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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. 

- Enkät öppen 3 juni–31 augusti.



Resultaten
- Resultat presenteras bara för kommuner som fått 

tillräckligt många svar i förhållande till sin storlek: 

Mindre än 50 000 invånare – minst 50 svar 
50 000–100 000 invånare – minst 75 svar 
Mer än 100 000 invånare – minst 100 svar 
Stockholm, Göteborg och Malmö – 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.



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. 



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 och kunna ta fram  
resultat för 100 kommuner! 

- Ju fler cyklister som svarar desto bättre underlag  
för det fortsatta arbetet med att skapa bättre 
cykelförutsättningar i hela landet.  

- Som stöd i arbetet med att sprida enkäten har  
vi tagit fram ett kommunikationskit som fritt kan 
användas av kommuner, regioner och andra som  
vill kommunicera enkäten.

https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern-2022-kommunikation/


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

potential till ansvariga 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. 





Gör din röst  
hörd och hjälp till  
att sprida ordet!
Svara på Cyklistvelometern innan 31 augusti på 
cykelframjandet.se/cyklistvelometern



Tack för att ni lyssnade!
Frågor eller funderingar? 

Sonja Nettelbladt, projektledare 
sonja.nettelbladt@cykelframjandet.se 

070 964 40 62


