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Kommunvelometer

En granskning och jämförelse av 
kommunernas satsningar på att öka  
cykling och göra cykling säkrare och mer 
attraktivt.

CYKELFRÄMJANDETS



Vad är
Kommunvelometern?

En granskning och jämförelse av
kommunernas satsningar på att
öka cykling och göra cykling
säkrare och mer attraktivt.

12e upplagan 2021 – över 100 
kommuner

2021 - rekordår med 57 
deltagare!



Vad gör Kommunvelometern unik?
• Själv-rapportering av kommuner i webbenkät med kontrollerbara frågor
• Fokus på aktuella satsningar
• Benchmarking-studie – uppföljning från år >ll år och jämförelse
• Uppdelning i kommungrupper för bä<re jämförbarhet
• Mångsidigt poängsystem
• Na?onell huvudrapport, fördjupade kommunrapporter och interak?v

infographic
• Kommunspecifika rekommenda>oner baserat på resultatet
• Metoden framtagen av Koucky & Partners och vidareutvecklad av

Cykelfrämjandet, enkät och resultatsammanställning görs av
EnkäEabriken



Poängskala
• Poängskalan uppdaterad 2019 – 90 poäng totalt
• Hårda /mjuka/organisatoriska åtgärder

1. Infrastruktur (30p)
1.1 infrastrukturinvesteringar (20p) 
1.2 infrastrukturåtgärder (10p) 

2. Information och marknadsföring (30p) 
2.1 informations- och marknadsföringsinvesteringar 
(20p)
2.2 informations- och marknadsföringsåtgärder (10p) 

3. Organisation (30p)
3.1 cykelpolitik (10p) 
3.2 uppföljning och mätning (10p) 
3.3 organisatoriska åtgärder (10p) 



Vad får man som kommun?

• Huvudrapport som beskriver 
kommunernas cykelarbete
• Rankning och jämförelse av 

kommunens cykelarbete
• Fördjupad kommunrapport med 

rekommendationer för 
vidareutveckling
• Kunskap, mätbarhet, 

objektivitet, metoder – underlag 
för det egna förbättringsarbetet



Kommunvelometer-effekten

– Det har varit e4 bra stöd gentemot 
poli;ken a4 kunna visa hur vi ligger ;ll i 
mätningen för a4 sedan kunna ta fram en 
del styrande dokument. 

Jan Åke Hugo Claesson, enhetschef för 
trafikenheten Borås stad

– Vi är med i Kommunvelometern
mycket för a4 kunna jämföra oss med 
andra kommuner. 

Ingrid Mellberg, strategisk 
utvecklingsledare Varbergs kommun

– Det är e4 bra sä4 a4 kommunicera 
kommunens arbete ;ll poli;ker och andra.

Malin Månsson, Strategisk planerare för ökad 
cykling Göteborgs stad

–[D]et är en jä4ebra uppföljning från år ;ll år, 
både för vårt eget resultat men också för a4 
jämföra oss med andra.[En ny] 
trafikplaneringstjänst har delvis ;llkommit 
tack vare [Kommunvelometern].

Pia Grönvall, Processledare inom hållbart 
resande Gävle kommun

Intervjuer med kommuner i Kommunvelometern 2019 



Tidigare resultat:
cykelframjandet.se/kommunvelometern

cykelframjandet.se/kommunvelometern-2020


Cyklistvelometer

NATIONELL GRANSKNING OCH JÄMFÖRELSE AV 
HUR CYKLISTER UPPLEVER KOMMUNEN DE 
CYKLAR MEST I UTIFRÅN ETT CYKELPERSPEKTIV 

CYKELFRÄMJANDETS





Om Cyklistvelometern
• Genomfört vartannat år sedan 2018 

• En självrekryterad och anonym webbenkät

• Ca. 18 000 cyklister har svarade 2020

• Sammanställt fördjupade resultat för 83 
kommuner 2020

• Lärdom – bäst svarsfrekvens när kommunen 
själv sprider

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

• Genomförs med projektstöd från Trafikverket



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









Örebro kommun –Cyklistvelometern 2020



Örebro kommun–Cyklistvelometern 2020



Resultat
cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

Interak(v infografik

Fördjupade 
kommunrapporter

Nationell 
huvudrapport



Kommunvelometern och Cyklistvelometern 2020



Kommunvelometern 2022
Deadline för anmälan: 30 november

Maila: kommunvelometern@cykelframjandet.se

För mer info: 
https://cykelframjandet.se/kommunvelometern/

Cyklistvelometern 2022
Enkät genomförs maj-augusti 2022

Info till intresserade kommuner under våren

För uppdaterad info – anmäl er till nyhetsbrevet, maila: 
kommunvelometern@cykelframjandet.se

mailto:kommunvelometern@cykelframjandet.se


Uppstart av nationell plattform för cykelvänlig arbetsplats





Cykelvänligast 
en nationell plattform för cykelvänlig arbetsplats
organiserad av Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder

• En nationell plattform och arena för alla arbetsplatser – större utmaning & större 

inspiration, men med nyansering
• Nationell cykelvänligast tävling, med regionala vinnare samt olika utmärkelser
• Årlig cykla-till-jobbet-utmaning
• Kommunikation: hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, traditionell media
• Inspirationsseminarier
• Coachning och nätverk
• Möjlighet till fler kampanjer och samverkan – t.ex. Vintercykelutmaning?
• Centralt kansli med kommunala kontaktpersoner



5 nivåer, 48 kriterier



Anmälan till partnerskap i Cykelvänligast

• Mer info och länk till anmälan här

• Anmäl er senast 30 november

• Bekräftelse eller dialog i december utifrån antalet kommuner 
och regioner som anmält sig

https://svenskacykelstader.se/infomote-om-uppstart-av-en-nationell-plattform-for-cykelvanlig-arbetsplats-motesinspelning-och-anmalan-till-satsningen/


Tack!

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


