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Det går att förändra!

Vintercykling – ett sätt att må bra!
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Beteendeförändring

Prova på projekt – skapar nya upplevelser och vanor

Inspiration från testresenär kollektivtrafik och 

vintertramparna i Östersund
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Attityder till vintercykling

Farligt, mörkt, jobbigt, halt, slaskigt, omöjligt, etc.

eller helt fantastiskt!

Jämför med sunkiga ”soprum” eller 

”novemberslask”

Höja statusen för cykeln som färdmedel vintertid

Höja status för den som källsorterar rätt!
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Kampanj

Fundera på vad som 

skulle trigga era 

boenden

Utmaning

Kvalitet ger status!

Skapa nyfikenhet



12-10-04

32,8%

23,0%9,3%

7,1%

7,7%

11,5%
8,7%

Annonsbladet

Tidningsartikel 
(Dalarnas Tidningar/ 
Dalademokraten

Affischering på stan 
(A3) 

Affischering via 
busskurer/ 
reklampelare

Radioreklam

Vänner och bekanta

Falu kommuns hemsida

Målgrupp 

Cyklister och bilister!

Flest nåddes via 

lokalblad och artiklar i 

dagspress

Flera sätt att 

kommunicera, 

men underskatta 

inte det personliga 

samtalet!
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Drivkrafter till anmälan
Vilka drivkrafter har våra boenden? 

14,4%
2,1%

12,2%

4,3%

26,1%
3,2%

34,0%

3,7%

Kostnadsfri  utrustning
Deltagande i  en 
organiserad aktivitet
Kunna påverka 
förutsättningarna för 
cykl ing i  Falu kommun
Miljöskäl

Hälsoskäl
Spara pengar

Jag hade tänkt börja cykla 
vintertid

Annat

Efterfrågan på vintercykling 

och hälsotrend
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Vintercyklisten

Utmaning:

Cykla 3 kilometer

3 dagar/vecka i fyra mån.

What´s in it for me?

Vinterdäck, cykeldator, 

sadelskydd, cykelväst och 

hjälm (år 2 rabatt på hjälm) 

Övrigt (håll kontakten!)

Blogg, facebook, fototävling, 

uppmuntringskampanj, mediaträffar,etc.

Tid och pengar 

Ca 300.000 kr + ca 400h (år 1 ca 800h)       

Var tydlig med vad som gäller!
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Vintercyklisten 1,2,3
Vintercyklisten 1 

200 nya Vintercyklister 4 mån

+ referenscyklister

Vintercyklisten 2 

204 Vintercyklister 4 mån

+ 200 i Borlänge kommun

Vintercyklisten 3

Falun - Lagtävling 13 lag ( 52 deltagare) 

4 deltagare/lag varav minst en vanebilist

+ 100 i Borlänge kommun

Tillräckligt stort underlag för att utvärdera!

Gärna referens t.ex.liknande boenden, men som inte får hjälp.
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Kickoff ger Vi-(P) känsla

380 däckbyten + 

190 datorer på en 

kväll!

400 däckbyten på 

två dagar, år 2!

Mingel och 

tilltugg
Information och 

inspiration 

Medial

händelse
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Förbättrad hälsa

76% resp. 88 %  upplevde att hälsan påverkades 

positivt eller mycket positivt

Risker:

Luftrörsproblem

Frysskador

Blåmärken

Personskador

Var nyfiken på + / - erfarenheter!
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Förbättrad miljö
Minskad trängsel, buller och luftutsläpp

Motivera även med ett större perspektiv!

En halvering av de korta bilresorna 

ger bara ca 3,5 % minskat klimatutsläpp

MEN bättre luft!

Minskat investeringsbehov!

Ta vara på 

oväntade konsekvenser!
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Förbättrad drift och underhåll

Samlad bild av drift och 

snöröjning

84-89 % ansåg  snöröjningen 

var godtagbar eller bättre:

Löpande synpunkter från 

vintercyklister 

Vintercyklisternas åsikter 

och erfarenheter 

”DC31 Tunneln under 

Hanröleden vid Bojsen har 

alltid svallis, vintertid.”

”JB64 bron vid masugnen, ofta 

trångt då snövallar tar upp plats 

då cyklister och gående ska 

mötas.”

Dialog och möjlighet att få ge sina synpunkter. 

Viktigt med åtgärder och synliga resultat !
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Olycksstatistik

200 cyklister under
4 månader

2009/2010 2010/2011

Singelolyckor 13 % 19 %

Olyckor med annan 
trafikant

6 % 0%

Personskador 2 % 5 %

Allvarliga olyckor:

År  2010/2011: En axelskada en veckas frånvaro

År 2009/2010: En cykelolycka sjukskrivning tre veckor

Kontrollgrupp visar att erfarna vintercyklister cyklar 50 % 

mer men hälften så många olyckor

Viktigt att öka säkerhet och ge goda 

förutsättningar för vintercykling!

Minimera risker, följ upp åtgärda!
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Hur hade du rest om du inte 

varit med i vintercyklisten? 

Hur hade du gjort om du inte ? 

Alternativt ha en referensgrupp som visar detta 
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Vanligaste orsaken till att inte 

vintercykla? 
De tre största skälen:

- bil 30 % (totalt) 

- kylan 26 %

- mycket snö 24 %

Var nyfiken !

Ta reda varför man inte 

källsorterar eller bara 

källsortera ibland? 
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Upplevelsen
Hur har du upplevt att vara vintercyklist?

Hur har du upplevt att källsortera?

”Frysskador, tuff vinter”

”För mycket snö”

”Först för lite kyla och sen för mycket, men 
det är ju inte mycket att göra... eller?”

”gick bättre än förväntat att cykla vintertid”

”Har verkligen inte kommit på en enda liten negativ sak med vintercykling!”

85 % positiva eller mycket positiv  (svarande: 189 st dvs > 80 %)

Ibland too much!
”Jag gav upp när det blev för kallt och lite andra omständigheter 
med ryggont och separation...”
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Vintercyklar du även denna 

säsong? 

14%

7%

23%49%

7%

Nej
Någon enstaka gång
Ibland
Ja, i  l ika stor omfattning
Ja, ännu mer

Bestående resvanor!
Efter 1 år: 56 % cyklar lika mycket eller mer

Efter 1 år: 89 % ibland eller mer!

Positiv inställning!
86 % +/- 2 % avser att cykla minst lika mycket
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Hur ofta 

vintercyklar du?

Bestående resvanor 8-10 år efter projektet!
60 % av svaranden är regelbundna vintercyklister, 

cyklar minst en gång i veckan

22 % uppger att de aldrig vintercyklar

Män vintercyklar i högre utsträckning än kvinnor

Undersökning genomfördes via mejl i februari 2017

350 deltagare fick utskick varav 160 svaranden
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Bestående resvanor 8-10 år efter projektet!
60 % av svaranden är regelbundna vintercyklister, 

cyklar minst en gång i veckan

22 % uppger att de aldrig vintercyklar

Män vintercyklar i högre utsträckning än kvinnor

Undersökning genomfördes via mejl i februari 2017

350 deltagare fick utskick varav 160 svaranden

Fortsatta vanor!
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Det går att förändra!

”Faktisk” hälsoeffekt! 
ca 37 mil/cyklist

på fyra månader

Beteendeförändring!
56 % vintercyklade minst lika 

mycket efter ett år och ungefär 

lika många efter 8-10 år!

Vanans makt är stor!
Det otänkbara blir vardag,

Men det krävs en ”startmotor”

Rapport från 2009/2010


