
Hur deltar man som kommun?
Deltagande i Cyklistvelometern kostar  
inget och man behöver inte anmäla sig. 
Flest svarande får de kommuner som  
själva hjälper till att sprida enkäten. 

Resultat presenteras bara för kommuner som 
fått in ett minsta antal svar utifrån invånarantal:

• Mindre än 50 000 – 50 svar
• 50 000–100 000 – 75 svar
• Mer än 100 000 – 100 svar
• Stockholm, Göteborg, Malmö – 200 svar

Enkäten 
öppnar 
3 juni!
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Vad täcker enkäten in?
Totalt 28 frågor inom kategorierna Generell 
nöjdhet, Trygghet, Tillgång till cykelinfra-
struktur, Framkomlighet i cykelvägnätet, 
Cykelklimat, Cykelns prioritet i kommunen.

Vad är Cyklistvelometern?
Cyklistvelometern är en återkommande  
undersökning där Cykelfrämjandet 
granskar och jämför Sveriges kommuner 
utifrån vad cyklisterna själva tycker. 

Undersökningen baseras på en enkät där 
alla cyklister i Sverige kan tycka till om sin 
kommun. År 2020 svarade hela 18 000 
cyklister!

År 2022 genomförs Cyklistvelometern  
för tredje gången och enkäten är öppen  
3 juni–31 augusti. 

Hur presenteras resultaten?
Resultaten publiceras den 19 oktober.  
Vinnare utses i kategorierna mindre,  
mellanstor och stor kommun. Resultatet 
presenteras i:

• en nationell huvudrapport
• fördjupade kommunrapporter
• dashboard med infografik



Tips vid spridning av enkät
Ladda ned kommunikationskitet 
på vår hemsida och meddela era  
kommunikatörer i god tid.

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

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

Kommunicera genom lokala nätverk,  
föreningar och Facebook-grupper.

Kommunicera ut det internt och via  
extrajobbare.

Ladda ned vårt 
kommunikationskit 

på cykelframjandet.se
/cyklistvelometern!

Tips vid spridning av resultat
Gör ett lokalt pressmeddelande och  
kommunicera 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 om resultaten.

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

Frågor eller funderingar?
Sonja Nettelbladt, projektledare
sonja.nettelbladt@cykelframjandet.se

Läs mer och se resultaten från 
Cyklistvelometern 2020 på 
cykelframjandet.se/cyklistvelometern


