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Bakgrund
- Nationell granskning och jämförelse av hur  

cyklister upplever kommunen de cyklar mest i.  

- Baseras på en självrekryterad, anonym webbenkät 
som sprids av Cykelfrämjandet och intresserade 
kommuner och regioner. Går ut till vår Cykelpanel. 

- Genomförs vartannat år och i år för tredje gången. 

- Resultatet ger en unik insyn i kommunens 
utvecklingspotential och erbjuder ett verktyg  
för att skapa bättre cykelförutsättningar. 

- Möjliggör jämförelse med tidigare år och med  
andra kommuner och regioner. Kompletterar  
bilden som den årliga Kommunvelometern ger.



Enkäten
- Totalt 28 frågor inom sex kategorier: Generell 

nöjdhet, Trygghet, Tillgång till cykelinfrastruktur, 
Framkomlighet i cykelvägnätet, Cykelklimat  
och Cykelns prioritet i kommunen.  

- Bakgrundsfrågor om ålder, könsidentitet, typ av 
cykel, hur ofta och vid vilka tillfällen man cyklar etc.  

- Respondenten kan välja att svara för flera kommuner. 
Enkäten tar i snitt nio minuter att svara på. 

- Möjlighet för kommunerna att lägga till egna frågor 
till självkostnadspris.  

- Enkät öppen 3 juni–31 augusti.



Resultaten
- Resultat presenteras bara för kommuner som fått 

tillräckligt många svar i förhållande till sin storlek:  
 
Små, färre än 50 000 invånare – minst 50 svar 
Medelstora, 50–100 000 invånare – minst 100 svar 
Stora, mer än 100 000 invånare – minst 200 svar  

- Frågorna går från 1–5. Resultaten rymmer medel-
värden för kategorierna liksom en totalpoäng.  

- Kategorierna och totalpoängen är även kopplade  
till betygsskalan A-F samt färgkoder.



Frågor eller synpunkter 
på enkäten?



Presentation av resultaten
- Resultatet presenteras i:  

• en nationell huvudrapport 
• fördjupade kommunrapporter 
• dashboard med infografik  

- I år inkluderar infografiken även en presentation  
av fritextsvar med möjlighet att söka på ord.  

- Infografiken kan filtreras på regionnivå för att se 
resultat för samtliga kommuner i en region.  

- Resultaten kommer att presenteras vid Svenska 
Cykelstäders höstträff den 19 oktober då de även 
kommer att kommuniceras till press. 



Kommunens insats
- Deltagande i Cyklistvelometern kostar inte  

kommunen någonting. 

- Flest svarande får de kommuner som själva  
hjälper till att sprida enkäten – viktigt för  
att säkerställa tillräckligt många svarande.  

- Även regionerna kan hjälpa till att sprida  
enkäten – möjliggör att vi kan ta fram resultat för  
så många av kommunerna i regionen som möjligt. 

- Resultaten kan användas av kommuner och  
regioner som underlag och verktyg både i det  
interna arbetet och i dialog med politikerna.  



Målsättning
- Förra året besvarades enkäten av 18 000 cyklister  

och resultat kunde tas fram för 83 kommuner.  

- Målet i år är att nå 20 000 från 100 kommuner! 

- Ju fler cyklister som svarar desto bättre underlag  
för ert (och vårt!) fortsatta arbete. 



Tidsplan

April December 

28 april 
Informationsmöte. 

Vecka 18 
Kommunikations-

material tillgängligt.

3 juni 
Enkät live, länk 

skickas ut innan.

3 juni–31 aug 
Möjlighet att följa 

svarsfrekvens i realtid, få råd 
och stöd i kommunikationen. 

31 aug 
Enkät stänger. 

19 oktober 
Resultaten presenteras på  

Svenska Cykelstäders höstträff. 
Pressmeddelanden går ut. 
Rapporter och infografik 

publiceras.



Frågor eller synpunkter 
så här långt?



Kommunikation
- Cykelfrämjandet kommer att kommunicera 

enkäten och resultaten genom: 
• egna interna och externa kanaler  
• till vår egen Cykelpanel 
• genom våra lokala kretsar och nätverk 
• pressmeddelanden och pressbearbetning 
• presentation av resultaten på Svenska 

Cykelstäders höstträff och till våra medlemmar 

- Cykelfrämjandet tar fram ett kommunikationskit 
som kommuner och regioner kan använda i 
spridning av enkäten och kommunikation av 
resultaten.



Exempel på spridning
- Hemsida, nyhetsbrev och sociala medier. 

- Annonsering i lokal media. 

- Affischering och annonsering på stan. 

- Flygblad vid evengemang, i kommunens 
lokaler, i cykelbutiker etc.  

- Genom lokala föreningar, nätverk och 
Facebook-grupper. 

- Internt till medarbetare och extrajobbare. 

- Till boende i kommunala bostadsbolag.



Kommunikationskit
- Kommunikationskitet innehåller: 

• spridbilder till hemsida, nyhetsbrev  
och sociala medier 

• annons till tryckt media 
• affisch och flygblad 
• one-pager med information 

- Möjlighet till vissa lokala anpassningar. 

- Kommer att finnas tillgängligt för nedladdning 
på Cykelfrämjandets hemsida. 

- Möjligt att följa svarsfrekvensen i realtid  
och anpassa kommunikationen utifrån det. 



Enheter
Tryckta medier

Tryckt affisch, 50×70 cm Flyer, A5 eller A6 Annons till tidning, 122 × 178 mm



Enheter
Digitala och sociala medier

Digital, 1080×1080 (1:1) Digital, 1080×1920 (9:16) Digital, 1200×628

Digital 1920 × 1080 (16:9)



Enheter
Övrigt

One-pager med information Informationstext QR-kod och länk till enkät 

www.



Exempel
Affisch och flygblad



Exempel
Sociala och digitala medier



Möjlighet till lokal anpassning
- Möjligt att lägga till namnet på kommunen  

i enheterna.  

- Alla enheter kommer med och utan 
Cykelfrämjandets logga.  

- Väljer ni att göra ut eget material så behöver 
det tydligt framgå att det är Cykelfrämjandets 
enkät för att tydliggöra att det är en nationell 
och oberoende granskning. 

- Vi är gärna bollplank i arbetet! 



Checklista

Meddela kommunikationsavdelningen i god tid.

Gör ett inlägg med länk på er hemsida, 
i nyhetsbrev och sociala medier.

Skriv ut affischer och flygblad för kommunikation på 
stan, i kommunens lokaler, lokala cykelbutiker etc. 

Kommunicera genom lokala föreningar, 
nätverk och Facebook-grupper. 

Kommunicera ut det internt och via extrajobbare. 

För spridning av enkät



Frågor eller synpunkter 
på kommunikationen?



Användning av resultaten
- Ger en insyn i förbättrings- och utvecklings- 

potential till er som ansvarar för samhälls- och 
trafikplanering.  

- Möjliggör jämförelse med tidigare år och med  
andra kommuner och regioner. 

- Kan användas som ett cykelpolitiskt verktyg i det 
interna arbetet och i dialog med politikerna i syfte  
att skapa bättre cykelförutsättningar i kommunen. 

- Genom att presentera cyklisternas perspektiv 
kompletterar Cyklistvelometern den bild som 
Kommunvelometern ger av cyklingen i kommunen. 



Exempel på användning
- Lokalt pressmeddelande om resultaten. 

- Kommunikation i egna kanaler. 

- Underlag för cykelbokslut. 

- Presentation för politikerna. 

- Jämför med liknande kommuner och  
tidigare år. 

- Sätt målsättningar inför nästa omgång  
av Cyklistvelometern. 

- Bjud in lokala cyklister för vidare dialog. 

- Bjud in Cykelfrämjandet för att berätta mer  
om resultaten och ge tips på förbättringar.



Checklista

Gör ett pressmeddelande och kommunicera  
resultaten i egna kanaler.

Presentera resultaten för politikerna och använd dem  
som underlag för cykelbokslut och handlingsplaner.

Sätt mål inför nästa omgång av Cyklistvelometern. 

Bjud in lokala cyklister för fortsatt dialog.

Bjud in Cykelfrämjandet för att berätta mer  
om resultaten och ge tips på förbättringar. 

För kommunikation och användning av resultat



Bjud in Cykelfrämjandet!
- Vi hjälper er gärna med en fördjupad presentation  

av Cyklistvelometern och diskussion kring vilka  
styrkor och brister som resultaten visar på.  

- Vi kan skräddarsy presentationen utifrån era  
behov – från en kortare dragning digitalt till  
eller en längre workshop på plats hos er.  

- Hör av er till Sonja Nettelbladt för att diskutera  
möjliga upplägg och kostnadsförslag. 



Några sista frågor  
eller synpunkter?



Tack för att ni lyssnade!
Frågor eller funderingar? 

Kontakta Sonja Nettelbladt, projektledare 
sonja.nettelbladt@cykelframjandet.se 

070 964 40 62


