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Enkätfabrikens övergripande mål är att genomföra undersökningar som 
leder till samhällsutveckling. För Enkätfabriken är det givet att låta ett 
samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företaget som det 
arbete vi utför. Enkätfabriken grundades 2009 och arbetar med mätningar åt 
kunder i offentlig, privat och ideell sektor. 

Vi på Enkätfabriken hjälper våra kunder med underlag och fakta för att  
kunna fatta rätt beslut. Olika situationer och problem förutsätter att 
olika vägar väljs för att nå det underlag som krävs. Genom våra modeller 
och vår kunskap kan vi erbjuda lösningar som leder till ett starkt och väl 
genomarbetat beslutsunderlag. 

1. Utgångspunkt och genomförande

Teamet bakom rapporten
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Enkätfabrikens anställda har god erfarenhet av utformning, genomförande 
och analys av olika typer av undersökningar. Samtliga projektledare och 
konsulter i bolaget har minst en universitetsexamen inom relevanta ämnen.

Vill du komma i kontakt med Enkätfabriken är du varmt välkommen 
att kontakta oss på  031-313 48 78 / 046-460 28 78 / kontakt@
enkatfabriken.se

Erik Granberg 
Projektledare/ 
Analytiker

Erik Nyberg
Analytiker

1.1. Om oss



1.2. Bakgrund & syfte

Bakgrund och syfte
Enkätfabriken har genomfört en undersökning åt Cykelfrämjandet genom 
cykelpanlen. Genom cykelpanelen kan cykelrelaterade undersökningar 
genomföras. Syftet med denna undersökning var bland annat att kartlägga 
cykelvanor och hinder under vintercykling samt coronapandemins påverkan 
på cykling. 

Urval och svarsfrekvens
Av totalt 8 307 inbjudna personer inkom 3 795 kompletta svar, vilket innebär 
en svarsfrekvens på 46%. Dessutom inkom 139 inkompletta svar. Utöver 
dessa inbjudna svarade 2 078 personer på en öppen enkät, varav 1 831 gav 
kompletta svar. Totalt antal kompletta svar uppgår därmed till 5 626 svar. 

46%
i svarsfrekvens 
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Genomförande
 » Webbenkät

 » januari-Februari 2021

 » Svarsfrekvens: 46%

 » 1 påminnelse

Tidpunkt

inbjudan 2021-01-28

1:a påminnelse 2021-02-03

undersökning stängd 2021-02-15



5Cykelfrämjandet, Cykelpanel, mars 2021

2. Bakgrundsfakta

4%

28% 27%
24%

17%

Yngre än
30 år

30-44 år 45-54 år 55-64 år Över 65 år

Kön, antal svar: 5 648 Ålder, antal svar: 5 647
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3. Resultat
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3.1. Cykelvanor Efter vanlig cykel (som 71%  
använder) är det stigcykel/
mountainbike vanligast att  

använda vintertid (20%)

Lådcykel/cykel med släp är  
cykeltypen som har högst  

andel el-assistans, 71%

Vilken typ av cykel använder du vintertid? [Flervalsfråga] 
Antal svar: 6 000

Har din cykel el-assistans?

21%

5%

2%

71%

17%

38%

33%

47%

79%

95%

98%

29%

83%

63%

67%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vanlig cykel/stadscykel/hybridcykel

Stigcykel/mountainbike

Landsvägscykel/racercykel/gravel bike/cyclocross

Lådcykel/lastcykel/cykel med släp

Vikcykel

Hyrcykel

Funktionsvariationsanpassad cykel (t.ex. handcykel)

Annan typ av cykel

Ja, den har el-assistans Nej, den har inte el-assistans

1. Antal svar:

2. 4 279

3. 1 199

4. 971

5. 303

6. 69

7. 24

8. 3

9. 173
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34%

10%

5%

21%

7%

5%

27%

33%

20%

22%

25%

19%

8%

22%

20%

13%

24%

19%

6%

12%

17%

9%

16%

17%

7%

13%

22%

11%

16%

21%

18%

10%

15%

25%

14%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Till och från jobb/skola/universitet [de tre föregående vintrarna]

Till och från fritidsaktiviteter/affären/vänner [de tre föregående vintrarna]

För motion, träning, rekreation och välbefinnande [de tre föregående vintrarna]

Till och från jobb/skola/universitet [detta vinterhalvår]

Till och från fritidsaktiviteter/affären/vänner [detta vinterhalvår]

För motion, träning, rekreation och välbefinnande [detta vinterhalvår]

Varje dag Flera gånger per vecka Någon gång per vecka Någon gång per månad Mer sällan Aldrig

Hur ofta har du cyklat i genomsnitt under [de tre föregående vintrarna (dvs inte denna vinter)/
detta vinterhalvår (1 oktober till nu)] vid följande aktiviteter:

1. Antal svar:

2. 5 999

3. 5 999

4. 6 003

5. 5 997

6. 5 999

7. 6 002

I alla kategorier har cykling  
minskat detta vinterhalvår –  

andelen som svarat ”Aldrig” har  
ökat med mellan 4-7 procentenheter

Andelen som cyklar någon gång per  
vecka eller mer har också minskat i  
alla kategorier, minst förändring har  
dock skett rörande motion, träning,  

rekreation och välbefinnande
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47%53%
Ja

Nej

60%

32%

31%

16%

5%

9%

Hemarbete/distansundervisning har minskat min cykelpendling

Jag försöker undvika kollektivtrafik och cyklar oftare istället

Rekommendationer om social distansering gör att jag håller mig
hemma mer och cyklar mindre

Rekommendationer om fysisk distansering gör att jag cyklar
oftare för träning/motion

Permittering, arbetslöshet eller minskade uppdrag kopplat till
coronapandemin har gjort att jag cykelpendlar mindre

Annat

Har coronapandemin påverkat hur mycket du har 
cyklat denna vinter? Antal svar: 6 009

På vilket sätt har coronapandemin påverkat din cykling? 
[Flervalsfråga] Antal svar: 2 842

Om du har cyklat mindre den här vintern jämfört med 
tidigare vintrar, har du rört på dig eller motionerat mer 
på något annat sätt? Antal svar: 2 841

Knappt hälften har  
förändrat sitt cyklande till  
följd av coronapandemin,  

vanligast är att cykelpendling 
har minskat (60%)

Av de som har cyklat mindre 
har drygt hälften uppgett att 
de rört sig eller motionerat  

mer på andra sätt (51%)
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3.2. Cykelmotivation och hinder vintertid

Vad är din främsta motivation till att cykla på vintern?* Antal svar: 3 618 

Främsta 
motivationen till att 
cykla vintertid är att 
det är smidigt och 

snabbt, 44%

Efter smidighet 
kommer hälsoaspekten 

av cykling (19%) 
samt cykling som 

fritidsintresse (16%) 

44%

19%

16%

9%

7%

3%

2%

Cykling är smidigt och snabbt jämfört med
andra transportmedel

Jag förbättrar min hälsa

Cykling är ett stort fritidsintresse

Jag känner att jag bidrar till en bättre värld

Cykling är ett billigt transportmedel

Det är ett sätt att minska/undvika
smittspridning

Jag cyklar inte på vintern

* Frågan ställdes endast till de som svarade att de i genomsnitt cyklat mellan ”Varje dag” och ”Mer sällan” på alla tre kategorierna i frågan  
Hur ofta har du cyklat i genomsnitt under detta vinterhalvår (1 oktober till nu) vid följande aktiviteter:
  
- Till och från jobb/skola/universitet;  
- Till och från fritidsaktiviteter/affären/vänner;  
- För motion, träning, rekreation och välbefinnande
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50%

28%

23%

13%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

9%

27%

Det är dåligt underlag

Vädret

Otrygga trafiksituationer

Det är mörkt

Det är för långt till mina destinationer

Svårigheten att transportera varor

Avsaknad av säker cykelparkering vid målpunkt

Saknar väderskyddad parkering till cykeln

Det sliter på cykeln

Saknar utrustning / problem med utrustning

Svårigheten att kombinera med kollektivtrafik

Svårigheten att få med barn på cykeln

Saknar möjlighet att byta kläder/duscha vid mina destinationer

Jag vill inte bli svettig

Annat

Inget hindrar mig från att cykla mer på vintern

Vad hindrar dig från att cykla oftare på vintern? Antal svar: 5 804

Vanligaste orsaken till att respondenterna 
inte cyklar oftare under vintern är på grund av 

underlaget (50%), följt av vädret (28%)  
och otrygga trafiksituationer (23%)
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Vilket av följande skulle kunna få dig att cykla oftare på vintern? (Rangordna topp-3)  
Bas: 5 409 svar

Det som rangordnas högst på frågan av vad som kan  
få respondenter att cykla mer vintertid är snö- och 
halkfria cykelvägar – 60% uppger det som första 
prioritet, totalt är det 86% som anger det som 

rangordning 1, 2 eller 3 (av 3). 
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3.3. Olika aktörers roll

65% tycker att snöröjning och halkbekämp- 
ning av cykelvägar är av högsta prioritet  
gällande vintercykling, totalt tycker 90%  

det är en topp-3-prioritering

65%

17%

4% 3% 3% 3% 2% 2%

16%

29%

15% 17%
7% 7%

4% 4%

8%

19%

23%
14%

17%

6%
8% 6%

90%

65%

42%

34%

28%

16%
14%

12%

Snöröjning och
halkbekämpning

av cykelvägar

Separerade cykelvägar Säkra korsningar Belysning vid
cykelvägar

Beteendepåverkan
för ökad och säker

vintercykling

Uppvärmda cykelvägar
(t.ex. med värme-
slingor i marken)

Offentliga cykel-
servicestationer för
att spola av/under-

hålla cykeln

Väderskyddade
cykelparkeringar

Rangordning 1 Rangordning 2 Rangordning 3

Vad tycker du din kommun bör prioritera vad gäller vintercykling? (Rangordna topp-3)  
Bas: 5 680 svar
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66%

34%
Ja

Nej

61%

26%

7%

5%

1%

Arbete riktat mot beslutsfattare för att fler cykelvägar och annan
cykelinfrastruktur ska byggas

Arbete riktat mot beslutsfattare för bättre vinterväghållning

Arbete riktat till allmänheten för att öka kännedomen om hälso-
och miljöfördelarna med vintercykling

Arbete riktat till cyklister om utrustning och säkerhet för
vintercykling

Arbete riktat till cyklister om rekreationscykling på vintern

Vet du hur du gör en felanmälan om trafik- och utemiljön till din kommun?  
Antal svar: 5 699

Vilken fråga anser du är viktigast för Cykelfrämjandet att jobba med för att främja och 
öka vintercyklingen? Antal svar: 5 698

Två tredjedelar (66%) vet hur 
de ska göra en felanmälan till  
om trafik- och utemiljön till  

sin kommun

En majoritet anser att  
Cykelfrämjandet främst ska  
arbeta mot beslutsfattare för  
att bygga fler cykelvägar och  

annan cykelinfrastruktur (61%)



www.enkatfabr iken.se

Undersökningar som leder till utveckling!
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