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Sammanfattning 

2015 genomfördes för första gången en nöjdhetsundersökning för cykel i Gävle. 

Undersökningen var digital och har informerats om via en mängd olika 

informationskanaler och nätverk. Enkäten besvarades av 997 personer varav 

85,4% av de svarande angav att de cyklar minst tre dagar i veckan. Det vanligaste 

ärendet för resan är arbete/studier. 

På en betygsskala från 1-6, där 1 är mycket missnöjd och 6 är mycket nöjd, får 

Gävle som cykelstad i genomsnitt 3,9.  

Respondenterna var överlag nöjda med cykelbanornas underlag och skötseln 

vintertid, samtidigt som lagning av hål och skador på cykelbanorna fick låga 

betyg. Andra viktiga kvaliteter, som belysning längs viktiga körbanor och 

trimning av buskar och träd vid cykelbanorna, gav respondenterna höga betyg 

med medelbetyget 3,9 för båda kategorierna.  

Gående ansågs som det största problemet för cyklister i trafiken samtidigt som 

bilister bedömdes som den största faran. De svarande ansåg att de viktigaste 

åtgärderna för cyklister är att öka tryggheten/säkerheten i korsningar samt 

separera gående och cyklister. 

 

  



 

Inledning  

Bakgrund 

Nöjdhetsmätning för cykel genomfördes för första gången i Gävle 2015. 

Förhoppningen är att undersökningen ska bli årligt återkommande, för att över 

tid kunna jämföra gävlebornas inställning till Gävle som cykelstad och 

inställningen till att cykla.  

Syfte 

Syftet med undersökningens resultat är att få en utvärdering av befintliga 

förutsättningar att cykla. Syftet med att mäta cyklisters upplevelse av Gävle som 

cykelstad är alltså att få en subjektiv bild av befintlig infrastruktur som stöd för 

planeringen av den kommande, men även som underlag för arbetet med 

cykelkultur, trafiksäkerhet och påverkansåtgärder.  

Metod 

Nöjdhetsmätning för cykel genomfördes i form av en digital enkät, se Bilaga 1 för 

frågor. Enkäten togs fram till Miljögalan 2015, där besökare på galan 

informerades om länk till enkäten. Totalt har enkäten informerats om via 

följande informationskanaler och nätverk: 

 Till besökare på Miljögalan 2015 

 Länk på intranätet för anställda vid Gävle kommun (Ankaret) 

 Nyhet på Region Gävleborgs hemsida   

 Nyhet på Lantmäteriets hemsida på infoskärmar 

 Utskick till cykelrådet 

 Mejl till vintercyklister, ECC m fl.  

 Facebooksidan Cykla i Gävle 

 Gävle kommuns facebooksida    

 Vuxenutbildningen    

 Gymnasieskolorna och högstadieskolor 

 Gävle Centrumsamverkan 

Respondenter 

Totalt svarade 997 personer på enkäten.   



 

Resultat 

Bakgrund 

Totalt svarade 997 personer på enkäten. Dessa fördelar sig på kön och ålder 

enligt följande: 

 

 

Figur 1. Andel kvinnor respektive män som svarat på enkäten. N = 997 

 

 

 

 

Figur 2. Fördelning av de svarandes ålder. N = 996. 



 

Resande med cykel 

Säsong 

Av de svarande så anger 99.5% att de cyklar under sommaren, 95,9% respektive 

93,3% cyklar under våren respektive hösten – medan endast 58,7% av de 

svarande anger att de vanligtvis cyklar under vintern.  

Underlag och väder 

32% av de svarande anger att de cyklar oavsett underlag, övriga svaranden avstår 

från att cykla vid olika brister i underlaget, se diagram nedan.  

 

 

Figur 1. N = 974. 

 

  



 

Frekvens och ärende 

35,4 % av de svarande anger att de cyklar 6-7 dagar i veckan, 50 % att de cyklar 

3-5 dagar per vecka (den säsong de cyklar). 85,4 % av de svarande anger alltså 

att de cyklar minst 3 dagar i veckan.  

 

 

Figur 2. N = 970.  

 

Det vanligaste ärendet med cykel är arbete/studier och de ärenden där cykeln 

används mest sällan är för tjänsteresor samt hämta/lämna barn. 

 

Figur 3. N = 957.  



 

Nöjdhet med Gävle som cykelstad 

 

De svarande i enkäten ombads gradera ett antal aspekter på en skala 1-6, där 1 = 

mycket missnöjd och 6 = mycket nöjd. 0 = ingen uppfattning och har räknats 

bort vid beräkning av medel.  

 

Bäst betyg får mängden cykelbanor, 52% av de svarande ger mängden 

cykelbanor betyg 5 eller 6. Även cykelbanornas bredd får relativt gott betyg, 42% 

av de svarande ger bredden betyg 5 eller 6.  

 

Cykelbanornas utformning får sämst betyg, 24 % av de svarande ger 

utformningen betyg 1 eller 2.  

 

Gävle som cykelstad allmänt får i genomsnitt betyg 3,9. 

 

Figur 4. N = 932. Betyg 0 anges vid ingen uppfattning och har räknats bort vid beräkningen av 
medel.  

 
Vad Betyg (medel) 
Gävle som cykelstad 3,9 
Mängden cykelbanor 4,4 
Cykelbanornas bredd 4,1 
Cykelbanornas utformning 3,5 

  



 

Fysiska faktorer 

 

 
Vad Betyg (medel) 
Asfalten/underlaget 4,0 
Skötseln vintertid 3,7 
Borttagning av sand och grus 3,6 
Sopning av löv på hösten 3,7 
Lagning av hål och skador 3,1 

 

 

De svarande är överlag mycket nöjda med cykelbanornas underlag, exempelvis 

ger 38 % av de svaranden asfalten/underlaget betyg 5 eller 6. 26 % av de 

svarande ger skötseln av cykelbanorna på vintern betyg 5 eller 6.  

 

Sämst betyg av underlagsfrågorna får lagning av hål och skador på cykelbanorna, 

endast 16 % ger lagningar betyg 5 eller 6 medan 32 % istället ger lagningen betyg 

1 eller 2.  
  

Figur 5. N = 929. Betyg 0 anges vid ingen uppfattning och har räknats bort vid beräkningen av medel.  



 

 

Figur 6. N = 925. Betyg 0 anges vid ingen uppfattning och har räknats bort vid beräkningen av 
medel.  

 
Vad Betyg (medel) 
Belysning 3,9 
Trimning av buskar och träd 3,9 
Omledning vid vägarbete 3,4 

 
  



 

 

 

Figur 7. N = 920. Betyg 0 anges vid ingen uppfattning och har räknats bort vid beräkningen av 
medel.  

 
Vad Betyg (medel) 
Cykelparkeringars standard 3,7 
Cykelparkering stationen 3,5 
Cykelparkering Stortorget 3,4 
Skötseln av cykelparkeringar 3,8 
Tillgång cykelparkering vid 
viktiga målpunkter 

3,8 

 
  



 

Problem 

De svarande ombads ange det som orsakade störst problem för dem som 

cyklister, antingen bland föreslagna problem eller ange egna. Flest antal (448 st) 

angav att gående var ett problem.  

 

Rubrik Antal 

Gående 448 

Brister i underhåll (hål, sprickor, 

ojämnheter i beläggningen etc.) 

370 

Cykelbanors korsning med gator/vägar 357 

Brister i drift (snö, halka, löv, grus etc) 355 

Bilister 304 

Cykelbanor som tar slut (felande länkar) 249 

Brister i utformning (höga kanter, 

stolpars placering etc.) 

227 

Gående med hund 209 

Bristande belysning 196 

Andra cyklister 177 

Mopedister 90 

Bristande omledning av cykelbanan vid 

grävning/vägarbete 

75 

Bristande vägvisning 53 

Egna cykeln eller dess utrustning 52 

Jag upplever inga problem 51 

Mitt eget beteende 31 

Figur 8. N = 884 

 

  



 

Faror 

De svarande ombads även ange det som upplevdes som störst fara för dem som 

cyklister, antingen bland föreslagna farorna eller ange egna. Flest antal (560 st) 

angav att bilister upplevdes som en fara.  

 

 

Rubrik Antal 

Bilister 560 

Brister i drift (snö, halka, löv, grus etc) 395 

Brister i underhåll (hål, sprickor, ojämnheter i beläggningen 

etc.) 

355 

Cykelbanors korsning med gator/vägar 323 

Gående 291 

Andra cyklister 241 

Bristande belysning 220 

Brister i utformning (höga kanter, stolpars placering etc.) 189 

Gående med hund 165 

Mopedister 127 

Cykelbanor som tar slut eller saknas (felande länkar) 127 

Mitt eget beteende 63 

Bristande omledning av cykelbanan vid grävning/vägarbete 55 

Egna cykeln eller dess utrustning 45 

Jag upplever inga faror 26 

Bristande vägvisning 19 

Figur 9. N = 883 

 
  



 

Åtgärder 

De svarande i enkäten ombads gradera ett antal aspekter på en skala 1-6, där 1 = 

ej viktigt och 6 = mycket viktigt. 

Viktigaste åtgärden anses vara att öka tryggheten/säkerheten i korsningar, 69 % 

av de svarande betygsatte den åtgärden med 5 eller 6. Därefter ansågs åtgärder 

för att separera gående och cyklister vara viktigast, 63 % betygsatte den åtgärden 

med 5 eller 6.  

 
Vad Betyg (medel) 
Öka tryggheten/säkerheten i korsningar 4,9 
Separera gående och cyklister 4,7 
Ökad bortsopning av grus 4,3 
Förbättrad snöröjning 4,3 
Jämna till underlag 4,3 
Minimera antal stopp 4,1 
Ta bort nivåskillnader 4,1 
Ökad bortsopning av löv 3,9 
Öka trimning av buskar och träd 3,5 
Förbättrad vägvisning och skyltning 3,3 
Öka bredden på cykelbanor 2,4 

 

Figur 10. N = 901 


