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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Kampanjen en åtgärd inom Linköpings gröna resplaner 

Projektet Vintercyklist är en kampanj med syfte att uppmuntra till cykling 

vintertid, enligt liknande modell och upplägg som flera andra kommuner och 

regioner i Sverige har genomfört. Några exempel är Västra Götalandsregionen, 

Uppsala kommun, Södertälje kommun och Eskilstuna kommun. Den här 

rapporten avser projektperioden 20 oktober 2019 – 31 mars 2020. Deltagare i 

kampanjen rekryterades från arbetsplatsområden som ingår i Linköpings 

kommuns arbete med så kallade gröna resplaner som innebär att olika aktörer 

tillsammans verkar för att öka andelen hållbara pendlingsresor till arbetsplatser. 

Kommunen arbetar med sex olika gröna resplaner: 

 Grön resplan Linköpings Science Park 

 Grön resplan för kommunens egna anställda 

 Grön resplan garnisonsområdet 

 Grön resplan Saab i Tannefors 

 Grön resplan Linköpings universitet Campus Valla 

 Grön resplan för cityområdet i Linköping. 

De fyra sistnämnda har Linköpings fått medel från Energimyndigheten för att 

ta fram. Vintercyklistkampanjen utgör en åtgärd inom handlingsplanen för 

dessa sex gröna resplanerna och finansieras därför med deras respektive medel.  

1.2 Kampanjupplägg och rekrytering av deltagare 

I en utlysning som gjordes i november 2019 fick personer från dessa områden 

och arbetsplatser anmäla sig till kampanjen, och 10 personer från vardera grön 

resplan-område valdes ut att delta. Deltagarna valdes även ut efter kriterier som 

hur de angav att de brukar pendla till arbetet, med ambitionen att några skulle 

vara relativt vana att cykla att cykla vintertid, några vana cyklister men inte just 

på vintern och några ovana cyklister. Vintercyklisterna fick dubbdäck, 

reflexväst, cykellysen samt däckbyte hos en cykelhandlare. Som motprestation 

åtog sig deltagarna att cykla minst 3 dagar i veckan under perioden 1 januari – 

31 mars, att delta på ett startmöte samt att svara på en enkät varje vecka om hur 

de cyklat föregående vecka. Dessutom skulle de vara beredda att vara med i 

sociala medier och intervjuer om vintercyklistkampanjen, under projekttiden. 

Det totala antalet vintercyklister blev till slut 58, då två personer hoppade av 

precis innan kampanjen börjat. Kampanjen marknadsfördes via kommunens 

hemsida både vid utlysningen av kampanjen, vid ”Winter bike to work day” i 

januari och vid projektets slut. Kommunen planerar att ordna en 

vintercyklistkampanj igen vintersäsongen 2021-2022. Under våren 2021 
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planeras också att göra en utvärdering av hur deltagarna från 2020 års kampanj 

cyklat under vintern 2020-2021, för att se om de fortsatt vintercykla till arbetet. 

2 Syfte och målgrupper 

Vintercyklistkampanjen är en del av kommunens arbete för mer hållbara 

persontransportmönster i Linköpings kommun, och det specifika syftet med 

kampanjen är att bidra till att öka andelen cyklister som använder cykel även 

under vinterhalvåret. Detta genom att få fler att upptäcka de många fördelarna 

med att cykla samt att det går bra att cykla även vintertid. Kampanjen riktade 

sig mot stora arbetsplatsområden där kommunen arbetar med gröna resplaner 

men målgrupp var också allmänheten som kunde ta del av uppdateringar under 

kampanjens och efter dess avslut.  

3 Mål Vintercyklistkampanj 2019/2020 

3.1 Aktivitetsmål 

 Många ska vilja delta i kampanjen, minst 200 intresseanmälningar 

 Totalt 60 vintercyklister som deltar 

 Lokalmedia uppmärksammar projektet 

 Varje vintercyklist åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan och 

rapporterar detta 

 

Resultat 

 567 intresseanmälningar 

 Totalt 58 personer som deltog 

 Regional radiokanal har uppmärksammat projektet 

 40 % av vintercyklisterna från den aktuella projektperioden cyklade i 

snitt 3 eller fler dagar i veckan under vintern 2019-2020. Genomsnittet 

ligger på 2,9 cykeldagar/vecka. Se avsnitt Resultat för detaljer. 

Svarsfrekvensen för inrapportering i veckovisa enkäter var mycket bra, 

med ett medianvärde på att 57 (av 58) personer svarat. 

 

3.2 Beteendemål 

 En majoritet av projektdeltagarna är nöjda med att ha cyklat över 

vintern och ser flera olika typer av fördelar av att göra det 
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 Inga cykelrelaterade olyckor 

 Flera medieinslag görs om kampanjen. Kampanjen uppmärksammas på 

arbetsplatsområdena. 

 

Resultat 

 Av de 49 personer som svarade på den avslutande enkäten, angav 23 % 

att de varit mindre sjuka än vanligt, 35 % att de känt sig mindre stressad 

när de cyklat, 54 % att de känner sig piggare och 48 % att de mår bättre. 

(Flera alternativ kunde väljas.) 10 % anger att de inte upplever att deras 

hälsa påverkats alls i positiv riktning.  

 85 % angav att vinterväghållningen varit bra 

 I slutenkäten angav 2 (av totalt 49 svar) att de varit med om en 

cykelrelaterad olycka.  

 Två radioinslag berörde vintercyklistkampanjen (SR P4 Östergötland 

2019-12-08, SR P4 Östergötland 2020-02-20). Artiklar om 

vintercyklistkampanjen publicerades på intranät hos Saab, på 

Garnisonsfastigheters webb, på Linköpings kommuns intranät samt på 

kommunens externa nyhetssida. 

 

3.3 Effektmål 

Projektet ska leda till att: 

 En majoritet av deltagare säger att de har vilja och avsikt att cykla även 

nästa vintersäsong 

 En majoritet av Vintercyklisterna cyklar ungefär lika mycket som de 

gjorde under projektet ett år efter deltagande (obs! utvärderas ett år 

efter projektets avslut). 

Och på lång sikt till att: 

 Minska klimatpåverkan genom att allt fler invånare utvecklar mer 

hållbara resmönster 

 

Resultat 

 79 % angav att det är troligt eller mycket troligt att de kommer att cykla 

även nästa vinter. 5 % anger att det är ganska troligt och ingen angav att 
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det inte är troligt. 17 % svarade inte på slutenkäten, och en möjlighet är 

att detta inkluderar personer som är mindre entusiastiska 

vintercyklister. 

 Deltagarna i kampanjen har tillsammans cyklat totalt 25 676 kilometer 

under perioden 1 januari – 31 mars. Medelvärdet för antalet cyklade 

kilometer per person var 443 km (medianvärdet var något lägre på 406 

km).  

 Kvar att utvärdera hur mycket deltagarna cyklar nästa vintersäsong 

 

4 Målgrupp 

Projektet har två primära målgrupper och en sekundär: 

Primär målgrupp:  

 Arbetspendlare som deltar i kampanjen. Arbetspendlare till de gröna 

resplane-områdena, och som under projektet blir Vintercyklister, är de 

som genomför en beteendeförändring och slutligen bidrar till att 

projektets mål och syfte uppnås. 

 Invånare i Linköpings kommun. Projektet syftar till att öka 

medvetenheten och inspirera till beteendeförändring hos den breda 

allmänheten. 

Sekundär målgrupp 

 Arbetsplatsområdena som är kopplade till gröna resplaner. 

Arbetsgivare och fastighetsägare som ingår i de gröna resplane-

områdena har en viktig roll i projektet i form av marknadsförare av 

projektet gentemot de som arbetspendlar, och som medskapare av en 

kultur av hållbart resande på områdena. 

 

5 Aktiviteter 

Projektet har varit uppdelat i följande aktiviteter: 

5.1 Aktivitet 1. Projektstart (oktober) 

Planering av projektet, upphandling av däck och däckbyte. 

5.2 Aktivitet 2. Rekrytering av Vintercyklister (okt - nov) 

Marknadsföring av projektet och rekrytering av vintercyklister. Urvalet av 

deltagare i kampanjen gjordes så att en andel var personer som var ovana att 

cykla på just vintern, en andel var personer som var ovana att alls pendla med 
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cykel, och en mindre andel vara vana att pendla med cykel även vintertid 

åtminstone delar av arbetsveckan. De redan vana vintercyklisterna valdes ut 

som draghjälp och källa till pepp och tips för de mindre vana, eftersom tanken 

var att deltagarna skulle berätta på sociala medier hur de upplevde 

cykelpendlingen vintertid. I urvalet eftersträvades även en jämn 

könsfördelning, spridning i ålder och engagemang baserat på motiveringarna 

deltagarna lämnade. 

5.3 Aktivitet 3. Uppstartsmöte (dec 2019) 

Ett uppstartsmöte arrangerades 9 december. Då deltog forskare Anna Niska 

från VTI, Länsförsäkringar, miljösamordnare från kommunen som höll i 

kampanjen. En klar majoritet av deltagarna var med på uppstartsmötet. 

5.4 Aktivitet 4. Vintercykling (1 jan – 31 mar 2020)  

Vintercyklisterna uppmanades att cykla minst tre dagar i veckan och 

rapporterade varje vecka via ett webbformulär om vilka dagar och hur långt de 

cyklat, samt med möjlighet att kommentera upplevelsen och 

vinterväghållningen.  

5.5 Aktivitet 5. Spridning (nov 2019 – april 2020) 

Projektet har uppmärksammats i radiointervjuer, på intranät hos arbetsplatser 

och i kommunens egen nyhetswebbsida samt sociala medie-kanaler. 

5.6 Aktivitet 6. Ledning av kampanjen (okt 2019 – apr 2020) 

Ledningen pågick löpande under projektet och innebar administration, 

kommunikationsarbete, problemlösning, framtagning av material vid behov, 

rapportering och utvärdering. 

5.7 Aktivitet 7. Utvärdering 

Utvärdering av projektets uppställda mål sker efter projektavslut. Information 

från deltagande cyklister finns sammanställd och redovisad i denna rapport. 

 

6 Resultat  

6.1 Antal deltagare 

567 intresseanmälningar gjordes, av dem valdes 60 deltagare ut till kampanjen 

men två av dessa hoppade av innan kampanjens början men i ett så sent skede 

att det inte fanns tid att ersätta dem. Således deltog 58 personer i 

vintercyklistkampanjen. 

6.2 Rapportering från deltagare  

Under projektets gång har 14 rapporteringstillfällen gjorts, ett per vecka. I 

rapporteringsformulären har deltagarna berättat om sina cykelvanor under 
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veckan och ibland lämnat kommentarer. Svarsfrekvensen var mycket bra, med 

ett medianvärde på att 57 (av 58) personer svarat. 

6.3 Cyklade kilometer och antalet cykeldagar  

Deltagarna i kampanjen har tillsammans cyklat totalt 25 676 kilometer under 

perioden 1 januari – 31 mars. Medelvärdet för antalet cyklade kilometer per 

person var 443 km (medianvärdet var något lägre på 406 km). 24 personer, 

eller 40 % av deltagarna, klarade målet att i genomsnitt cykla minst tre dagar 

per vecka. 

6.4 Klimateffekt 

Ett värde för att beräkna biltrafikens utsläpp av koldioxid är 157 g CO2/ km (se 

https://klimatsmartsemester.se/, ett samverkansprojekt med bl.a. Göteborgs 

universitet, Mistra Urban Futures, Chalmers Tekniska högskola). Om man 

antar att deltagarna har bytt bilen mot cykeln innebär det därför en 

utsläppsbesparing på totalt 4031 kg CO2, eller 69,5 kg CO2 per deltagare. 

(25675,66 cyklade kilometer x 157 g CO2 per fordonskilometer = 4 031 078,62 

g det vill säga 4031 kg CO2) 

 

6.5 Vanligaste skälen till att inte ta cykeln 

En sammanställning av skäl som angetts till varför man inte tagit cykeln en 

viss dag, visar att de vanligaste skälen var att man varit ledig, att man varit sjuk 

eller vabbat, och att vardagslogistiken gjorde att cykeln valdes bort. 

”Distansarbete” och ”corona-pandemin” som angivna skäl överlappar troligen, 

vilket i så fall ger att distansarbete var ett av de mest vanliga skälen att inte 

cykla. 

 

Figur 1 Skäl som deltagarna angivit till att de ibland inte tagit cykeln: semester/ledighet 34 %, sjuk/VAB 17 
%, corona 12 %, distans 12 %, livspussel (logistik i vardagen) 12 %), tjänsteresa 6 %, cykelproblem 2 %, 
orkade inte 1 %, annat 4 % 
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vardagen)
12%
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Skäl till att inte ha tagit cykeln
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6.6 Utvärdering – deltagare 

Efter hela cykelperiodens avslut har deltagarna besvarat en enkät som 

utvärderar projektet i sin helhet. 49 av projektets 58 deltagare besvarade 

enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 84 %. Nedan visas resultaten av de 

inkomna svaren. 

Har du varit med om någon cykelolycka under perioden för kampanjen? 

Ja (4,1 %), Nej (95,9 %).  

När du inte cyklade, vilket var då ditt huvudsakliga färdsätt? 

 

Figur 2 Svar på frågan "När du inte cyklade, vilket var då ditt huvudsakliga färdsätt?": Själv i bil 66,7 %, bil 
tillsammans med andra 16,7 %, kollektivtrafik 10,4 %, till fots 4,2 %, annat 2,1 % 

 

Vad tycker du om vinterväghållningen för cyklister generellt (i 

Linköpings kommun)?  

 

Figur 3 Svar på frågan "Vad tycker du om vinterväghållningen för cyklister generellt (i Linköpings 
kommun)?": Bra 85,4 %, varken bra eller dålig 12,5 %, dålig 2,1 % 
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Hur troligt är det att du kommer cykla nästa vinter?  

 

Har någon annan i din bekantskapskrets eller familj följt ditt exempel 

och börjat vintercykla?  

 

Figur 5 Svar på frågan "Har någon annan i din bekantskapskrets eller familj följt ditt exempel och börjat 
vintercykla?": Nej 42,9 %, ja 26,5 %, vet ej 30,6 % 
  

Figur 4 Svar på frågan "Hur troligt är det att du kommer cykla nästa vinter?": Mycket troligt 73,5 

%, troligt 20,4 %, ganska troligt 6,1 % 
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Har vintercyklandet påverkat din hälsa i positiv riktning? (Flera alternativ 

kunde väljas) 

 

Figur 6 Svar på frågan "Har vintercyklandet påverkat din hälsa i positiv riktning?" (Flera alternativ kunde 
väljas): Ja, jag känner mig piggare 31,7 %, Ja, jag upplever att jag mår bättre 28 %, Ja, jag känner mig 
mindre stressad när jag har cyklat 20,7 %, Ja, jag har varit mindre sjuk än vanligt 13,4 %, Nej 6,1 % 

 

Övriga kommentarer 

Har varit stolt över att ha varit vintercyklist! Det här kommer jag att fortsätta 

med. Tror det är viktigt att, förutom en trafiksäker och bekväm cykel, skaffa sig 

bra kläder och utrustning(regntät väska, hjälm/hövding, reflexer) som tål 

vinter och regn, så att det inte är sådant som hindrar.  

Det är skönt att cykla, bättre än jag hade föreställt mig.  

Bra initiativ. Mycket positivt att få testa dubbdäck. Otur att det var en så varm 

vinter men jag uppskattar initiativet  

Vintervädret kom ju inte på riktigt så man fick inte chansen att testa på riktig 

vintercykling. Nu gjorde det inte så mycket för min cykel blev stulen dagen 

efter att det monterats dubbdäck och lysen på den,. Men det gick ändå bra att 

cykla med min gamla cykel med sommardäck fast eftersom jag aldrig testat 

dubbdäck hade det varit roligt.  

Bra initiativ från kommunen till en sådan kampanj.  

Även om jag inte känner någon skillnad i hur jag mår fysiskt (varken mindre 

sjuk el mer tränad då jag kört elcykel) så har det känts bra för samvetet för 

miljön att faktiskt ta cykeln i alla fall några dagar per vecka. Sen märker jag 

att det tagit lite emot att hoppa upp på sadeln när man bekvämat till sig med 
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bilen och då har det varit bra att man lovat att cykla. Sen har jag i ärlighetens 

namn varit bekväm och valt att inte cykla när det exempelvis ösregnat..  

Tack så mycket för ett bra initiativ och ett väl genomfört projekt! Deltar gärna 

igen om det är aktuellt snart igen, ex redan nästa år. 

Bra initiativ från Linköpings kommun! Bra organisation med allt omkring, jag 

har varit mycket nöjd. Bra jobbat!  

Vi jobbade hemifrån nu i Corona-tider vilket gav en väldig cykelabstinens.  

Väldigt härligt att kunnat cykla i vinter. Trots inte jättemycket vinterväglag så 

har jag cyklat fler gånger än vanligt. Tidigare tog jag bussen eller gick de 

dagar det var vinterväglag eller bara det var minusgrader då jag inte litade på 

att cykeln skulle hålla sig upprätt hela vägen på is eller snö.  

Bra initiativ från kommunen. Synd bara att det inte blev någon riktig utmaning, 

vintern svek ännu en gång. Men det är för framtida vintrar vi cyklar..! Tack för 

denna gång!  

Jag tycker det är ett jättebra initiativ och har fungerat väldigt bra. 

 

6.7 Projektledarens utvärdering 

 

Vad har fungerat bra och mindre bra? Hur kan projektledningen 

förbättras till nästa år? 

Några lärdomar och förbättringsområden vad gäller projektledning är: 

 I upphandlingen av däck är det bra att vara noggrann med att ange 

exakt vilken eller vilka typer av däck som leverantören förväntas 

tillhandahålla. 

 Tillsammans med cykelhandlaren på förhand göra upp om hur man gör 

om deltagare när de ska få sina dubbdäck kommer med cyklar som är i 

alltför dåligt skick och potentiellt trafikfarliga. 

 Om kampanjdeltagarna är arbetstagare hos kommunen blir de föremål 

för förmånsbeskattning, åtminstone i de fall de valts ut just på grund av 

att de är kommunanställda. Förmånsbeskattning innebär extra 

administrativt arbete och kräver en tidig dialog med bland annat HR-

avdelning, alternativt så bör det undvikas helt. 

 Flera deltagare hade önskat att även få bytet tillbaka till sommardäck 

efter kampanjens avslut. 
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 Nästa gång kampanjen genomförs bör vi arbeta för en större spridning i 

lokala medier, både kring den pågående kampanjen och dess resultat. 

Det gäller dock inte värvandet av deltagare, eftersom den informationen 

inte behövde någon stor marknadsföringsinsats utan spred sig över 

förväntan ändå. En möjlighet är också att upprätta ett stafettkonto för 

instagram där deltagarna får göra inlägg under kampanjen, så att de 

samlas på samma konto. 

 

7 Avslutningsvis 

Sammanfattningsvis har projektet uppnått stora delar av de uppsatta målen 

inom ramarna för projektet. Svarsfrekvensen för rapporteringarna har överlag 

varit mycket bra. Det är intressant att 27 % av de som besvarade den 

avslutande enkäten angett att någon i deras bekantskapskrets eller familj har 

blivit inspirerade till att börjat vintercykla. Det är också glädjande att många 

besvarar hälsofrågorna med positiva svar och att 79 % av de svarande anger att 

det är troligt eller mycket troligt att de kommer cykla även nästa vinter. 

Vintern var väldigt varm och snö och halka uteblev till största delen, och flera 

deltagare uttryckte att det var synd att inte få testa på ”riktig” vintercykling.  

Covid 19-pandemin medförde att många deltagare i kampanjen arbetade 

hemifrån i allt större utsträckning under våren, vilket också märktes i 

inrapporteringen. 

Vad gäller utsläppsbesparing av koldioxid så är det en uträkning som får ses 

som högst ungefärlig och som heller inte är huvudsyftet med kampanjen (syftet 

är att uppmärksamma vintercykling och på sikt påverka invånare till att 

utveckla mer hållbara resmönster). Men det är ändå intressant att göra sådana 

uträkningar för att konkret visa hur mycket mer klimatsmart cykeln är som 

transportmedel än bilen. I denna kampanj var den faktiska utsläppsbesparingen 

troligen lägre än vad uträkningen visar, i synnerhet eftersom vi valt att också ha 

med deltagare som redan var vana eller ganska vana vid att cykla till jobbet (de 

utgjorde ca 40 % av alla deltagare) och därmed kanske ändå skulle ha cyklat 

om än i mindre omfattning. Anledningen till att ha med en sådan grupp var att 

man i andra kommuners vintercyklistkampanjer haft nytta av att ha en 

blandning av deltagare. De som redan har vana eller en viss vana vid att cykla 

bidrar i större utsträckning med entusiasm och till exempel kunskap om 

cykelvägar, som resten av deltagarna kan ta del av till exempel via sociala 

medier. Till framtida kampanjer vore det intressant att testa att nästan 

uteslutande vända sig till personer som i vanliga fall brukar pendla med bil, och 

istället ta höjd för fler avhopp under kampanjens gång. På det sättet skulle den 

verkliga utsläppsbesparingen kunna bli större.  
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8 Kontakt 

johanna.thidell@linkoping.se eller klimatsmartlkpg@linkoping.se 

mailto:johanna.thidell@linkoping.se
mailto:klimatsmartlkpg@linkoping.se

