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NATIONELL GRANSKNING OCH JÄMFOR̈ELSE AV HUR 
CYKLISTER UPPLEVER KOMMUNEN DE CYKLAR MEST I 
UTIFRAN̊ ETT CYKELPERSPEKTIV. 

CYKELFRÄMJANDETS



Om Cyklistvelometern 2020
• Andra gången sedan 2018 

• En självrekryterad och anonym 
webbenkät

• Ca. 18 000 cyklister har svarat

• Sammanställt resultat för 83 kommuner

• Bakgrundsfrågor om cyklisten, cykelvanor
och nöjdhet med cykelförutsättningar i 
kommunen där man cyklar mest

• Enkätundersökningen har genomförts av
Enkätfabriken

• Projektet har möjliggjorts med stöd från
Trafikverkets bidrag till ideella
organisationer



Metod – rankning och betygsskala
• 28 frågor (skala 1-5) indelat i 6 kategorier

• Medelvärdet utgör en totalpoäng på en femgradig skala

• Totalpoängen indelad i en betygsskala (A-F)

• Resultat jämförs mellan kommungrupper 



Utvalda resultat
Nationellt

• Under hälften är generellt 
sett nöjda (47 procent) 

• 37 procent upplever att det 
är tryggt att cykla

• Endast en 25 procent tycker 
det är tryggt för barn och 
unga att cykla 

• Otrygga trafiksituationer 
upplevs som det största 
hindret från att cykla mer

• Av olika trafikanter orsakar 
bilister störst otrygghet för 
cyklister, följt av lastbilar 
och gångtrafikanter



Utvalda resultat forts.
Nationellt

• Ca. hälften tycker drift och 
underhåll av cykelvägar 
sköts väl på sommaren (54 
procent)

• 32 procent tycker drift och 
underhåll sköts väl på 
vintern

• 43 procent anser att 
kommunen arbetar aktivt 
med förbättringar för 
cyklister

• 61 procent skulle 
rekommendera andra att 
cykla i kommunen



Utvalda resultat forts.
Nationellt



• Bästa mindre kommun
• Bästa mellanstora kommun
• Bästa stora kommun

Cyklistvelometern 2020
Årets cykelkommuner enligt cyklisterna



Bästa mindre kommun

Finspångs kommun!

På fotot: Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd i Finspångs kommun.
Foto: Finspångs kommun



Små kommuner – topp tre 
(färre än 50 000 invånare)

1. Finspångs kommun

2. Lidingö stad

3. Vänersborgs kommun



Bästa mellanstora kommun

Karlstads kommun!

På fotot: David Nordström, Cykelsamordnare Karlstads kommun.
Foto: Karlstads kommun



Mellanstora kommuner – topp tre 
(50 000 – 100 000 invånare)

1. Karlstads kommun

2. Sollentuna kommun

3. Östersunds kommun



Bästa stora kommun

Örebro kommun!

På fotot: David Gelinder (KD) presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad och Ullis 
Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor Örebro kommun
Foto: Örebro kommun



Stora kommuner – topp tre 
(över 100 000 invånare)

1. Örebro kommun

2. Malmö stad

3. Linköpings kommun



Fullständiga resultat
cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

Interaktiv infografik

Fördjupade 
kommunrapporter

Nationell 
huvudrapport



Tack!

Emilia Sternberg, projektledare Cykelfrämjandet
emilia.sternberg@cykelframjandet.se


