Utvärderingsfrågor på webben Vintercyklisten
i Gävle

Evalueringsspørsmål på web til
vintersyklistene i Gävle kommune (Sverige)

Förnamn:
Efternamn:
Kön:
1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist?

Fornavn:
Etternavn:
Kjønn:
1.

Mycket positivt
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt
Mycket negativt

Hvordan har du opplevd å være vintersyklist?

Meget positivt
Positivt
Verken positivt eller negativt
Negativt
Meget negativt
Kommentarer

Kommentarer
2.

Vad var din uppfattning om Gävle kommun som
cykelkommun innan kampanjen?

2.Hva var din oppfatning om XX kommune som
sykkelkommune i forkant av kampanjen?

Mycket bra
Bra
Godtagbart
Dålig
Mycket dålig

Veldig bra
Bra
Akseptabelt
Dårlig
Veldig dårlig

Kommentarer

Kommentarer

3.

3.Hva er din oppfatning om XX kommune
som sykkelkommune etter prosjektet
(kampanjen)?
Veldig bra
Bra
Akseptabelt
Dårlig
Veldig dårlig

Vad är din uppfattning om Gävle kommun som
cykelkommun efter projektet?
Mycket bra
Bra
Godtagbart
Dålig
Mycket dålig
Kommentarer
4.

Hur många kilometer cyklade du totalt under
kampanjtiden?

5.

Vilken var den vanligaste orsaken till att du inte
cyklade de dagar du tänkt cykla?
Behöver bil i tjänsten

Kommentarer
4.Hvor mange kilometer syklet du totalt under
kampanjetiden?
5. Hva var den vanligste årsaken til at du ikke syklet
de dagene du tenkte å sykle?
Trengte bil tjenesten
Trengte bil for å utføre ærender

Behöver bil för att uträtta ärenden
Trengte bil for å levere/hente barn
Behöver bil för att hämta/lämna barn
Behöver bil för att skjutsa personer (ej barn till
skola/dagis)
Tidsbrist
För kallt
För halt

Trengte bil for å transportere personer (utenom barn
til skole/SFO)
Tidsmangel
For kaldt
For glatt

6.

Vilket färdmedel har du främst valt då du inte
cyklar?

6.Hvilket transportmiddel har du valgt når du ikke har
syklet?

Går
Buss
Bil
Annat:

Gått
Buss
Bil
Annet:

7.

7. Hva var den vanligste årsaken til at du ikke syklet
de dagene du tenkte å sykle?

Vilken var den vanligaste orsaken till att du inte
cyklade de dagar du tänkt cykla?

För mycket snö
Har ej lust eller ork

For mye snø
Hadde ikke lyst eller ork

Behöver vara representativ (är rädd om kläder/frisyr,
etc.)
Sjukdom/förkylning

Måtte være representativ (hensyn til klær/frisyre etc)

Problem med cykeln, ange gärna vanligaste orsak

Problem med sykkelen, angi gjerne vanligste årsak

Vanligaste orsak

Vanligste årsak

8.

8. Kommer du til å sykle vinterstid neste vinter?

Kommer du att cykla vintertid även nästa vinter?

Sykdom/forkjølelse

Ja, ännu mer än denna säsong

Ja, enda mer enn denne sesongen

Ja, i lika stor omfattning

Ja, like mye som denne sesongen

Ibland
Någon enstaka gång

I blant
Noen enkelstående tilfeller

Nej

Nei

9.

Har du påverkat någon i din omgivning så att de
börjat vintercykla?

9. Har du påvirket noen i dine omgivelser til å starte
med vintersykling?

Ja, antal
Nej
Vet ej

Ja, antall
Nei
Vet ikke

10. Vilket alternativ stämmer in med din
hjälmanvändning under kampanjtiden med
Vintercyklisten?

10. Hvilket alternativ stemmer med hensyn til bruken
din av hjelm i kampanjetiden Vintersyklisten?

Jag har alltid använt cykelhjälm

Jeg har alltid brukt sykkelhjelm

Jag har oftast använt cykelhjälm

Jeg har oftest brukt sykkelhjelm

Jag har använt cykelhjälm ibland

Jeg har brukt sykkelhjelm en gang i blant

Jag har aldrig använt cykelhjälm

Jeg har aldri brukt sykkelhjelm

11. Hur tycker du att utrustningen du fått fungerat?

11. Hvordan syns du utstyret du har fått har fungert?

(Betygsätt i skala 1 – 5 där 5 är lika med högsta betyg
eller skriv ej använt)
Dubbdäck
Cykeldator
Sadelskydd
Reflexväst

(Score i skalaen 1 – 5 der 5 er beste score eller skriv
ikke brukt)
Piggdekk
Sykkelcomputer
Setetrekk
Refleksvest

12. Hur har de krav som ställts, att cykla 6 km * 3
dagar i veckan, varit?

12. Hva synes du om kravet om å sykle minst 6 km 3x
i uka?

För lågt ställda
Rimliga
För högt ställda

For lavt krav
Rimelig
For høyt krav

13. Hur många punkteringar har du fått under
projekttiden?

13. Hvor mange ganger har du punktert i
prosjekttiden?

14. Hur upplever du att din hälsa påverkats av ditt
deltagande i Vintercyklisten
Mycket positivt
Positivt
Varken positivt eller negativt
Negativt
Mycket negativt

14. Hvordan opplever du at helsen din har blitt
påvirket av deltakelse i Vintersyklisten?
Svært positivt
Positivt
Verken positivt eller negativt
Negativt
Svært negativt
Angi begrunnelse

Motivera varför

15. Hur tycker du att snöröjningen har fungerat?

15. Hvordan synes du snøryddingen har fungert?

Mycket bra
Bra
Godtagbart
Dåligt
Mycket dåligt

Svært bra
Bra
Akseptabelt
Dårlig
Svært dårlig

Kommentar

Kommentar

16. Hur har snöröjning sköts vid cykelparkeringarna?
Mycket bra
Bra
Godtagbart
Dåligt
Mycket dåligt

16. Hvordan har snøryddingen vært ivaretatt ved
sykkelparkeringene?
Svært bra
Bra
Akseptabelt
Dårlig
Svært dårlig

17. Har du råkat ut för några olyckor som
vintercyklist?

17. Har du vært utsatt for noen ulykke som
vintersyklist?

Nej
Ja

Nei
Ja

Om ja, vad hände?

Om ja, hva hendte?

Kommentar

Kommentar

18. Hur tycker du kontakten fungerat med dem som
arbetat med Vintercyklisten?

18. Hvordan synes du kontakten med de som arbeider
med Vintersyklisten har fungert?

Mycket bra
Bra
Godtagbart
Dåligt
Mycket dåligt

Svært bra
Bra
Akseptabelt
Dårlig
Svært dårlig

19. Hur har informationen fungerat före och under
projektet?

19. Hvordan har informasjonen fungert før og under
prosjektet?

Mycket bra
Bra
Godtagbart
Dåligt
Mycket dåligt

Svært bra
Bra
Akseptabelt
Dårlig
Svært dårlig

20. Har du besökt bloggen?

20. Har du besøkt bloggen?

Ja, varje dag
Ja, några dagar i veckan

Ja, hver dag
Ja, noen dager pr uke

Ja, en gång i veckan

Ja, en gang pr uke

Ja, en gång i månaden

Ja, en gang pr måned

Nej, men jag kände till bloggen

Nei, men jeg kjente til bloggen

Nej, jag visste inte att det fanns en blogg

Nei, jeg visste ikke at det fantes en blogg

21. Vad tycker du om bloggen?

23. Hva synes du om bloggen?

Mycket bra
Bra
Godtagbart
Dåligt
Mycket dåligt

Svært bra
Bra
Akseptabelt
Dårlig
Svært dårlig
22. Andre synspunkter

22. Övriga synpunkter
Kilde: Gävle kommun (norsk oversettelse: SLF LOO, v/ Jan Olav Haugen)

