
Hur vi fick fler att cykla 
med hjälp av 
beteendepåverkan 

Bodil Dürebrandt, Gävle 
kommun 



Gävle – målet inställt på att bli 

en av de bästa miljökommunerna!

Bodil Dürebrandt, Hållbarhetsutvecklare



Energi och transporter 



Målbild 2030
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Framgångsfaktorer

Politiskt 
intresse 

Resurser

Bra 
förutsättningar Samverkan 

Medialt 
intresse



Cykelhändelser senaste åren
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Värd för 

ECOMM 2013

Vintercyklisten flera år i rad

QUEST

Cykelråd

Trafikantveckor i september

Utdelning av 

frukostpåsar

Utdelning av 

dioder –

Gerillaattack

Politiskt beslut för 

ökad cykling

Cykelreseplaneraren

Nya cykelvägar och cykelställ

Trea i kommunvelometern

Utredningar

Cykelparkeringsplan

Cykelhuvudvägnät

MaxQ -analys

European Cycling

Challenge

Cykeldagar centralt 

och stadsdelarna i maj

40 cykelöverfarter 

- upphöjning vid 

överfarter för 

cykel och gång

Cykelvänlig 

arbetsplats

Cykelkarta 

Cykelpumpar

Elcyklar i 

kommunens 

verksamheter

Mer personella resurser

Cykelplan 

Skoj på Hoj

Minskad trafik kring 

skolor-projekt
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Motiv Cykelöverfarter

• Bättre framkomlighet för cyklisterna

• Ökad säkerhet för cyklisterna

• Bekvämare för cyklisterna

• Vi visar cyklisterna omsorg

• Viktig signal till bilisterna att cykeln går före

• Det sänker tempot i trafiken
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Att påverka beteende



Ett beteende är något vi gör

Exempel ÄR GÖR

Positiv

Ler

Miljömedveten

Plockar skräp

Har en positiv attityd

Engagerad

Cyklar



A B C
20 % 80 %

Beteende styrs av dess konsekvenser
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Hur kan vi göra för att 
behålla ett beteende?

• Barriärer - Det ska var lätt att göra rätt 

• Förstärka, uppmuntra och lyfta positiva upplevelser i nära tid

• Använder förebilder

• Återkopplar, utvärderar och följer upp





Uppföljningen visar att 
74  % fortsatte cykla året efter



Barriärer - Det ska var lätt att göra 
rätt 

• Har svårt att ta tag att cykla – erbjudande att 
delta i kampanj

• Orolig att inte komma fram - prioritera 
snöröjning på cykelbanor 

• Rädd för att halka – Vinterdäck

• Orolig att frysa – sadelskydd och tips från 
cykelhandlare inledningsvis
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Förebilder
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Förstärka, uppmuntra och lyfta 
positiva upplevelser i nära tid

• Titta vad långt du har cyklat!

• Tryck Gilla på kampanjewebben

• Frisk luft

• Pigghet

• Får en dos motion varje dag
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Återkopplar, utvärderar och 
följer upp

• Nyhetsbrev med pepp: hur går det, bra jobbat

• Deltagarna ser konkret hur långt de cyklar 
per person och tillsammans

• Blir uppmärksammade i lokaltidningarna  

• Utvärdering efter kampanjens slut

• Uppföljning året efter
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Du är värd en tårta!



Framgångsfaktorer

• Politiskt intresse 

• Resurser för att arbeta med frågan

• Samverkan – engagerade företag föreningar 

och organisationer och gävlebor

• Bra förutsättningar staden, kollektivtrafiken 

cykelinfrastrukturen

• Medialt intresse
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Cykelkonferens

• Välkommen!
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