyklistvelometer är en rikstäckande nöjdhetsundersökning bland
personer som cyklar. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på
hur cyklande ser på frågor som rör cykling, samt att utvärdera cyklandet på
kommunnivå. Den genomfördes för första gången 2018 och planeras genomföras
igen 2020. Över 12 000 cyklister svarade på Cyklistvelometern 2018!
53 komm
uner
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Nationell rapport

Nationell nöjdhetsranking
-var är cyklister mest nöjda?

Lägg till lokala frågor!

Fördjupad kommunrapport
Resultat per område:
Generell nöjdhet
Trygghet
Drift och infrastruktur
Cykelmöjligheter i kommunen
Hinder
Samspel

Denna omgång erbjuds intresserade
kommuner möjligheten att lägga till egna
frågor till standardenkäten som sedan
sammanställs som en del av er fördjupade
kommunrapport. Kostnad för detta är
6000 sek för den första frågan och 4000
sek per fråga därefter. För ett större antal
frågor eller skräddarsydda kartlösningar
kontakta oss för offert. För att anmäla
frågor eller få tillgång till standardenkäten,
maila:
cyklistvelometern@cykelframjandet.se
Se förra årets rapporter på: http://
cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

Komplement till
Kommunvelometern

Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och
2020 blir undersökningens andra omgång. Resultatet kan
användas för att komplettera den bild som
Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger kring
kommunernas arbete. Kommunvelometern är en
benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners
insatser för cykeltrafik – det vill säga hur bra kommunerna
arbetar för att främja cyklingen. Cyklistvelometern är i sin
tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra
förutsättningarna upplevs av dem som tar sig fram på
cykel redan idag.
Läs mer om Kommunvelometern på:
https://cykelframjandet.se/kommunvelometern/
Kommunens insats i Cyklistvelometern

Deltagande i Cyklistvelometern kostar inte kommunen
någonting. Cyklistvelometern baseras på en självrekryterad och
anonym webbenkät som sprids av Cykelfrämjandet och
intresserade kommuner. Resultat presenteras enbart för
kommuner som har fått ihop ett större antal svar. Antal svar
som krävs är i förhållande till kommunens storlek: från minst
50 svar för små kommuner till minst 200 svar för de största
kommunerna. Det är därför viktigt som kommun att ha en egen
rekryterings- och marknadsföringsplan för webbenkäten för att
säkerställa tillräckligt god svarsfrekvens bland cyklister för just
er kommun.
Cykelpanelen - en panel för
framtida undersökningar

Tidsplan
Cyklistvelometern 2020
Oktober 2019- mars 2020:
anmälan av lokala
tilläggsfrågor
28:e maj 2020: webbenkäten
öppnas
Maj - augusti 2020:
Rekrytering till webbenkäten
31:a augusti 2020:
webbenkäten stängs
8:e oktober 2020: resultatet
presenteras på Svenska
Cykelstäders höstträff

I frågeformuläret har även de svarande cyklisterna möjlighet att ange sina kontaktuppgifter för att
vara med i framtida undersökningar kring cykling, något som omkring en tredjedel av de svarande
från 2018s Cyklistvelometer tackat ja till. Denna panel, Cykelpanelen, hanteras av företaget
Enkätfabriken och skapar en unik möjlighet att hämta in cyklisternas egna perspektiv på alla frågor
som rör cyklande i framtida undersökningar.
Kontaktperson:

Emilia Sternberg
emilia.sternberg@cykelframjandet.se

Läs mer och se 2018:s nationella rapport och kommunrapporter på:
https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

