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Abstract  

The aim of this study is to describe and explain what cities should consider when designing a 

locked bicycle parking. Furthermore, the study will clarify and question the concept of 

municipalities providing locked bicycle parking, on the basis of the demand and appreciation. 

The idea of the study is also of to examine how well the overall objective of the locked cycle 

garages conform to the users wishes and preferences in Lund and Malmö. 

The study is interesting because it explores people's travel habits and attitudes as to why they 

choose the locked bicycle parking. Therefore an investigation was made about how user 

habits and attitudes can be changed, which is important in a society where we strive for 

sustainable development. 

This study shows, the users wishes and preferences of the locked bicycle parking. Overall, the 

majority of the users are satisfied with the service, but however, several users point out tips on 

improvements to the locked bicycle garages. If a comparison is made between the users of 

Lund and Malmö, users from Lund were significantly more dissatisfied about that there is not 

enough warning cabinets, wider bicycle racks and it is dirty. In Malmö it was pointed out, 

among other things, that a subscription should apply to all three locked bicycle garage and not 

one subscription for each individual facility. 

The experts that were interviewed disagreed about whether the amount of locked bicycle 

parking should be increased. Experts in Lund says that first the coating must increase at 

today's existing locked bicycle garage before new can be built. Martinsson believes that both 

Lund and Malmö have failed with the locked bicycle parking because they are neither visible, 

open and close to the target point. Furthermore, it is pointed out that in order to achieve better 

results in the future for locked bicycle parking, they should meet these three criteria 

Martinsson mentions. 

Keywords: bicycle, mobility management, urban planning, climate, bicycle parking, 

behavior, attitudes. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att redogöra och förklara vad städer bör tänka på vid utformning 

av en låst cykelparkering. Vidare kommer studien att klargöra och ifrågasätta konceptet med 

att kommuner tillhandahåller låsta cykelparkeringar, utifrån om de efterfrågas, uppskattas och 

om de faktiskt bidrar till att stimulera cykling. Tanken är också med den här studien att 

undersöka hur väl den övergripande målsättningen med de låsta cykelgaragen 

överensstämmer med användarnas (samt potentiella användarnas) önskemål och preferenser. 

 

Studien är intressant eftersom den undersöker människors resvanor och attityder till varför de 

väljer tjänsten låst cykelparkering. Därför undersöktes hur användarnas resvanor och attityder 

kan ändras, något som är viktigt i ett samhälle där vi strävar efter hållbar utveckling.  

 

I studien har främst enkäter skickats ut till användare av den låsta cykelparkeringen i Lund 

och Malmö. Överlag är de flesta användarna nöjda med tjänsten men dock påpekar flera tips 

på förbättringar av de låsta cykelgaragen. Om en jämförelse görs mellan Lunds och Malmös 

användare, är Lunds användare betydligt mer missnöjda kring att det finns inte tillräckligt 

med förvarningsskåp, bredare cykelställ, städa oftare. I Malmö påpekades det bland annat att 

ett abonnemang ska gälla för samtliga tre låsta cykelgarage och inte ett abonnemang för varje 

enskild anläggning. 

 

Experterna som intervjuades, är oense om fler låsta cykelparkeringar bör utformas. Lund 

menar på att först måste beläggningen öka på dagens befintliga låsta cykelgarage innan nya 

utformas. Martinsson som är ägare av systemet för de låsta cykelparkeringarna, menar att 

både Lund och Malmö har misslyckats med de låsta cykelparkeringarna då de varken är 

synliga, öppna samt nära målpunkten. Vidare påpekas det, för att lyckas med framtida låsta 

cykelparkeringar bör de uppfylla dessa tre kriterier som Martinsson nämner. 

 

Nyckelord: cykel, mobility management, stadsplanering, klimat, cykelparkering, beteende, 

attityder 
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1. Inledning 
Bilen har genom tiden varit det allra vanligaste transportmedlet (Attafar et al. 2012; Currie & 

Walker 2011; Jansson 1997). I takt med att biltrafiken ökar, bidrar det till att fler 

miljöproblem uppstår i form av utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser, trafikbuller, 

barriäreffekter och trängsel i städer. För att på längre sikt kunna göra människors resvanor 

mer miljövänliga måste trafiksystemen formas mer mot vad människor och miljön tål. Detta 

kan bidra till att det blir en mer attraktivare stadsmiljö och även att livskvalitet ökar i staden 

(Attafar et al. 2012; Currie & Walker 2011; Jansson 1997).  

 

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, och detta har en stor betydelse för miljön 

(Hewstone et al 2008; Jansson 1997; Trafikverket 2015). Genom att ersätta korta bilresor med 

att cykla eller gå kan varje individ förbättra sin hälsa och miljön påverkas inte i lika hög 

utsträckning. Både bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen är 35 procent högre de fem 

första kilometrarna med bil. Under de tre första kilometrarna av en resa med bil, är bilens 

utsläpp av växthusgaser 50 till 60 gånger högre per kilometer än resterade kilometer som körs 

med bilen. En inaktiv person i medelåldern kan halvera sin risk för hjärt- och kärlsjukdomar 

genom att cykla fem kilometer om dagen. Men för att få fler medborgare att börja cykla är 

parkeringsfrågan för cykeln något att prioritera så att varje cyklist har någonstans att ställa sin 

cykel (Hewstone et al 2008; Jansson 1997; Trafikverket 2015).  

 

Det finns olika sätt att skapa förutsättningar och incitament för hur cykling kan stimuleras 

(Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 

2007). Det handlar mycket om att ändra medborgarnas resvanor. För att ändring ska ske i 

resvanorna bör varje stad satsa på cykeltrafiken, bland annat genom att utforma fler 

cykelbanor, högre standard på cykelbanorna, bättre belysning, egna trafikljus så cykeln är ett 

företräde framför fordonstrafik, trafiksäkrare korsningar samt förbättrade 

parkeringsmöjligheter. En stad som har välplanerade cykelvägar och en bra infrastruktur för 

cyklister leder ofta till att andelen cyklister blir högre (Hwang & Stewart 2012: Schiefelbusch 

2010: Southworth 2005). Men för att öka cykeltrafiken krävs en rad olika aktiviteter för att 

uppmärksamma samt stimulera cyklingen. Det kan vara allt från informationskampanjer, 

tävlingar, cykelfestivaler, ge medborgarna en chans till att hyra elcyklar bland annat (Gronau 

& Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007).  

 

Lund och Malmö har arbetat länge med att främja cykeltrafiken (Larsson Lindersköld 2015; 

Söderberg 2015). För att höja statusen för cyklister och minska cykelstölderna finns idag låsta 

cykelparkeringar, där det utgår en summa varje månad för att parkera där. Cykeln är 

övervakad, skyddad under tak och obehöriga kan inte tas sig in i garaget. Lund har idag två 

låsta cykelgarage, en vid Godsmagasinet och en vid Västra stationstorget. I Malmö finns tre 

låsta cykelgarage, i Hyllie, Malmö C och Triangeln (Larsson Lindersköld 2015; Söderberg 

2015).  
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1.1. Miljövetenskaplig relevans 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaning och är ett problem som behöver 

tacklas för att minimera konsekvenserna inför framtiden (Regeringskansliet 2015; SMHI 

2015). Mycket talar för att klimatet kan förändras drastiskt, och att den här förändringen kan 

bli betydande på längre sikt om åtgärder inte vidtas idag. För att kunna tackla problemet med 

klimatet och samtidigt främja en hållbar utveckling krävs åtaganden både lokalt, nationellt 

och globalt (Regeringskansliet 2015; SMHI 2015). 

I dagens samhälle står transportsektorn i Sverige för en tredjedel av landets totala 

växthusgasutsläpp, där den största delen av utsläppen kommer från vägtransporter 

(Naturvårdsverket 2013; Schuitema & Steg 2008). I takt med att befolkningen ökar, sker 

detsamma med transportsektorns utsläpp. Detta kräver tydliga mål och olika typer av 

incitament samt åtgärder för att kunna minska utsläppen (Bocarejo & Oviedo 2012; Cairns et 

al. 2008; Naturvårdsverket 2013). Trafikverket (2015), har publicerat mätningar av trafiken på 

Sveriges vägar och mätningarna visar att en ökning av biltrafiken var drygt två procent år 

2014, jämfört med året tidigare. Trafikverkets prognoser visar att biltrafiken kommer fortsätta 

att öka med 1,2 procent fram till år 2030 (Trafikverket 2015). I Göteborgs innerstad minskade 

biltrafiken, efter att trängselskatten infördes (Andrén & Sundin 2012; Areton & Hansson 

2012; Finansdepartementet 2010). Däremot har det givit en motsatt effekt, att biltrafiken 

istället har ökat på de stora infartslederna. Genom att bygga ut nya vägar för att undvika 

bilträngsel, är inte själva lösningen på problemet. För när biltrafiken har fyllt ut de nya 

vägarna, vill vi bygga ytterligare nya vägar. Med detta skapas en ond spiral och ökning av 

växthusgaser är bara ett faktum. Mycket av forskningen talar om hur bilkörningens utveckling 

de närmaste åren påverkas helt av hur ekonomin i Sverige kommer utvecklas men för att 

begränsa biltrafiken blir det allt mer viktigare med ekonomiska styrmedel samt påverka 

resvanor för att begränsa biltrafiken (Andrén & Sundin 2012; Areton & Hansson 2012; 

Finansdepartementet 2010; Regeringskansliet 2009).  

 

Studien är intressant eftersom den undersöker människors resvanor och attityder till varför de 

väljer parkera sin cykel i den låst cykelparkeringen. Vidare undersöks hur användarnas 

resvanor och attityder kan ändras, något som är viktigt i ett samhälle där vi strävar efter 

hållbar utveckling. Studien behövs också för att det saknas och behövs kunskap om de låsta 

cykelgaragen i dagsläget. Förhoppningsvis kommer den här studien bidra till att andra 

kommuner, som sitter i samma situation, kan dra nytta av resultaten samt kunna göra liknande 

undersökningar. 

1.2. Syfte 

Syftet med den här studien är att redogöra och förklara vad städer bör tänka på vid utformning 

av en låst cykelparkering. Detta för att kunna undersöka och ifrågasätta konceptet med att 

kommuner tillhandahåller låsta cykelparkeringar, utifrån om de efterfrågats samt 

uppskattas. Tanken med den här studien är också att undersöka hur väl den övergripande 
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målsättningen med de låsta cykelgaragen överensstämmer med användarnas (samt potentiella 

användarnas) önskemål och preferenser i Lund och Malmö. 

 

Några mål med studien är att resultatet ska kunna användas som underlag av Lunds kommun 

och Malmö stad för att förbättra låst cykelparkering. Vidare ska även studien bidra till en 

uppfattning om vilken målgrupp som använder sig av låst cykelparkering idag samt vad som 

bör tänkas på när framtida cykelgarage ska utformas.  

1.3. Frågeställningar 

Frågeställningarna är uppdelade på så sätt att först kommer en övergripande fråga, och för att 

kunna besvara den finns det några underfrågor. När underfrågorna är besvarade kan den 

övergripande frågan besvaras. Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsens analys 

och för att syftet samt målen ska kunna uppfyllas: 

1. Bör kommuner erbjuda tjänsten låsta cykelparkeringar i Malmö och Lund? 

a) Varför brukar kommuner erbjuda låsta cykelparkeringar utifrån den 

bakgrundsinformation och argument som finns?   

b) Är de låsta cykelparkeringarna en kostnadseffektiv åtgärd?   

 

2. Om kommuner väljer att bygga låsta cykelparkeringar, hur bör tjänsten 

utformas?    

a) Vad är viktigt att tänka på vid utformning av låsta cykelparkeringar?  

b) Vilka andra alternativa åtgärder finns som kan stimulera och öka cyklingen i en 

stad?  

1.4. Avgränsning 

Avgränsningen i studien är att redogöra och förklara vad städer bör tänka på vid utformning 

av en låst cykelparkering. Vidare kommer studien att undersöka ifall kommuner bör erbjuda 

tjänsten låst cykelparkering till sina medborgare, ifall tjänsten är en kostnadseffektiv åtgärd 

och vad som bör tänkas på vid utformning av framtida låsta cykelgarage. Det sista som 

studien kommer behandla är vad användare av tjänsten idag anser om den.  

 

Malmö och Lund har utgjort ett Case i studien, detta för att kunna kartlägga vilka erfarenheter 

som finns från användningen av den låsta cykelparkeringen. I Malmö är det den låsta 

cykelparkeringen, Bike & Ride+, som har undersökts och parkeringen finns på tre olika 

platser: Vid Hyllie, Malmö centralstation och Triangeln. I Lund undersöktes två låsta 

cykelgarage, ett i Godsmagasinet på östra sidan av stationen och ett i Västra stationstorget. 

Orsakerna till att Malmö och Lund valdes ut, har att göra med att städerna nyss har byggt låsta 

cykelparkeringar. Byggande av de första låsta cykelparkeringarna började i Malmö, därefter 

ville Lund också utforma dessa och Malmö blev en inspiration till Lund att utforma låsta 

cykelparkeringar. Den sista orsaken är att städerna är nära varandra geografiskt och då var 

tanken att undersöka vilken typ av målgrupp som använder sig av tjänsten. 
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1.5. Disposition 

Kapitel 2 - analytiskt ramverk 

Det här kapitlet tar upp det analytiska ramverket som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis beskrivs definitionen av konceptet Mobility Management (MM), därefter följs 

en definition av vad en låst cykelparkering är samt avslutats kapitlet med hur MM använts i 

studien.  

 

Kapitel 3 - Metod, material och avgränsning 

I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet av all empiriskt material, och hur information 

i studien har bearbetats och använts. De metoder som har dominerat i studien är 

litteraturstudier, enkäter och intervjuer. 

 

Kapitel 4 - Den låsta cykelparkeringarnas funktion 

I det här kapitlet, tas det upp hur den låsta cykelparkeringen används och hur varje individ kan 

gå tillväga för att ta del av det låsta cykelgaraget. 

 

Kapitel 5 - Resultat och analys 

Det här kapitlet besvarar studiens frågeställningar och den sista delen handlar om 

enkätundersökningen och vad användarna av tjänsten anser och tycker om den idag. 

 

Kapitel 6 - Diskussion 

Kapitlet syftar till att diskutera vad som framkommit i studien med hjälp av det analytiska 

ramverket Mobility Management och resultat från enkäten samt intervjuerna. Detta för att 

senare kunna besvara studiens frågeställningar samt lyfta upp faktorer som skulle kunna 

stimulera och underlätta arbetet med de låsta cykelparkeringarna. Diskussionen har delats in i 

fyra olika delar, där den första delen berör bil kontra cykelfrågan. Därefter följs det av 

synpunkter av experter och användare av den låsta cykelparkeringen, tredje delen handlar om 

den låsta cykelparkeringens kostnadseffektivitet och kapitlet avslutats med att diskutera 

metodvalet.  

 

Kapitel  7 - Slutsatser  

Studiens avslutande kapitel presenterar slutsatser, rekommendationer och tips på vidare 

studier som behövs med framtida låsta cykelparkeringar. 
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2. Analytiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs det analytiska ramverket, som har varit relevant i den här studien och 

utgjort utgångspunkten. Kapitlet följs av konceptet Mobility Management (MM), definition på 

vad en låst cykelparkering är samt avslutats kapitlet med hur MM har använts i studien. 

2.1. Konceptet Mobility Management 

Konceptet Mobility Management (MM) vill främja hållbara transporter och på så sätt se till att 

påverka bilanvändningen, genom att förändra resenärers attityder och beteenden, samt är 

konceptet ett komplement till en traditionell trafikplanering (Landau, Misago, Segatti 2013: 

Regeringskansliet 2009: Trivector 2015). Grundläggande för koncepten MM är att en 

kommun exempelvis utgår från mjuka åtgärder så som information och kommunikation samt 

organisation av tjänster och koordination av olika parters verksamheter. Dessa mjuka åtgärder 

kräver inte särskilt stora finansiella investeringar, men förbättrar oftast effektiviteten av 

befintlig fysisk infrastruktur genom att användningen av det optimeras. Det hela handlar om 

att effektivisera användningen av transporter och infrastruktur för att påverka resan innan den 

har börjat (Landau, Misago, Segatti 2013: Regeringskansliet 2009: Trivector 2015). 

 

Med detta sagt är MM inte ett universalmedel som helt utesluter eller ersätter tekniska 

lösningar. Som nämnts ovan, är MM ett komplement som ser till att förstärka nya eller 

befintliga tekniska lösningar att bidra med en ännu större effekt (Landau, Misago, Segatti 

2013: Regeringskansliet 2009: Trivector 2015). Genom att samordna MM med en stads 

fysiska planering, kan det i ett senare skede påverka både färdmedelsval och själva behovet av 

transporter samt energianvändningen hos medborgarna. Bättre förutsättningar för hållbart 

resande kan skapas samt innehållet i planerna kan påverkas, om Mobility Management redan i 

ett tidigare skede finns med i samhällsplaneringen. I en stad kan behovet av transporter samt 

färdmedelsval påverkas genom att kombinera Mobility Management åtgärder och 

parkeringsåtgärder. Genom att minska bilparkeringsplatser bidrar det till att medborgarna inte 

väljer att använda bilen framför gång-, tåg-, kollektiv- och cykelfärdmedel (Landau, Misago, 

Segatti 2013: Regeringskansliet 2009: Trivector 2015).  

 

Lunds kommun och Malmö stad har arbetat med Mobility Management (Lunds kommun 

2014: Malmö stad 2014). De har både försökt att påverka människors beteende och attityder 

genom att vara ute på gatorna för att bidra med olika informationskampanjer samt 

kommunicera med invånarna för att främja hållbara transportmedel (Lunds kommun 2014: 

Malmö stad 2014). Trafikdesignen ska vara utformad på det sätt att det är: enkelt, tillgängligt, 

tryggt, tillförlitligt och bekvämt att åka med cykeln och även ha en attraktiv cykelparkering. 

Det måste bli mer anpassningsbart för medborgarna i staden så att de upplever att det känns 

mer attraktivt att ta cykeln istället för andra färdmedel och inte behöva leta efter 

parkeringsplats varje morgon/kväll (Hwang & Stewart 2012: Schiefelbusch 2010: Southworth 

2005).  
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2.2. Begreppet låst cykelparkering 

Begreppet låst cykelparkering, ger parkeringsaktören som förvaltar parkeringsplatsen en 

möjlighet att kunna optimera utrymmet och identifiera antal efterlämnade cyklar såsom Lunds 

kommun och Malmö stad kan göra. Som cyklist kan du låsa in din cykel, parkera cykeln 

säkrare, under tak, en längre tid eller bara ha en garanterad plats där cykeln ska stå (Landau, 

Misago, Segatti 2013: Regeringskansliet 2009: Trivector 2015).  

2.3. Hur teorin har använts i studien 

Teorin Mobility Management har använts i studien på så sätt genom att de begrepp som 

vanligtvis återkom när teorin skulle definieras användes som utgångspunkt i arbetet, detta 

gäller främst när enkäterna sammanställdes. Utgångspunkten i studien har varit, att ta reda på 

beteende och attityder hos medborgarna samt hur utformningen av de låsta cykelgaragen 

egentligen bör utföras. De olika begrepp som kom upp där MM definierades var bland annat: 

attityder och beteende, kundnöjdhet, hållbara transporter, gemenskap och miljö.  

3. Metod, material och avgränsning  

I det här kapitlet, visas vilken metod och tillvägagångssätt som har använts i studien. 

Metoden har till största del bestått av en datainsamling via litteraturstudier där en 

övergriplig litteraturöversikt har gjorts. Litteraturstudien har komplimenterats med 

enkätundersökning samt korta intervjuer via e-mail och djupintervjuer med experter som 

arbetar med cykelfrågor. 

3.1. Litteraturstudie 

Studien påbörjades med en litteraturöversikt, för att kunna få en uppfattning om cyklingen i 

allmänhet. Litteraturstudien har behandlat information om vilka låsta cykelparkeringar som 

finns i Lund och Malmö och vad som utförs idag med de låsta cykelparkeringarna. 

Litteraturen som har använts i den här studien har både bestått av vetenskapliga artiklar, 

kommunala dokument och rapporter från statliga verk för att kunna få en uppfattning om låsta 

cykelparkeringar. Sökmotorer som har använts till att hitta lämpliga artiklar har varit: 

LUBsearch, Google Scholar och google där sökorden har varit: cykel- och samhällsplanering, 

klimat, miljö, klimatförändringar, cykelparkering, beteende, attityder, planering. Sökningarna 

har både gjorts på svenska och engelska. När sökorden hade formulerats kunde, 

avgränsningen i studien göras. Många abstracts från litteraturen lästes igenom och många 

filtrerades bort i databaserna beroende på om de behövdes eller inte i den här studien. Flera 

myndighetsdokument från Lund och Malmö om låsta cykelparkeringar lästes igenom, för att 

kunna finna fler bra nyckelord till studien.  

 

Undersökningen inleddes med att göra en "bred" sökning av varje sökord, för att i ett senare 

skede kunna smala ner sökningen genom att kombinera olika söktermer emellan, såsom AND, 
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OR och NOT. Urvalskriteriet för litteraturstudien har varit att alla valda källor ska vara 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar samt uppfylla en vetenskaplig relevans och ett 

vetenskapligt kriterium där artiklarna är peer-reviewed. Det vill säga vetenskapliga artiklar 

som är granskade av andra innan de publicerades på nätet  

3.2. Enkäter 

I studien valdes en kvantitativ inriktning, nämligen enkäter, i studiens forskning, där fokuset 

låg på att samla in resultat från betydligt fler informanter. Tanken var att få mer objektiva och 

mätbara svar som når ut till fler personer, vilket en enkät kan ge upphov till. Detta bidrog till 

att enkäten riktades till lämplig målgrupp för att kunna besvara syftet och frågeställningarna 

Ett önskvärt scenario i studien hade varit att angripa problemet ytterligare genom att 

genomföra  en kombination av enkäter och djupintervjuer med användarna för att få en 

djupare inblick kring medborgarnas åsikter. Men då varken tid eller utrymme fanns så 

undveks denna möjlighet. 

3.2.1. Urval 

Ambitionen vid forskning ska vara att de urval av människor som väljs ut för en undersökning 

ska kunna representera ett generaliserat resultat (Bryman 2007; Esaiasson et al. 2009). 

Enkätundersökning har enbart används för att kunna undersöka vad användarna av den låsta 

cykelparkeringen i Lund och av Bike & Ride+ i Malmö anser om tjänsten. Studiens 

population har varit att undersöka de låsta cykelparkeringarna. Urvalet har sedan fokuserats 

på att enbart karlägga användare som använder sig av tjänsten låst cykelparkering i Lund och 

Malmö. Detta för att kunna uppfylla syftet och svara på frågeställningarna samt göra 

generaliseringar och dra slutsatser om vad användarna anser om tjänsten i dagsläget. 

Givetvis är det så att det hade varit önskvärt att applicera forskningsresultatet i större kontext 

genom att involvera hela befolkningen, men eftersom utgångspunkten var användarna av den 

låsta cykelparkeringen är urvalet representativt. I denna enkätundersökning, har enkäten 

skickats den 23/3 till den 10/4, där även två påminnelser till användarna skickades under 

perioden för att utöka svarsprocenten ytterligare. Enkäten skickades inte via post utan gjordes 

och skickades genom programmet Webropol via nätet och även där kom resultatet in i 

programmet som senare kunde analyseras. Urvalet är icke slumpmässigt, då användarna av 

den låsta cykelparkeringen har varit intressanta i studien. Därför kan generaliserbarheten och 

validiteten av undersökningen bedömas som högt då studien går att genomföra om igen med 

samma enkät till samma respondenter. I tabellen nedanför visas hur många svar som studien 

har fått in från användarna av låst cykelparkering från respektive stad. 

Tabell 1. Tabellen visar antalet inkomna svar och svarsprocent från användarna av tjänsten i respektive stad 

Stad Totalt fått in svar Svarsprocent 

Malmö 39 av 71 54 % 

Lund 67 av 95 70 % 

Svar totalt 106 av 166 63 % 
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Svarsprocenten är relativt representativt och totalt antal svar som fåtts in är många. 

Anledningen till att enkäter har valts ut är på grund av att enkäter är tids- och 

kostnadseffektiva, de kan hantera större mängder information av olika personer, de underlättar 

analys av resultatet som enkäterna ger samt att enkäter oftast inte upplevs som påträngande 

som exempelvis en intervju hade gjort (Bryman 2007; Esaiasson et al. 2009).  

3.2.2. Utformning av enkätfrågorna 

En enkät är som ett mätinstrument där i undersökningen vill mäta beteende, åsikter och 

känslor men själva huvudsyftet är att samla in kvantitativ data (Bryman 2007; Esaiasson et al. 

2009). Innan formuleringen av frågor skedde arbetades det mycket med mind maps, frågorna 

diskuterades med bekanta, och provenkäter besvarades av bekanta för att undvika 

misstolkningar och för att utforma så tydliga frågor som möjligt. Det som respondenterna blev 

lovade var att enkäten skulle vara anonym och kunde inte på något sätt kopplas till en specifik 

person.  

Vid utformningen av enkätfrågorna, utgick undersökningen ifrån de råd som lyftes fram i 

både Bryman 2007 och Esaiasson 2009, hur frågor till en enkät kan formuleras samt vilka 

svarsalternativ om bör användas (se bilaga 1). De flesta frågorna har svarsalternativ som 

tvingar användarna att ta ställning samt att undersökningen får en mer sammanhängande och 

konsekvent enkät. Men även några öppna frågor användes såsom: "Innan du parkerade i den 

låsta cykelparkeringen, vart parkerade du din cykel då?", "Om du inte parkerar i den låsta 

delen av Bike & Ride, var och när parkerar du din cykel då?", "Hur prisvärd anser du att 

tjänsten är idag? (beskriv vad du tycker och varför)", "Väljer du ibland andra färdsätt än 

cykeln? Om ja, när och varför?". Totalt var det fyra öppna frågor och 11 frågor med 

svarsalternativ. Eftersom enkäten återfinns i bilaga 1, gjordes en skillnad mellan städerna när 

enkäten skickades ut. Den lilla skillnaden var att när enkäten skickades till användarna i 

Malmö, ändrades frågorna till exempel "Om du inte parkerar i den låsta delen av Bike & Ride, 

var och när parkerar du din cykel då?", då den låsta delen kallas Bike & Ride i staden. I Lund 

användes samma fråga men, där heter cykelgaraget den låsta cykelparkeringen. Fråga 11 som 

fanns med i enkäten, är en fråga som vill mäta kundnöjdheten hos användarna med 

cykelgaragen. Varje användare fick ta ställning till ett par kriterium såsom: standard 

(byggnad, faciliteter och cykelställ), skötsel (renhållning), kapacitet (finns tillräckligt med 

utrymme), närhet till parkeringen och så vidare (se bilaga 1). Varje kriterium kunde sedan 

bedömas utifrån en skala 1-5, därefter kunde detta analyseras utifrån medelvärde som 

åstadkommits och antalet svar i respektive siffra i skalan, utifrån vad varje användare svarat. 

På så sätt bidrog detta till att en inblick kunde göras utifrån vilket kriterium som användarna 

var nöjda respektive missnöjda med de låsta cykelgaragen. 

3.3. Intervjuer med experter 

Intervjuer har gjorts med tre experter som är kunniga inom låsta cykelparkeringar och som 

även arbetar med olika typer av cykelfrågor. Jonas Martinsson intervjuades och är ägare av 

systemet för de låsta cykelparkeringarna i Malmö och Lund. Även Anders Söderberg från 

Lunds kommun som är trafikmiljösamordnare och har hand om den låsta cykelparkeringen i 
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Lund intervjuades samt Siri Larsson Lindersköld och hon är projektsamordnare på 

gatukontoret i Malmö. Intervjuerna som genomfördes med de externa kontakterna, har både 

varit skriftligt och muntligt. Det muntliga med Siri och Anders har varit när möten har 

planerats in och då har flera frågor ställts och antecknats för att komma vidare i studien. I 

deras fall har inte en intervjuguide varit lämplig såsom det var i Jonas fall och intervjuguiden 

till Jonas återfinns i bilaga 2. 

Dessa intervjupersoner har varit intressanta då de mer eller mindre arbetar med låsta 

cykelparkeringar och med cykelfrågor. Att antalet intervjuer hölls nere till tre stycken 

personer grundas i att tid inte fanns för att utföra fler intervjuer. Eftersom enkäter också 

skickades ut till 166 personer, fanns inte utrymme för att utföra fler intervjuer med experter 

därav är motiveringen till varför tre personer intervjuades.  

Vid utformningen av intervjufrågorna, utgick undersökningen ifrån de råd som lyftes fram i 

både Bryman 2007 och Esaiasson 2009, hur frågor till en intervju kan formuleras samt vilka 

svarsalternativ om bör användas. Till stor hjälp har även "Kvales tio budord för en bra 

intervju" (se bilaga 3), utgåtts ifrån när intervjuerna skulle utföras. Intervjuerna har vart av 

halvstrukturerad karaktär (Bryman 2007; Esaiasson 2009), svarsalternativen har både varit 

öppna och fasta, även fler frågor ställdes till intervjupersonerna när möjlighet fanns för 

fördjupa respondentens svar om ämnet. I halvstrukturerade intervjuer behövs inte 

intervjuguider, utan har istället utökats med fördjupande frågor för att öka förståelsen av 

ämnet (Se bilaga 2 för Jonas intervjuguide). Intervjun med Jonas spelades in med mobilen för 

att möjliggöra att större mängder information kunde användas i studien. Efter 

sammanställning av resultatet skickades studien ut till varje intervjuperson för godkännande 

innan svaren kunde publiceras i studien. Det är viktigt att poängtera att transkriberingen av 

intervjuerna, gjordes på sådan sätt att upprepningar, ofullständiga meningar och annat som 

inte har med ämnet att göra uteslöts och togs inte med. I den mån det var möjligt skrevs 

intervjun ut så pass långt det gick och där intervjun hölls till ämnet. 

3.4. Bearbetning och analys av empiriskt material  

All empirisk materialet som har samlats in från enkäterna, litteraturstudien och från 

intervjuerna har bearbetats och analyserats. Det empiriska materialet från enkäterna har 

tolkats i resultatdelen för att kunna få en uppfattning om vad användarna i dagsläget anser om 

tjänsten i städerna. All resultat från enkäterna har illustreras med hjälp utav diagram, tabeller 

och andra figurer som har varit aktuella i den här studien. I programmet Webropol, har svaren 

från respondenterna kunnat ställas mot varandra. Variablerna har kunnat vara att kartlägga de 

som parkerar i den låsta cykelparkeringen som är födda 1950, för att undersöka hur nöjda de 

är med den låsta cykelparkeringen exempelvis. Eventuellt kolla var kvinnor respektive män 

anser, detta är ett fåtal exempel i sammanhanget. Utöver detta i resultatet fokuserades på de 

matchningar där ett tydligt mönster, likheter eller olikheter kunde ses, exempelvis när 

användarna väljer ta andra färdmedel och varför. De öppna frågor kräver en mer genomtänkt 

analys då användarna av den låsta cykelparkeringen kunde formulera sig på olika sätt. Enligt 

Bryman 2007 och Esaiasson et al. 2009, så vid textanalys och utifrån litteraturstudien, där en 
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del av undersökningen var att sträva efter att få mätbar kvantitativ data så kan svaren kan 

kodas och kategoriseras (Bryman 2007; Esaiasson et al. 2009).  

Svaren från intervjuerna som gjordes, har transkriberats och vissa svar har använts som citat i 

studien för att stryka under något som är viktigt om låsta cykelparkeringar. Men även svaren 

från intervjupersonerna har även satts emot varandra för att kartlägga likheter och olikheter i 

de olika uttalanden.  

4. De låsta cykelparkeringarnas funktion 
Det låsta cykelparkeringen i Lund och Malmö fungerar på samma sätt och består av ett robust 

grindssystem (Larsson Lindersköld 2015; Martinsson 2015; Söderberg 2015). Jojo-kortet 

hålls upp mot kortläsaren som finns i närheten av grindssystemet, inpasserande registreras och 

den låsta grinden öppnas. Tjänsten underlättar parkeringen för sina användare genom att de 

får använda sig av Skånetrafikens jojo-kort som passerkort, för att komma in och ut i det låsta 

cykelgaraget. För att registrera sig, används sitt egna Jojo-kort och en registrering måste ske 

innan det låsta garaget kan användas. Betalningen sker inte med reskassan utan via en 

betalningstjänst på internet. Efter första registreringen, har varje person i Lund, 10 dagar på 

sig att betala ifall en fortsatt användning av tjänsten skulle vilja göras. De tio första dagarna är 

kostnadsfria i Godsmagasinet eller i Värsta Stationstorget. I Malmö gäller samma sak, bara att 

de har 30 dagars testperiod för stadens tre anläggningar: Malmö C, Triangeln och Hyllie. 

Efter dessa tio respektive trettio dagar kostar det 80 kronor inklusive moms per kort och cykel 

för 30 dagar att parkera i det låsta cykelgaraget (Larsson Lindersköld 2015; Martinsson 2015; 

Söderberg 2015).  

 

När registreringen har gjorts, får varje person en länk via e-mail som enkelt hjälper till att 

betala och påbörja en ny 30-dagarsperiod. Om registreringen inte skulle förlängas, slutar jojo-

kortet att fungera som passerkort till garaget när perioden har löpt ut. Om en vilja skulle 

finnas om att kunna ha tillträde till den låsta parkeringen igen, efter att perioden har löpt ut, 

måste en ny registrering göras (Larsson Lindersköld 2015; Martinsson 2015; Söderberg 

2015). 

 

Angående säkerheten, är den låsta cykelparkeringen låst dygnet runt och endast kunder som 

har registrerat sitt jojo-kort kan komma in. Varje användare som väljer att ansluta sig till 

tjänsten har alltid en plats garanterat och risken för att cykeln blir stulen minskar, då ett jour- 

och bevakningsföretag ansvarar för driftsäkerheten samt övervakningen av garaget. Städerna 

ansvarar för att se över hur många kort som kan registreras för att säkerställa att det finns plats 

till deras kunder och minimera risken för att det blir överfullt i garaget (Larsson Lindersköld 

2015; Martinsson 2015; Söderberg 2015). 
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5. Resultat/analys  
I det här kapitlet kommer resultatet att presenteras av studien och frågeställningarna kommer 

därmed att besvaras. Den sista delen handlar om enkätundersökningen och vad användarna 

som använder sig av tjänsten idag anser och tycker. 

5.1. Bör kommuner erbjuda tjänsten låsta 

cykelparkeringar i Malmö och Lund? 

5.1.1. Varför brukar kommuner erbjuda låsta cykelparkeringar utifrån den 

bakgrundsinformation och argument som finns?   
I strävan om att uppnå ett hållbart samhälle har både gång- och cykeltrafiken en viktig roll att 

spela i samhället (Attafar et al. 2012; Currie & Walker 2011; Jansson 1997; Trafikverket 

2011). För att bilresorna ska minska och därmed växthusgaserna måste det vara attraktivt att 

välja andra färdmedel, och då är både gång- och cykeltrafiken viktiga delar i processen. Det 

gäller också att stimulera cyklingen och även att medborgare väljer sig av gång-, cykel- och 

kollektivtrafik, för att öka användningen av miljövänligare färdmedel. Därför är en 

förutsättning att städer försöker påverka medborgarnas beteende och attityder för att 

åstadkomma en förändring om att fler miljövänligare färdmedelsalternativ prioriteras istället 

(Attafar et al. 2012; Currie & Walker 2011; Jansson 1997; Trafikverket 2011). En metod att 

använda sig av är Mobility Management och använda sig utan mjuka åtgärder i städerna som 

konceptet syftar till, det här har både Malmö och Lund använt sig av när cyklingen har 

främjats i staden, men trots det krävs det mer så för att få ett hållbarare samhälle (Lunds 

kommun 2014: Malmö stad 2014).  

 

En fråga ställdes till Jonas Martinsson, Anders Söderberg och Siri Larsson Lindersköld för att 

ta reda på om cykelgaragen byggs för att locka nya potentiella cyklister att börja cykla, 

nuvarande cyklister att cykla mer, eller är det ett sätt att bibehålla existerande cyklister. Dessa 

tre intervjupersoner var ganska eniga om att det rörde sig om alla tre alternativen och inte ett 

specifikt. Martinsson, 2015, menade på att: "Det handlar om lite av varje, och det kan inte 

väljas ut något specifikt av dessa tre alternativ. Det handlar mer om att minska motståndet att 

ta cykeln". Både Söderberg 2015 och Larsson Lindersköld 2015, uttryckte att det handlar om 

alla tre alternativen som fanns tillfrågade i frågan. 

 

För att ta reda på vilken bakgrundsinformation som har utgåtts ifrån från Malmö och Lund när 

de låsta cykelparkeringarna skulle byggas, ställdes frågan till intervjupersonerna: Jonas 

Martinsson, Siri Larsson Lindersköld och Anders Söderberg. Martinsson 2015 sa att: 

 

"Det hela tänket om låst cykelparkering började i Malmö, så systemet togs fram tillsammans med Malmö stad 

egentligen då Malmö City tunneln planerades, då hade man redan byggt Hyllie eller det var väldigt långt 

kommet med Hyllies Bike & Ride. Och då pratade man med Skånetrafiken, då man ville knyta ihop med 

Skånetrafikens jojo-kort. Så det började med workshops där man bara kom överens om att det här ska vi lösa och 

vi ska se till att det fungerar. När väl workshopen var över, gjorde Malmö stad en utredning med hjälp av en 

ekonomisk kalkylering, där intäkter och utgifter ingick av de låsta cykelparkeringarna och detta användes som 

beslutsunderlag. Och sen till slut blev det som så att jag och Malmö stad tog fram det här systemet till slut" 

(Martinsson, muntlig intervju, 2015).  
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Martinsson påpekade under intervjun, att Skånetrafiken är en viktigt aktör i samarbetet med 

de låsta cykelgaragen (Martinsson 2015). Men de har inte riktigt varit med från början under 

hela planeringen, då de har haft andra frågor som de har prioriterat framför ett mer utförligare 

samarbete med Malmö stad och Lunds kommun om låsta cykelparkeringar (Hedlund 2012; 

Martinsson 2015; Thinktrain 2012). Det enda som har planerats tillsammans med 

Skånetrafiken är att jojo-kortet ska användas vid ingång till cykelgaraget till de låsta 

cykelparkeringarna (Hedlund 2012; Martinsson 2015; Thinktrain 2012). Martinsson 2015 

påpekar vidare: 

 

"Det finns olika intressenter i det här ärendet med låst cykelparkering, jag trodde att jag byggde till 

kollektivtrafiken från början, men dem var inte riktigt på banan så det var kommunerna som tog stafettpinnen 

och var intresserade av att erbjuda sina medborgare, så då blev det ett medborgarperspektiv. I det så ville 

kommunerna med låst cykelparkering, höja statusen på cykling, där Bike & Ride är i allmänhet en höjning av 

statusen och där den låsta delen är ytterligare en. Det har aldrig varit tanke att ta bort vanlig cykelparkering utan 

det här är bara en komplement till gratis cykelparkering som finns idag" (Martinsson, muntlig intervju, 2015). 

 

Intresset fanns från början i Malmö stad om att bygga låsta cykelparkeringar för att kunna 

höja statusen till cyklisterna, detta bidrog till i ett senare skede att kommunen tog 

stafettpinnen och påbörjade samarbetet med Jonas för att utforma de första cykelgaragen 

(Martinsson 2015). Samma fråga om varför låsta cykelparkeringar har byggts överhuvudtaget, 

ställdes till Siri Larsson Lindersköld som har hand om Bike & Ride i Malmö stad för att få en 

uppfattning om deras syfte med det låsta cykelgaraget. Larsson Lindersköld, 2015, hävdade 

att: 

"Jag kan även lägga till att Malmö satsade på Bike & Ride för att underlätta bytet mellan kollektivtrafik och 

cykel för alla malmöbor som cyklar till en citytunnelstation för att t.ex. pendla vidare med tåget till sin 

arbetsplats. Syftet har också varit att i förlängningen höja statusen för cykeln och cyklisterna genom att erbjuda 

cykelparkeringar av hög klass som innehåller extra tjänst. Det ska vara möjligt för cyklister att parkera sitt 

fordon säkert, utan att vara orolig för att bli bestulen. Därför finns Bike & Ride+, en extra säker låst del, där man 

mot en avgift kan parkera sin cykel, vara garanterad en plats och känna sig säker på att den står kvar" (Larsson 

Lindersköld, mailintervju, 2015). 

Då studien fick svar på frågan från Malmö stad och Siri, ställdes även en fråga till Söderberg i 

Lund om deras låsta cykelparkeringar. Anders Söderberg (2015) som har hand om den låsta 

cykelparkeringen i Lund menar att deras cykelparkeringar har ändras sedan 1996 och syftet 

med den låsta cykelparkeringen var att stimulera cyklingen (Söderberg 2015), detta framgår i 

citatet nedan: 

"Vår låsta cykelparkering startade som Lundahoj - Bevakad cykelparkering 1996. Cykelparkeringen var då 

bevakad mån-fre 06.30-21-30. Då gjorde vi den för att stävja cykelstölderna för våra cyklister. 2006-2008 

omformades det till ett Lundahoj  - Cykelresecentrum för att stimulera cykling; både att ta hand om nya cyklister, 

fler cyklister och behålla gamla cyklister. I april 2012 lades dåvarande Lundahoj ner. I november 2012 

startades Låst cykelparkering, Godsmagasinet och i februari 2013 öppnades låsta cykelparkeringen i Västra 

stationsgaraget. Vi tittade på Malmö 2012 och omformade våra låsta cykelgarage enligt deras modell, fastän 

med befintliga lokaler och teknik med enkel grind och automatisk öppning" (Söderberg, mail intervju, 2015). 

Det hela summeras som att Jonas Martinsson, som är ägare av systemet startade ett samarbete 

med Malmö stad först, därefter har den låsta cykelparkeringen utvecklats samt öppnats även i 

Lund (Lindersköld Nilsson 2015; Martinsson 2015; Söderberg 2015). Vidare påpekar 
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Martinsson 2015 att: "Under åren kommer Trelleborg öppna låst cykelparkering i December, 

och Ängelholm enligt deras förhoppningar öppnas en låst cykelparkering efter sommaren 

någon gång eller tidig höst". Detta tyder på att ännu fler låsta cykelparkeringar kommer att 

öppnas i andra städer i Skåne, utformningen kommer se annorlunda ut, men funktionen 

kommer vara den samma som dagens existerande cykelparkeringar poängterar Martinsson 

(Martinsson 2015). 

5.1.2. Är de låsta cykelparkeringarna en kostnadseffektiv åtgärd?   

I många städer runt om i världen brukar infrastrukturprojekt för cykeln genomföras för att 

främja mer hållbara transportsystem. Emellertid brukar sådana här projekt skapa frågor om 

deras offentliga finansiering, då det medför betydande kostnader (Choi & Gössling 2015). 

Men en studie gjordes av Stefan Gössling och Andy S. Choi från University of Queensland 

som visar att bilen är sex gånger dyrare än vad cykeln är för samhället. Författarna har tittat 

på en analys av kostnadsnyttan som cykelstaden Köpenhamn använder sig av för att göra en 

bedömning ifall ny cykelinfrastruktur ska byggas. Studien undersöker närmare kring hur 

mycket bilen kostar för samhället och vilka fördelar bilen har jämfört med cykeln. 

Jämförelsen görs utifrån följande aspekter: luftföroreningar, klimatförändringar, resväg, 

buller, vägslitage, hälsa och trängsel i Köpenhamn (Choi & Gössling 2015). 

Sammanfattningsvis visar studien att bilen, som känt tidigare, har en mer negativ påverkan på 

samhällsekonomin än vad cykeln har.  Gössling 2015 menar vidare: 

 

"Om samhällets och så kallade privata kostnader (som ligger på individen) räknas samman blir bilens påverkan 

per kilometer 0,50 euro och cykelns påverkan 0,08 euro. Det blir alltså sex gånger dyrare om du väljer bilen  

istället för cykeln som transportmedel" (Gössling 2015; Miljöaktuellt 2015). 

 

I studien har data publicerat i artikeln som används som utgångspunkt för att visa på de 

potentiella och samhällsekonomiska vinsterna som en stad kan få av att fler cyklar istället för 

att ta bilen. I Choi och Gösslings studie, fokuseras endast på samhällets kostnader/nytta. En 

resa med bil per kilometer kostar 0,15 euro samtidigt som samhället kan tjäna 0,16 euro på 

varje kilometer som görs med cykel (Choi & Gössling 2015).  

 

Kostnad-nytta-analysen (Cost-benefit-analys) som är en metod för att beräkna samhällsnyttan 

vid infrastruktursatsningar visar i Köpenhamn att investeringar i cykelinfrastruktur och ha en 

cykelvänlig politik är ekonomiskt hållbart som samtidigt bidrar till en högre avkastning för 

samhället (Choi & Gössling 2015). Det är viktigt att avancera hållbar transportplanering samt 

att motivera och rättfärdiga en omstrukturering för att cykeln ska vara det alternativet som 

prioriteras i städerna (Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Choi & 

Gössling 2015).  

5.1.2.1. Kostnadseffektivitet med de låsta cykelparkeringarna i Malmö 

Malmö stad utvecklas och det sker förändringar i staden hela tiden (Larsson Lindersköld 

2015; SWECO 2014). Antalet invånare ökar, förändringar i infrastrukturen och 

kollektivtrafiken och stadsutveckling med nya områden som byggs. Alla dessa förändringar 

har en stor betydelse för hur rörelsemönstret ser ut och hur befolkningen i staden förflyttar sig 

i sin vardag. Under flera år har ett arbete pågått i Malmö med att påverka beteende och 
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attityder, genom att få fler att resa hållbart och att minska sitt bilkörande samtidigt som 

cyklingen ökar. Kontinuerliga uppföljningar behöver göras, för att kunna kartlägga vilka 

förändringar som skett under de år som har gått. Malmö stad brukar göra 

resvaneundersökningar, detta för att staden ska kunna kartlägga malmöbornas resmönster ifall 

det har förändrats. I resvaneundersökningen kartläggs: ifall Malmöborna reser mer eller 

mindre, eller om ändringar har skett i färdmedelstillgång och/eller hur Malmöborna reser. År 

2013 stod cykeln för 22 % av malmöbornas resor av det totala. För resor med start och mål i 

Malmö stod cykeln för 30 % av resorna (Larsson Lindersköld 2015; SWECO 2014).  

 

Malmö stad har tre låsta cykelparkeringar, som brukar kallas för Bike & Ride. De låsta 

cykelparkeringarna finns på Hyllie, Triangeln och vid Malmö centralstation (Larsson 

Lindersköld 2015). I tabell 2 visas respektive anläggningars kapacitet av cykelparkeringar 

samt hur mycket respektive anläggning har i driftkostnader per år. Observera att kostnaderna 

är uppskattningar och anledning till att Malmö C hade så höga kostnader jämfört med de två 

andra garagen. 

 

Tabell 2. Tabellen visar en uppskattning av driftkostnaderna för de olika anläggningarna i Malmö, intäkterna 

som Malmö Stad får in varje månad samt antalet cykelparkeringar på varje anläggning. 

Anläggningar Kapacitet Driftkostnader för hela 

anläggningen 

Hyllie 1000 totalt, 122 i låst del Ca 50000 kronor/år (2014) 

Triangeln 2170 totalt, 234 i låst del Ca 70000 kronor/år (2014) 

Malmö C 1500 totalt, 700 i låst del Ca 130000 kronor 

Totalt 4670 totalt, 1056 i låst del  

Totalt (användning av låst 

del) 

72 stycken (Intäkter: 72*80= 

5760 kronor i månaden) 

 

 

Siri Larsson Lindersköld från Malmö stad säger att Malmö har mindre än 10 % beläggning i 

de låsta delarna av cykelgaragen idag. Siffran brukar variera och ligger runt omkring 10% 

(Larsson Lindersköld 2015; Malmö stad 2012). När enkäten skickades omfattades det av 72 e-

mailadresser, eftersom varje användare måste anmäla sin e-mailadress kan slutsatsen dras att i 

Malmö används drygt 72 stycken parkeringsplatser i den låsta delen idag, av totalt 1056 

platser.  

 

Driftkostnaderna har som tidigare nämnts enbart uppskattats och räknats på så sätt att det 

omfattar en kostnad för hela anläggningen, både för den låsta delen och den som inte är låst 

(Larsson Lindersköld 2015; Malmö stad 2014). Anläggningen i Hyllie ligger i Malmös 

parkeringshus som finns invid Hyllie. Ett hyresavtal tecknades med parkeringshuset som 

löper på i 25 år. Anläggningen i Triangeln är ett friliggande cykelgarage som ligger på 

marknivå. Här finns tvåvåningsställ som är täckta av ett skärmtak, runt bågställen ligger två 

friliggande byggnader som innehåller en cykelverkstad, butik samt café (Larsson Lindersköld 

2015; Malmö stad 2014).  

 

Anläggningen som finns i närheten av Malmö centralstation, är ett underjordiskt cykelgarage 

mellan Malmö centralstations tågbangård och kanalen. Anläggningen består av flera etapper, 
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och innefattar andra delar av infrastukturen med en bro samt busstorg ovanpå (Larsson 

Lindersköld 2015; Malmö stad 2014). Driftkostnaderna har uppskattats till 130000 kronor, 

och anläggningen vid Malmö centralstation öppnade i februari 2014 och har varit i drift under 

drygt ett års tid. Under detta år har anläggningen genomgått en inkörsperiod och första årets 

driftkostnader är därmed inte fullständigt representativa för kommande år. Bike & Ride på 

Malmö C har den högsta investeringskostnaden av de tre cykelgaragen på grund av att 

anläggningen är belägen under mark mellan kanalen och tågbangården, vilket jämförelsevis 

kräver mer avancerade konstruktioner (Larsson Lindersköld 2015; Malmö stad 2014). 

 

Det krävs mer beläggning i de låsta delarna i Malmö för att den låsta delen ska bli lönsam på 

längre sikt. En av orsakerna till att staden kan ha haft svårt för att öka antalet användare kan 

ha att göra med att pengarna är slut för cykling (Malmö stad 2014; Sydsvenskan 2015). I en 

artikel i Sydsvenskan, 2015, slut på pengar för cykelstaden, skrivs det att Cykelfrämjande gör 

årliga mätningar där Malmö har blivit utsedd till årets cykelfrämjarkommun 2011, 2012 och 2013. 

År 2014 halkade staden på en femte plats och det är inte främst bara cykelinfrastrukturen som 

brister i Malmö utan även ett samarbete med cyklister saknas skrivs det i Cykelfrämjandes 

rapport. Detta var anledningen till varför Malmö hamnade på en femte plats år 2014. Christoffer 

Hedberg som är trafikplanerare med inriktning cykeltrafik i Malmö stad, säger i artikeln att staden 

vill ta fram ett forum för att förbättra samarbetet med cyklisterna. Men satsningen på nya sätt att 

kommunicera med cyklister kräver pengar som i dagsläget inte finns. De senaste året har omkring 

60 miljoner lagts ner på cykling till skillnad från de 400 miljoner kronorna som var till planerade 

åtgärder och som återfinns i cykelprogrammet för 2012-2019. Mycket av de planerade åtgärderna 

har fått skjutas på i framtiden (Malmö stad 2012; Sydsvenskan 2015). 

5.1.2.2. Kostnadseffektivitet med de låsta cykelparkeringarna i Lund 

Lunds kommun har samma svårigheter som Malmö, med att öka antalet användare i de låsta 

cykelparkeringarna. Staden har i dagsläget två låsta cykelparkeringar, en i Godsmagasinet och 

den andra på Västra stationstorget. Kapaciteten har uppskattas till 400 möjliga platser till 

uthyrning men Lund har valt att enbart hyra ut 225 cykelparkeringsplatser av de 400 för att 

inte skapa trängsel i det låsta cykelgaraget. I Lunds kommun som helhet (inklusive mindre 

tätorter och landsbygd) utgörs 28% av alla resor med cykel. I tätorten Lund däremot utgörs 

cirka 45% av alla resor med cykel (Söderberg 2015). I tabell 3 visas Lunds kapacitet av de 

låsta cykelparkeringarna och den årliga driftkostnaden. 

 

Tabell 3. Tabellen visar en uppskattning på driftkostnaderna från cykelgaragen i Lund. 

Anläggningar Kapacitet Driftkostnader för hela 

anläggningen 

Godsmagasinet 117 platser  

Västra Stationstorget 108 platser  

Totalt 225 platser 650000 kronor/år (2014) 

Totalt (användning av låst 

cykelparkering) 

95 stycken (Intäkter: 95*80= 

7600 kronor i månaden) 

 

 

Det är samma som i Malmö, Lund har e-mailadresserna till användarna som använder sig av 

tjänsten idag och antalet har beräknats till 95 stycken i dagsläget. Lund har länge arbetat med 
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Mobility management, och har haft ett projekt som benämnts som Lunda-MaTs. Projektet är 

framgångsrikt och många positiva resultat har uppnåtts, men trots det finns en del utmaningar 

med cyklingen som Lunds kommun står inför i framtiden. I staden satsas det mycket på 

cyklister, bland annat byggs det på cykelvägnätet för att göra det möjligt för invånarna som 

bor i staden att cykla på de flesta sträckorna och för att invånarna ska kunna cykla även längre 

sträckor. Trots denna utbyggnaden för cyklisterna har cyklingen inte ökat i staden. År 2013 

förväntades att cyklingen skulle öka med 5 % men har efter uppföljning av målen minskat 

med 1 % (Lenninger 2010). Detta är en skillnad jämfört med i Malmö, där cyklingen har ökat 

för varje år (Malmö stad 2012). 

 

För att Lund ska kunna uppnå målet år 2030 till att öka cyklingen med 10% kan Köpenhamn 

betraktas för att få inspiration (Lenninger 2008). Ungefär en tredjedel av Köpenhamnsborna 

väljer att ta cykeln till arbetet. Detta har resulterar i att staden är en cykelvänlig stad, den har 

många cykelvägar, utmärkta samt breda cykelleder, egna trafikljus så cykeln blir prioriterad 

framför biltrafiken, bra parkeringsmöjligheter nära kollektivtrafik och säkra cykelparkeringar 

vilket gör att det blir en säker cykelstad. En stad som har en bra planerade cykelstråk och en 

bra infrastruktur för cyklister leder ofta till en hög andel cyklande (Copenhagen Municipality 

2005). Det gäller att ha ett helhetstänk och tänka hållbart vad gäller kollektivtrafiken, 

miljöbilen samt cyklingen, detta bidrar till en bra cykelplanering. Det gäller att bygga ett 

system så att de olika trafikslagen i princip aldrig integrerar med varandra (Bergström & 

Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Schiefelbusch 2010). 

 

Kommuner bör först rusta upp de befintliga låsta cykelparkeringarna som finns idag, innan 

fler nya låsta cykelgarage utformas. I dagsläget har det inte gått som planerat med  

cykelgaragen, det vill säga fulla garage och en ökad efterfrågan. Prioritering för Lund och 

Malmö är att arbeta effektivt med de låsta cykelparkeringarna som finns idag innan nästa steg 

tas för att bygga fler. Tips till andra kommuner som inte har börjat bygga låsta 

cykelparkeringar och vill göra det, är att ta del av vad som bör tänkas på innan en ny 

utformning av cykelgarage görs. Ett annan rekommendation hade kunnat vara att göra en 

undersökning innan och fråga medborgarna om de verkligen är i behov av en låst 

cykelparkering. Om behovet finns hos medborgarna, finns efterfrågan och då är det hög tid att 

börja utforma cykelgaragen. 

5.2. Om kommuner väljer att bygga låsta cykelparkeringar, hur bör 

tjänsten utformas?   

5.2.1. Vad är viktigt att tänka på vid utformning av låsta 

cykelparkeringar?  

När utformningen av den låsta cykelparkeringen ska planeras, bör följande frågor ställas: 

”varför parkerar cyklisten just här, vart är cyklisten på väg och hur lång tid parkeras cykeln?” 

och dessa frågor är de viktigaste kriterierna vid val av utformning och standard för 
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cykelgaragen (Andrén & Sundin 2012; Areton & Hansson 2012; Banister 2008). Närhet till 

målpunkten, platsens attraktivitet samt förbindelser till cyklistens ändamål är avgörande för 

om cykelparkeringen kommer att användas eller inte. Om god utformning av 

cykelparkeringarna görs kan det leda till att cykelns status i staden ökar och bra exempel på 

låsta cykelparkeringar såsom i Växjö kan generera att fler bra cykelparkeringar utformas i 

framtiden. När låsta cykelparkeringar ska utformas, är det viktigt att det inte är allt för dyrt i 

månaden, en högre kostnad kan leda till att allt fler väljer att inte parkera cykeln i den låsta 

delen. En annan rekommendation som är viktig att tänka på är att ha cykelgarage med tak för 

att skydda mot väder, detta minskar risken för ökad slitage av medborgarnas cyklar (Andrén 

& Sundin 2012; Areton & Hansson 2012; Banister 2008; Trafikkontoret 2008).  

Om fler cykelgarage ska byggas i städer, bör dock utformningen och dess attraktivitet ses över 

för att kunna locka fler cyklister som väljer att använda sig av den låsta cykelparkeringen 

(Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Malmö Stad 2011). Andra forskare 

menar på att för att ett cykelgarage ska definieras som ett bra cykelgarage krävs det att många 

av dessa faktorer uppfylls: hög säkerhet, vara lättillgängligt, lokaliserat nära målpunkter, vara 

ljust och tryggt, lätt att hitta cykelgaraget, komfortabla in- och ut passager, ha enkla och 

funktionella cykelställ samt vara väderskyddat (Bergström & Magnusson 2003; Buehler & 

Pucher 2008; Malmö Stad 2011).  

 

Ljusa cykelgarage upplevs oftast av cykelparkerare som något tryggare och säkrare 

(Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Malmö Stad 2011). Ett cykelgarage 

ska vara lätt att hitta i staden och ska vara nära till varje individs egna målpunkter. Är det så 

att cykelgaragen är svåra att hitta, ska de skyltas tydligt för att visa på anvisningar var garaget 

finns för att göra medborgarna uppmärksamma om vart cykelgaraget kan hittas (Bergström & 

Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Malmö Stad 2011).  

 

Cykelstölderna minskar när det finns övervakning i cykelgaragen och detta leder automatiskt 

till att fler personer väljer att cykla (Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; 

Malmö Stad 2011). Ett tips här är att cykelgaragens övervakning kan samverka med andra 

funktioner såsom kiosk, grillbar, butiker för att ge mer service till cyklisterna och fler intäkter 

till garaget. För att medborgarna ska prioritera att ställa sin cykel i det låsta cykelgaraget mot 

en avgift, krävs det att användarna får lite för det som dem betalar in varje månad för att det 

ska uppfattas som lönsamt (Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Malmö 

Stad 2011). 

 

Låsta cykelparkeringar vid stationsområden i städerna bör vara bekväma och låsbara 

(Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Malmö Stad 2011). 

Cykelparkeringar som är trånga eller underdimensionerade och har en låg standard medför att 

många parkerar sin cykel utanför det låsta cykelstället. När en cykel parkeras fel i ett 

cykelgarage i överbelastade cykelställ så kan inte andra cyklar låsas fast där och detta skapar 

både irritation samt trängsel (Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Malmö 

Stad 2011). 
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Låsta cykelparkeringar används oftast av cyklister som säkert vill parkera sin cykel samt ha 

väderskydd mot en avgift (Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; Malmö 

Stad 2011). När cykelanvändare har möjlighet att parkera cykeln säkert och ha väderskydd, 

blir användarna mer måna om att parkera cykeln rätt i cykelstället för att inte hindra andras 

framkomlighet eller möjlighet att parkera i cykelstället (Bergström & Magnusson 2003; 

Buehler & Pucher 2008; Malmö Stad 2011). Ännu en positiv fördel med de låsta 

cykelgaragen är att de aldrig kan bli överbelastade, då både Lund och Malmö kontrollerar så 

att parkeringsplatserna inte nyttjas av fler användare än vad det finns parkeringsplatser i 

garagen (Lindersköld 2015; Söderberg 2015).  

 

Cykelställen som finns i cykelgaragen ska vara lätta att använda och inte vara trånga för att 

kunna ställa sin cykel i stället (Bergström & Magnusson 2003; Buehler & Pucher 2008; 

Malmö Stad 2011). Både Malmö och Lund har cykelställ med två plan, dock är nackdelen att 

alla cykelmodeller passar inte in i cykelstället. Även tunga cyklar kan vara besvärliga att lyfta 

upp på det andra planet (Lindersköld 2015; Söderberg 2015).  

 

Nyckelkort som ger tillgänglighet till cykelgaraget är att föredra, då det inte är bemannat. 

Cykelgaragen bör ha bemannad bevakning under rusningstid (morgon och kväll) samt 

videoövervakning som ger övervakning under övrig tid (Bergström & Magnusson 2003; 

Buehler & Pucher 2008; Malmö Stad 2011). Detta är aktuellt både för cykelgaragen i Malmö 

och Lund, då städerna har bemannad bevakning hela tiden (Lindersköld 2015; Söderberg 

2015). Trots dessa rekommendationer som har föreslagits från olika forskare här ovanför 

menar Martinsson 2015, att Malmö och Lund har misslyckats med sina låsta cykelparkeringar 

och att Växjö har utformat sina låsta cykelgarage på ett bra sätt och det framgår i citatet här 

nedanför: 

 

"Synlig, ljus och öppen, där både Malmö och Lund har misslyckats. Det är liksom källarlokaler, och 

garagelokaler inte helt optimala ur den aspekten. Så det är om man börjar med ett vitt papper och ska bygga helt 

nya cykelgarage, så tycker jag att dem grejerna är väldigt viktiga att tänka på. I Växjö exempelvis har man ju 

gjort allt rätt på den och ett jättefint garage, en glasbyggnad som ligger i precis anslutning till spåren så den är en 

reklampelare för sig själv. 20 % av Växjös cyklister finns nu i garaget så det visar potentialen om man gör det på 

rätt sätt" (Martinsson, muntlig intervju, 2015).  

 

Vidare menar Martinsson, 2015, att garagen finns färdiga idag i Malmö och Lund samt att 

varje stad får förhålla sig till de befintliga cykelgaragen som finns idag och att inget kan göras 

med utformningen (Martinsson 2015). Vidare påpekade Martinsson (2015) att:  

 
"Trevligaste förändringen som skulle kunna hända, är om Skånetrafiken här nere tar tag i och bygger in det i sitt. 

För där är den andra intressenten, nu har det varit kommunen och medborgareperspektivet, men Skånetrafiken är 

ju en annan intressent i det här [...] Så Skånetrafiken är också en aktör i det hela som kommer att driva på mer än 

vad dem har gjort" (Martinsson, muntlig intervju, 2015).  

 

Det verkar som att städerna, vill mer än gärna samarbeta med Skånetrafiken, utmaningen här 

är att få med Skånetrafiken att prioritera den här frågan (Martinsson 2015). En liknande fråga 

ställdes till intervjupersonen Larsson Lindersköld i Malmö (2015), om kommuner bör satsa på 

låsta cykelgarage, svaret framgår i citatet: 
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"Jag menar att kommuner som arbetar för ökad cykling, vilket de flesta svenska kommuner gör, bör 

tillhandahålla säkra cykelparkeringar som är utformade för att vara trygga för användarna och där det finns 

möjligheta att låsa fast cykeln. Att bygga olika former av cykelgarage är inte bara kommunen som kan göra, utan 

även privata aktörer som vill satsa på trygga cykelparkeringar för t.ex. sina anställda och besökare, det kan 

handla om privata företag, fastighetsägare, handelsplatser, besöksanläggningar med flera" (Larsson Lindersköld 

2015). 

 

Larsson Lindersköld menar på att låsta cykelparkeringar bör varje svensk kommun satsa på 

för att kunna erbjuda säkra cykelparkeringar till sina medborgare (Larsson Lindersköld 2015). 

Svaret skiljer sig dock ifrån vad Söderberg (2015) från Lund anser, och det framgår i citatet 

nedanför:  

 
"Skulle vi bygga fler låsta cykelparkeringar skulle det ske i anslutning till Stångby och Gunnesbos tågstationer, 

men eftersom intresset är så lågt från medborgarna med de två låsta cykelparkering vi har idag, kommer en 

utbyggnad av fler låsta cykelparkeringar inte ske förrän intresset och beläggningen förbättrats avsevärt. 

Utformningen är oklar hur det kan komma att se ut i framtiden, troligen skulle det bara bli enkla 

staketomgärdade parkeringar" (Söderberg, muntlig intervju, 2015). 

 

Men trots detta, poängterar Martinsson 2015 dock, att: "Lund, hoppas jag i samband när dem 

bygger om stationen att man tänker till ett varv till kring cykelparkering och inte gömmer den 

som den är idag" (Martinsson 2015). Denna rekommendation skulle Lunds kommun kunna ha 

i åtanke för att göra de låsta cykelparkeringarna i staden ännu mer synliga än vad de är idag 

(Martinsson 2015). Genom att uppfylla dessa kriterier finns hopp om att potentialen av 

användarna av den låsta cykelparkeringen ökar i respektive stad samt att det blir lönsamt att 

underhålla dessa låsta cykelparkeringar. Ju mer belägg som fås ut i form av intäkter desto 

lönsammare är det. Dessutom finns andra möjligheter som kan vidtas och det är att stimulera 

cyklingen i staden, utöka fler användare som väljer att använda sig av den låsta 

cykelparkeringen och gör cykelparkeringarna mer attraktiva (Bergström & Magnusson 2003; 

Buehler & Pucher 2008; Malmö Stad 2011). 

I dagsläget finns det många exempel på framgångsrika låsta cykelgarage eller -stationer, detta 

främst utomlands i till ett exempel: Basel (Schweiz), Münster (Tyskland) och Groningen 

(Nederländerna) men även i Sverige, till ett exempel Hyllie station i Malmö samt Växjö (Eltis 

2014; Koucky & Partners AB 2013). Särskilt imponerande med de låsta cykelgaragen är det i 

Amsterdamm, där cirka 40% av invånarna reser med cykel till tågstationen. För att 

Amsterdamm skulle behålla och se till att medborgarna fortsätter att cykla byggdes det ut 

ännu fler parkeringar då det sågs som viktig investering (Bicyle Dutch 2014; Eltis 2014; 

Utrecht 2014) (Se bild 1).  
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Bild 1. Bilden visar den låsta cykelparkeringen vid tågstationen i Amsterdam (Utrecht 2014).  

Amsterdam har byggt ny cykelparkering med en kapacitet för 4200 cyklar, under den västra 

ingången under trappan till tågstationen. År 2016 har staden planer på att bygga ut de låsta 

cykelparkeringarna ytterligare med 12500 nya platser på den östra sidan av tågstationen. Det 

som har bidragit till att så många cyklar i Amsterdam och Utrecht (två städer i Nederländerna) 

är att parkeringen är gratis de första 24 timmarna, så alla pendlare som ställer cykeln på 

morgonen och hämtar på kvällen inte behöver betala (Bicyle Dutch 2014; Eltis 2014; Utrecht 

2014). Genom att inspireras av dessa länders utformning av låsta cykelparkeringar samt 

planering av dessa kan flera städer lyckas med låsta cykelgarage.  

5.2.2. Vilka andra alternativa åtgärder finns som kan 

stimulera och öka cyklingen i en stad?  

För att öka användningen av att åka med cykel eller kollektivt istället för att ta bilen bör fokus 

läggas på attityder och beteende till att börja med (Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & 

Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007). Beteendet måste ändras på så sätt 

att människor tänker 20 år framåt och inte exempel, på min gata imorgon ska det här hända. 

Det handlar inte bara om att i en planering tänka i långa perspektiv. Trafikdesignen måste 

vara utformad på det sättet att det är enkelt, tillgängligt, tryggt, tillförlitligt och bekvämt att 

åka med cykeln eller kollektivt till skolan eller arbetet. Det måste bli mer anpassningsbart för 

invånarna i staden så att de upplever att det känns mer lönsamt och attraktivt att åka kollektivt 

alternativt ta cykeln (Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; 

Klementschitz et al. 2007). 

 

Ett annat alternativ för att påverka människors beteende kan vara att införa ekonomiska 

styrmedel (Naturvårdsverket 2005). I dagsläget visas inte det verkliga priset på en vara eller 

tjänst, då det sällan sätts ett klart pris på vare sig miljövärden eller miljöskador. Det finns 
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många olika sätt att sätta ett pris på miljön för att dämpa eller hindra skadlig miljöpåverkan. 

För Lundaborna skulle det kunna inbära att införa exempelvis trängselskatt om bilar väljer att 

köra i stadskärnan för att undvika biltrafik i staden och på så sätt öka gång-, cykel- och 

kollektivtrafiken samt livskvaliteten (Naturvårdsverket 2005). 

 

Bortsett till att förändra beteende och attityder, finns många förslag på hur cykling kan ökas i 

staden med hjälp utav en kombination av mjuka samt hårda åtgärder, som konceptet Mobility 

management hänvisar till (Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 

2009; Klementschitz et al. 2007). Det är som tidigare nämnt, en rekommendation att satsa på 

cyklingen framför bilen, då Choi & Gössling 2015 har visat på att bilen är sex gånger dyrare 

för samhället än vad cykeln är (Choi & Gössling 2015). Nedan kommer exempel på åtta 

stycken åtgärdsförslag utan någon inbördes ordning, som kan vara bra att tänka på för att öka 

antalet cyklister i en stad (Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 

2009; Klementschitz et al. 2007). 

 

En stad ska ständigt göra undersökningar för att kunna föra statistik över invånarnas resvanor, 

detta är nödvändigt att göra för att kunna följa utvecklingen av medborgarnas resvanor samt 

för att kunna följa upp och utvärdera arbetet inom området. Genom att ständigt vara på sin 

jakt, kan saker som inte är tillräckligt attraktivt göras ännu attraktivare (Gronau & Kagermeier 

2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007). 

 

Cykeln har länge konkurrerat med bilen som färdmedel, och en lösning på detta är att göra 

cykeln mer attraktiv och bilen mindre attraktiv i en stad. Några exempel som kan införas för 

att göra bilen mindre attraktiv är att minska parkeringsplatser i centrum, göra det dyrare att 

parkera med bilen i centrum, minska framkomligheten för bilen när medborgare ska färdas i 

staden genom att göra centrum bilfritt och samtidigt skapa fler gångfartsområden (Gronau & 

Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007).  

 

För att cykling ska vara attraktivt måste det både vara bekvämt och smidigt. Genom att 

ständigt bygga ut cykelvägnätet och skyltningen, kan det på så sätt öka cyklingen då 

framkomligheten ökar. En rekommendation är att sänka ned trottoarkanter vid cykelöverfarter 

och även på andra ställen där cykeln behöver passera för att ta sig framåt (Gronau & 

Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007).  

 

Många medborgare, brukar uppge att de inte har tillgång till någon cykel. Genom att införa 

system med lånecyklar, arrangera olika avancemang där medborgarna kan komma och laga 

sin cykel hade hjälpt till att öka andelen cyklister. Många medborgare är trötta på att få sin 

cykel stulen, genom att erbjuda möjligheten med att låsa in sin cykel i ett cykelgarage kan det 

bidra till att fler väljer att låsa in sin cykel och trängsel i staden blir ett minne blott (Gronau & 

Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007).  

 

Att ändra beteende och vanor är den största utmaningen som varje stad har (Gronau & 

Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007). Det 

gäller att arbeta aktivt för att bryta dessa vanor och ändra folks beteende, det kan vara allt från 
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information till att införa styrmedel för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Ett exempel 

skulle kunna vara att anordna projekt med testfamiljer som får ställa om sina resvanor med 

elcyklar eller cykelkärror. En annan rekommendation, vad gäller den låsta cykelparkeringen 

är att erbjuda några dagar prova-på-möjlighet för att locka till sig fler användare (Gronau & 

Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007). Både 

Malmö och Lund erbjuder detta, nästa steg är att nå ut till fler medborgare för att fler ska välja 

att ansluta sig till den låsta cykelparkeringen (Larsson Lindersköld 2015; Söderberg 2015). 

 

Ett annat åtgärdsförslag som kan införas är att satsa på barnen som ännu inte har några vanor 

(Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 

2007). Genom att införa cykelutbildningar i grundskolan där barnen i tidig ålder får lära sig 

om trafikregler samtidigt som roliga cykelutflykter bör anordnas för att barn ska få upp 

entusiasmen för cykling. En annan målgrupp som varje stad bör satsa lite extra på, är 

nyinflyttade. Se till att informationen för att öka cyklingen nås till dessa personer, för att 

övertyga dem hur smidigt det är att cykla (Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 

2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007). 

 

Medborgarna i respektive stad, vet säkert vad som hindrar dem till att ställa bilen och välja att 

ta cykeln istället. Det är viktigt som kommun att utnyttja medborgardialogen och skapa 

möjligheter för att medborgarna att berätta just varför de inte väljer att cykla. Det samma 

gäller för den låsta cykelparkeringen, det gäller att göra undersökningar för att kunna få en 

uppfattning om varför medborgare väljer att parkera på cykelstället utanför istället för i den 

låsta delen (Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; 

Klementschitz et al. 2007).  

 

Cykeln är inte bara bra för kroppen och motionen, utan även för miljön och plånboken 

(Gronau & Kagermeier 2004; Gärling & Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 

2007). Det är viktigt att detta budskap nås till invånarna, och även att alla fördelar med 

cykling kommer fram. Ett exempel skulle kunna vara att anordna årliga cykelfestivaler, där 

innerstaden är bilfri samt även andra möjligheter där medborgarna får chansen att testa 

elcyklar och cykelkärror. Tävlingar är också lockande där fina priser kan vinnas, detta 

motiverar medborgarna till att tänka till en extra gång innan de ska välja färdmedel (Ibid). Det 

krävs mångt och mycket för att lyckas med cykeltrafiken. Martinsson 2015, påpekar att: 

 

"Där ser jag att en viktig grej är att samarbeta med företagen. Företagen som ligger runt kollektivtrafiken, där du 

kanske åker kollektivt dit och sen tar cykel ut till företaget. Och där har ju varken Lund eller Malmö gjort något 

större ännu. Man har pratat lite om det, men det har inte hänt så mycket. Där tycker jag att man bara gör det 

väldigt enkelt så skulle man kunna identifiera ute i Hyllie dem som ligger inom en radie mellan 1-3 km  från 

Hyllie och då har du hela Svågertorp t.ex. och en del andra företag. Gå ut till dem, få deras personalavdelning att 

skicka ut mail om marknadsföring där dem anställda får möjlighet att under ett halvår prova på den här 

cykelparkeringen gratis t.ex. Eventuellt i kombination med någon reseförsök med Skånetrafiken att man får 

någon rabatt på kollektivtrafikresa" (Martinsson, muntlig intervju, 2015).  

 

Detta skulle också kunna vara ett exempel att gå ut till företagen, för att på så sätt utöka 

cyklister men även användare av den låsta cykelparkeringe i båda städerna. 
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5.3. Vad anser användarna som använder sig av låst cykelparkering 

idag? 
Under det här avsnittet kommer respondenternas svar på enkäten att presenteras och även 

analys kommer att förekomma för att visa på mönster, likheter och olikheter. 

 
Som nämnts innan skickades enkäten till 71 personer i Malmö, av dessa var det 39 som 

svarade. Enkäten skickades till 95 personer i Lund, där var det 67 stycken som svarade. Det är 

långt ifrån representativt kring vad alla användare i Malmö och Lund anser om den låsta 

cykelparkeringen men svaren som har kommit in är tillräckligt många för att kunna dra vissa 

generaliseringar.  I tabell 4 och 5 visas vilken spridning i procent som har genererats utifrån 

könen: män och kvinnor samt utifrån årtalen: 1950-160, 1961-1970, 1971-1980 och 1981-

1990. 

 

Tabell 4. Tabellen visar hur många män respektive kvinnor i Malmö och Lund svarade på enkäten. 

Stad Kvinnor Män 

Malmö 33 % (13st) 67 % (26st) 

Lund 54 % (36st) 46 % (31st) 
 

Tabell 5. Tabellen visar hur respondenternas årtal då de var födda var fördelade.  

Stad/Årtal 1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 

Malmö 31% (12st) 20% (8st) 31% (12st) 18% (7 st) 

Lund 27% (18st) 25% (17st) 30% (20st) 18% (12st) 
 

Majoritet av de som svarade, har sysselsättningen arbete. Det var allt från ekonomer, 

civilingenjörer, administratörer med mera. Det var dock bara en student som fanns med i 

undersökningen, studenten kom från Lund. I studien har fokus lagts på att ställa frågor för att 

framhäva beteende och attityder kring varför användarna väljer cykeln samt varför de väljer 

att parkera sin cykel i den låsta delen. Detta för att framhäva beteenden och attityder samt få 

en inblick utifrån Mobility Management konceptet. 

 

Vad är syftet med din cykelresa? 

En fråga som ansågs vara viktig att ställa till användarna, och även för att ta reda på deras 

attityder och beteende var att kartlägga vad syftet med cykelresan är (se diagram 1 för 

Malmös resultat och diagram 2 för Lunds resultat). Det är viktigt att poängtera att i frågan 

kunde fler än ett alternativ kryssas i av respondenterna. När Service & inköp har hafts som 

alternativ räknas här in till ett exempel, att handla, för alternativet fritidsresa omfattas till ett 

exempel av hälsa på bekant, rekreationsresande, skjutsa barn och motion. 
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Diagram 1. Diagrammet illustrerar respondenterna i Malmö och deras syfte med cykelresan. 

 

Diagram 2. Diagrammet illustrerar respondenterna i Lund och deras syfte med cykelresan. 

Av de 71 som besvarade enkäten i Malmö, uppger 78% att de använder cykeln till och från 

arbete/studier, 10% till service och inköp, 8% till fritidsresa och 4% till resa i tjänsten. 

Användarna i Lund uppger att 80% använder cykeln till och från arbete/studier, 10% till resa i 

tjänsten, 6% till fritidsresa och 4% används cykeln till service och inköp. I båda städerna 

dominerar alternativet om att cykeln används till och från arbete/studier, vilket också visar på 

att det är det alternativet som är mest förekommande. 

 

Vad är orsaken till att cykeln väljs framför andra färdmedel? 

I diagram 3 och 4 visas resultatet från respektive stad kring vad orsaken är till att cykeln väljs 

framför andra färdmedel. Det är viktigt att poängtera att fler än ett alternativ kunde kryssas i 

när frågan skulle besvaras, trots detta så framgick det klart och tydligt att alternativet för 

motion och hälsans skull (31%) var populärast i Malmö. I Malmö det näst förekommande 

alternativet var tiden (27%), ur miljösynpunkt (20%), kostnaden (14%), garanterad plats (7%) 

och det sista alternativet var annan orsak (1%). Det skiljer sig åt i rangordningen av de olika 

alternativen i Lund, där det mest förekommande alternativet var tiden (32%), för motion och 

hälsans skull (31%), ur miljösynpunkt (24%), kostnaden (8%), garanterad plats (3%) och det 

sista alternativet var annan orsak (2%).  

Till och från 
arbete/studier 

78% (38st) 

Resa i tjänsten 
4% (2st) 

Service & inköp 
(t.ex. handla) 

10% (5st) 

Fritidsresa  
8%(4st) 

Till och från 
arbete/studier 

80% (62st) 

Resa i tjänsten 
10% (8st) 

Service & inköp 
(t.ex. handla) 

4% (3st) 

Fritidsresa  
6% (5st) 
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Diagram 3. Diagrammet illustrerar Malmös respondenters svar om vad är orsaken till att cykeln väljs framför 

andra färdmedel. 

Diagram 4. Diagrammet illustrerar Lunds respondenters svar om vad är orsaken till att cykeln väljs framför 

andra färdmedel. 

Under alternativet annan orsak, förekom kommentar såsom: jobbar i centrum av Lund, kan 

även göra andra ärenden på vägen, har inget körkort och cykeln används endast i arbetet. 

Men trots detta är inte kostnaden, tiden eller att du har en garanterad plats till cykeln av högst 

prioritet till varför cykeln används som färdmedel i städerna. För att kartlägga när andra 

färdmedel än cykeln används (se diagram 5 för Malmös resultat och diagram 6 för Lunds 

resultat) ställdes den frågan till respondenterna, även en följd fråga fanns om ja, när och 

varför? 

Diagram 5. Diagrammet illustrerar Malmös respondenters svar kring vilka andra färdmedel än cykeln används. 

Tiden  
27% (29st) 

Garanterad plats  
7% (7st) 

Kostnaden 
14% (15st) 

Ur miljösynpunkt 
20% (22st) 

För motion & 
hälsans skull 
31% (33st) 

Annan orsak 
1% (1st) 

Tiden 
32% (51st) 

Garanterad plats 
3% (4st) 

Kostnaden 
8% (13st) 

Ur miljösynpunkt 
24% (38st) 

För motion och 
hälsans skull 
31% (49st) 

Annan orsak 
2% (3st) 

Buss 
54% (21st) 

Promenad 
4% (2st) 

Tåg 
13% (5st) 

Alltid cykel oavsett 
8% (3st) 

Bil 
17% (6st) 

MC 
2% (1st) 

Taxi 
2% (1st) 
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Diagram 6. Diagrammet illustrerar Lunds respondenters svar kring vilka andra färdmedel än cykeln används. 

Om väldigt många handlingar styrs av vanan, kan det vara svårt för respondenterna att 

medvetet veta vilka är orsakerna till deras handlande eller så kan det vara som så att 

respondenterna inte har funderat samt reflekterat över orsakerna. Det finns ett utmärkande 

mönster bland svaren, som gör det möjligt att kunna skilja mellan förutsättningar och 

drivkrafter. När respondenterna tillfrågades, väljer du ibland andra färdsätt än cykeln? Om ja, 

när och varför? Svarade majoriteten att de väljer att ta bussen när det är dåligt väder och/eller 

halt på vägarna, många svarade också att de brukar ta bilen när de ska åka längre sträckor, 

hämta barnen på dagis, när nätter arbetas eller när fler saker finns att bära till arbete/studier. 

Tåget är att föredra när pendling ska ske, men dock framgick det många gånger i svaren att 

tågen inte är särskilt pålitliga då det är mycket förseningar och liknande. Respondenterna 

angav olika anledningar till varför cykeln inte prioriterades vid vissa tillfällen och hade 

anledningar till varför vissa färdmedel användes vid vissa tillfällen.  

 

Vad är orsaken till att cykeln parkeras i den låsta delen? 

Vidare ställdes en annan fråga till respondenterna för att ta reda på vad orsaken låg bakom till 

att cykeln parkers i den låsta delen. Det svaret som dominerade mest i båda städerna var 

rädsla för att cykeln ska bli stulen eller förstörd, varav 51% svarade det alternativet i Malmö 

och 45% svarade det alternativet i Lund. Det andra alternativet som dominerade var cykeln är 

parkerad under ett tak och är väderskyddat, tredje alternativet blev garanterad plats i båda 

städerna (Se diagram 7 och 8). 

 

 
 Diagram 7. Diagrammet illustrerar Malmös respondenters svar kring vad orsaken är att de väljer att parkera 

cykeln i den låsta delen. 

Buss 
51% (34st) 

Bil 
19% (13st) 

Tåg 
9% (6st) 

Gång 
11% (7st) 

Alltid cykel oavsett 
10% (7st) 

Rädsla för att 
cykeln ska bli 
stulen eller 

förstörd 
51% (37st) 

Har en garanterad 
plats 

18% (13st) 

Cykeln är parkerad 
under ett tak och 
är väderskyddat 

30% (22st) 

Annat 
1% (1st) 
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Diagram 8. Diagrammet illustrerar Lunds respondenters svar kring vad orsaken är att de väljer att parkera 

cykeln i den låsta delen. 

Några respondenter svarade annat, men kommentarer om att: det är lättare att hitta cykeln när 

det är begränsat utrymme, jag har fått två cyklar stulna, man behöver inte leta efter ledig plats 

samt rädslan för att kommunen ska ta ens cykel när jag inte använt den någon månad. 

Hur har du fått kännedom om tjänsten låst cykelparkering?  

Vidare ställdes en annan fråga till respondenterna för att ta reda på hur de har fått kännedom 

om den låsta cykelparkeringen. Det svaret som dominerade mest i båda städerna var att de har 

sett anläggningen, varav 54% svarade det alternativet i Malmö och 31% svarade det 

alternativet i Lund (Se diagram 9 och 10). 

 

Diagram 9. Diagrammet illustrerar Malmös respondenters svar kring hur de har fått kännedom om låst 

cykelparkering. 

Rädsla för att 
cykeln ska bli 
stulen eller 

förstörd 
45% (61st) 

Har en garanterad 
plats 

19% (26st) 

Cykeln är parkerad 
under ett tak, och 
är väderskyddat 

33% (46st) 

Annat 
3% (4st) 

Via sociala medier; 
10% (4st) 

Via tidningen 
20% (8st) 

Via Malmö 
kommun 
13% (5st) 

Sett anläggningen 
54% (21st) 

Annat 
3% (1st) 
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Diagram 10. Diagrammet illustrerar Lunds respondenters svar kring hur de har fått kännedom om låst 

cykelparkering. 
 

I Malmö svarade inte en enda person på alternativen: kund sedan tidigare och via vänner och 

bekanta. Ett respondent fyllde i alternativet annat, och skrev att: "jag minns inte hur jag fick 

kännedom om den låsta cykelparkeringen". Alternativet via tidningen (20%) förekom näst 

mest, följt av via Malmö kommun (13%), via sociala medier (10%) och annat (3%). I Lund 

däremot förekom via Lunds kommun (22%) näst mest, följt av kund sedan tidigare (18%), via 

tidningen (16%), via vänner och bekanta (9%) och både alternativet annat samt via sociala 

medier hade 1%. Kommentarer som skrevs efter alternativet annat från Lunds respondenter 

var: från kollegor och att personen hört talas om att det fanns en anläggning från någon. 

Hur ofta parkerar du i den låsta cykelparkeringen? 

Ännu en fråga som ställdes till respondenterna för att ta reda på hur ofta de parkerar i den 

låsta cykelparkeringen. Det svaret som dominerade mest i båda städerna var att anläggningen 

används dagligen, varav 51% svarade det alternativet i Malmö och 63% svarade det 

alternativet i Lund (se diagram 11 och 12). 

 

 
Diagram 11. Diagrammet illustrerar Malmös respondenters svar kring hur ofta de använder den låsta 

cykelparkering. 

 

Dagligen 
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veckan 
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En gång i veckan 
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3% (1st) 

Via vänner och 
bekanta 
9% (6st) 

Via sociala medier 
1% (1st) Via tidningen 

16% (11st) 

Via Lunds kommun 
22% (15st) 

Sett anläggningen 
31% (21st) 

Kund sedan 
tidigare 

18% (12st) 

Annat 
3% (1st) 
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Diagram 12. Diagrammet illustrerar Lunds respondenters svar kring hur ofta de använder den låsta 

cykelparkering. 

Resultatet från Malmös respondenter visar att ingen av användarna parkerar en gång i 

månaden eller flera gånger i månaden i den låsta cykelparkeringen. I Lund är det några gånger 

i månaden och flera gånger i månaden som inte har förekommit i resultatet, och har alltså som 

Malmös resultat uteslutits ur undersökningen. Slutsatsen kan dras att dagens användare av den 

låsta cykelparkeringen använder cykelgaraget varje dag eller flera dagar i veckan i stort sätt. 

Hur nöjda är användarna av den låsta cykelparkeringen? 

I frågan, om tjänsten är prisvärd, fick även respondenterna uttala sig om vad de egentligen 

anser om tjänsten idag (se diagram 13). Detta kommer att presenteras i diagram följt av 

kommentarer som användarna påpekade som respektive stad kan ha i åtanke att förbättra, så 

att tjänsten blir ännu mer attraktiv. Det som användarna i Malmö påpekade skiljer sig åt från 

vad användarna Lund anser om de låsta cykelgaragen. 

 

 
Diagram 13. Diagrammet illustrerar Malmös respondenters svar ifall de tycker tjänsten är prisvärd och varför. 

 

I Malmö framkom det många kommentarer på ändringar som dagens användare gärna vill ska 

ske med cykelgaragen. Kommentarerna som uppkom bland annat var: 

 Bättre förbättring i tillgängligheten till tåget och parkeringen 

 Hade varit bra om det fanns dagsparkering med, och inte enbart månadsparkering 

 Införa att med ett abonnemang, kunna använda flera cykelgarage samtidigt. Tycker 

verkligen att man ska kunna använda samtliga låsta delar i Bike & Ride, på samma 

abonnemang och inte bara för ett enstaka 

Dagligen 
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veckan 
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En gång i veckan 
4% (3st) 

En gång i månaden 
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gång i månaden 

1% (1st)  
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10% (4st) 
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80% (31st) 
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 Priset är okej, och bör inte höjas mer 

 Ha ett erbjudande när man parkerar i cykelgaraget under längre perioder borde mer 

rabatt erbjudas 

 Bänkar inne i cykelgaragen hade varit bra, så varje person kan sitta ner vid ombyte av 

kläder och skor. Istället för att ha nät, bör heltäckande yttervägg anordnas för 

ytterligare väderskydd. 

 

Även intervjupersonen Martinsson, 2015, påpekade att kunderna har i tidigare undersökningar 

haft en åsikt om Malmö stad kan införa att ett abonnemang gäller i samtliga cykelgarage, det 

framgår i citatet här nedanför: 

"Vi försöker tänka lite hela tiden, och vi har gjort vissa antaganden som vi har hållit fast vid, t.ex. att det ska vara 

garanterad plats i garaget. så när du kommer dit så vet du att det alltid finns en plats. [...] Men det sätter vissa 

begränsningar också, i Malmö har viss förfrågan kommit från kunder, det hade varit trevligt nu har jag en 

cykelparkering i Hyllie men ibland cyklar jag in till centralen, skulle jag kunna få ställa cykeln där dem gångarna 

jag cyklar in till Malmö C? Men som det är nu är abonnemanget per garage, så då får du teckna ett 80 kronors 

abonnemang till. Och det kan vara lite mycket att ställa cykeln där två gånger eller en gång i månaden. Så det är 

en sak som vi har funderat på att den här sällan-användandet, försöka hitta något sätt att göra det på" 

(Martinsson, muntlig intervju, 2015). 

Ägaren av systemet, Jonas, som har koll på de låsta cykelparkeringarna har tagit till sig att ett 

abonnemang bör gälla på samtliga anläggningar, dock behövs åtgärder sättas in för att ändra 

detta och göra de låsta cykelparkeringarna ännu attraktivare. För att få en mer generell bild 

kring vad användarna i huvudsak anser om den låsta cykelparkeringen, ställdes en fråga till 

användarna om, i vilken utsträckning uppfyller den låsta cykelparkeringen dina 

förväntningar? Diagram 14, visar hur nöjda användare i Malmö är av den låsta 

cykelparkeringen, där ett är mycket missnöjd och fem riktigt nöjd. 

 
Diagram 14. Diagrammet illustrerar Malmös respondenters svar i vilken utsträckning uppfyller den låsta 

cykelparkeringen dina förväntningar. 
 

I Lund däremot framkom det många kommentarer på ändringar som dagens användare gärna 

vill ska ske med cykelgaragen, överlag är användarna rätt nöjda med priset på den låsta 

cykelparkeringen (se diagram 15 för Lunds resultat). 
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Diagram 15. Diagrammet illustrerar Lunds respondenters svar ifall de tycker tjänsten är prisvärd och varför. 

Det var fler kommentarer och mer missnöje med cykelgaragen när frågan ställdes till 

användarna i Lund. Kommentarerna som användarna skrev var bland annat: 

 Fler platser bör anordnas utan en "överdel"/tak för extracyklar. Min cykel får bara 

plats på de öppna platserna då den är för hög och de parkeringar som ligger på 

marknivå kan snabbt fyllas och får jag trycka in min cykel någonstans. 

 Skaffa fler avlånga skåp, för regnkläder eller extrakläder samt kryckor. Idag finns skåp 

för hjälmar men det är för små för att låsa in större saker 

 Svårt att få upp sin cykel på det övre lagret och min cykel ryms inte i det nedre lagret 

så jag måste ställa cykeln i de lösa cykelställen som nästan jämt är fulla medan 

lagerlösningen är nästan tom. Blir det för många cyklar där kommer jag att sluta 

använda tjänsten 

 Låsa in fler saker samt anordna dusch i cykelgaraget, hade uppskattats 

 Röj snö och annat dylikt från Lunds cykelbanor, det är ni jättedåliga med. Bättre 

information kring hur man använder cykelgaraget, den hjälpen fick inte jag när jag 

påbörjade min användning av garaget 

 Ha mer ansiktslösningar, allting behöver inte vara digitalt 

 Själva garaget är opraktiskt, de flesta ställ går inte att använda eftersom mitt styre är 

för högt (normal damcykel). Väldigt få vanliga ställ. Man får liksom klämma in den i 

något vrå, och det är inte ok jag betalar faktiskt för att ställa cykeln i cykelgaraget 

 Det enda dåliga är att parkeringen låser för tidigt, ha längre "öppettider" 

 Många vet nog inte att det finns en låst cykelparkering eller var den befinner sig, till 

ett exempel skulle det kunna sitta en skylt på grinden där kommunen upplyser om att 

det finns samt hur du som person går tillväga för att få tillgång till cykelparkeringen. 

 

För att få en mer generell bild kring vad användarna i huvudsak anser om den låsta 

cykelparkeringen, ställdes en fråga till användarna om, i vilken utsträckning uppfyller den 

låsta cykelparkeringen dina förväntningar? Diagram 16, visar hur nöjda användarna i Lund är 

av den låsta cykelparkeringen, där ett är mycket missnöjd och fem riktigt nöjd. 
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Diagram 16. Diagrammet illustrerar Lunds respondenters i vilken utsträckning uppfyller den låsta 

cykelparkeringen dina förväntningar. 

 

Både vad gäller i Malmö och Lund, har städerna en hel del att ordna till för att den låsta 

cykelparkeringen ska bli ännu mer attraktiv än vad den är idag. Trots dessa önskemål som 

respondenterna vill ska förändras svarade de 39 respondenter i Malmö att de hade 

rekommenderat Bike & Ride till deras vänner och bekanta. I Lund svarade, 65 stycken att de 

skulle rekommendera den låsta cykelparkeringen för sina vänner och bekanta, dock var det 

två respondenter av dessa 65 som inte skulle rekommendera den låsta cykelparkeringen. 

Vidare ställdes en annan fråga, där användarna skulle agera och bedöma sin nöjdhet i olika 

aspekter utifrån skalan 1-5, där ett är mycket missnöjd och fem är mycket nöjd (Se figur 1 och 

2). 

 

 
Figur 1. Figuren visar de olika aspekterna som användarna i Malmö bedömde utifrån skalan ett till fem. 

 

En stor del av användarna markerade betyget tre, fyra eller fem på dem flesta aspekterna. 

Detta tyder på att användarna är relativt nöjda med systemet, och att medelvärdet ligger på 

betyget fyra eller fem i alla aspekterna. Kapaciteten om tillräckligt med utrymme finns och 

stöldsäkert fick betyget fem. 
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Figur 2. Figuren visar de olika aspekterna som användarna i Lund bedömde utifrån skalan ett till fem. 

 

En stor del av användarna markerade betyget tre, fyra eller fem på dem flesta aspekterna. 

Detta tyder på att användarna är relativt nöjda med systemet, och medelvärdet ligger på 

betyget tre och fyra i alla aspekterna. Aspekter såsom standard, skötsel och smidighet att 

parkera samt låsa cykeln på parkeringen fick betyget tre, resterande aspekter fick betyget fyra. 

 

Det allra främsta skälet, enligt resultat från enkäten, som avgör att cykelanvändare väljer att 

hyra en plats i ett cykelgarage är på grund av rädslan för att cykeln ska bli stulen eller 

förstörd. Det andra och nästkommande skälet för att parkera sin cykel i ett cykelgarage är för 

att cykeln kan stå parkerad under tak, och det kan skydda cykeln vid dåligt väder. Många 

användare av cykelgaraget menar på att kostnaden är prisvärd, men att det dock inte bör höjas 

till ännu högre. Det visade sig också från användarna i Lund, att de önskar att cykelgaraget 

borde sänkas till 50 kronor i månaden som det kostade innan istället för att ha 80 kronor i 

månaden.  

 

För att öka ytterligare intäkterna från cykelgaragen, bör Lund bland annat upprusta med 

garaget med cykelreparationsverkstad, cykeluthyrning och café (Gronau och Kagermeier 

2004; Gärling och Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et al. 2007). Detta för att 

cyklister ska kunna få ytterligare en service till sina cyklar, och för att öka nöjdheten med 

garagen. Men trots allt detta är det viktigt att cykelgaragen är i närheten av cyklisternas 

målpunkter för att fler ska uppleva att det lönar sig att använda den låsta cykelparkeringen 

(Gronau och Kagermeier 2004; Gärling och Schuitema 2007; Hysing 2009; Klementschitz et 

al. 2007). 

6. Diskussion  
Syftet med den här studien har varit som tidigare nämnts, att redogöra och förklara vad städer 

bör tänka på vid utformning av en låst cykelparkering. Detta för att kunna undersöka och 

ifrågasätta konceptet med att kommuner tillhandahåller låsta cykelparkeringar, utifrån om de 

efterfrågats samt uppskattas. Tanken är också med den här studien att undersöka hur väl den 
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övergripande målsättningen med de låsta cykelgaragen överensstämmer med användarnas 

(samt potentiella användarnas) önskemål och preferenser i Lund och Malmö. 

 

Både Malmö och Lund har kommit långt i sitt arbete med miljö- och klimatfrågor, båda 

städerna ligger i framkant på många områden vilket har lett till många hållbara lösningar. 

Cykeltrafiken har inte varit högre i andel än vad biltrafiken har varit, och städerna har haft 

problem med att utöka cykeltrafiken som tidigare nämnts i studien. Jag tror att det här kan ha 

att göra med den mänskliga förmågan att agera utifrån vana. Att köra bil är ett vanligt 

förekommande beteende som är svårt att förändra och trots båda städernas innovativa projekt, 

kommer det att ta tid innan den önskade effekten uppnås då det är en svår nöt att knäcka. 

 

Enligt Mobility Management, handlar det hela om att påverka beteende, men vad är det som 

behövs göras för att ändra människors beteende? Det kommer alltid vara en utmaning för 

samhället att påverka människors beteende och vanor, men istället för att se det som något 

omöjligt behövs fler åtgärder sättas in för att börja i någon ände. Jag tror att det handlar 

mycket om att lirka fram vad det är hos varje individ som kan ändra deras beteende och bryta 

deras vanor. Som tidigare nämnt är bilen och dess körning orsak till dagens stora 

miljöproblem. Bensinsnåla motorer och avgasrening finns det idag, men det är bilisterna och 

deras beteende som är nyckeln för att lösa detta miljöproblem och kunna minska bilismens 

miljöpåverkan. Miljöfrågor är stora och svårgreppade, människor är medvetna om vilken 

miljöförstöring som bilismen ger upphov till. Men trots detta verkar de inte vilja ändra sin 

inställning till att åka bil. Oftast brukar varje enskild individ tänka som så att vad har det för 

betydelse att jag ensam ändrar mitt beteende om ingen annan tänker göra något? Det handlar 

mer om att tänka, vad kan jag bidra till för att uppnå det hållbara samhället så att mina 

kommande generationer har det lika bra så som jag har haft det. 

 

Det måste vara bekvämt, enkelt och lättillgängligt att använda kollektivtrafik, cykel och 

promenera till och från olika ändamål för att det ska prioriteras framför bilen. För att detta ska 

uppnås behövs fler bussavgångar erbjudas, göra det ännu mer säkrare att cykla och även 

undersöka att medborgare har nära till affärer samt nöjen. Det borde helt enkelt löna sig att 

använda kollektivtrafiken eller cykeln framför bilen. Jag tror att åtgärder som är riktade mot 

att påverka ett beteende är viktiga för Malmö stad och Lunds kommun för att de ska kunna nå 

målen samt gå mot ett ännu mer hållbare samhälle. Det är svårt att ändra i den utsträckning 

som behövs tror jag, men åtgärder mot ändring av beteende bör införas för att påverka 

medborgarna.  

6.1. Synpunkter av experter och användare av den låsta 

cykelparkeringen 

Vid utformning av framtida låsta cykelgarage ska några kriterier uppfyllas och de är: vara 

nära målpunkten, synliga, öppna och ge information om att det finns låsta cykelgarage för att 

få fler som använder sig utav den. Genom att börja samarbeta mer med företag, ha kampanjer 

såsom om du anmäler en vän som använder sig av cykelgaraget i mer än en månad får du en 
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månad gratis själv. Martinsson (2015) som är ägare av systemet, menar som tidigare nämnts 

att Malmö och Lund har misslyckats med sina låsta cykelgarage helt. Det har att göra med att 

deras cykelgarage inte är synliga, öppna samt nära målpunkten för att locka till sig ännu fler 

användare (Martinsson 2015). Detta är en viktig del att tänka på när framtida cykelgarage ska 

utformas för att undvika att inte fler liknade låsta cykelgarage som i Lund och Malmö, 

utformas på liknande sätt. Men trots förslag på utformning från experterna hur det ska ske, så 

är intervjupersonerna relativt nöjda med de låsta cykelparkeringarna. Det framgick inte att 

dem känner sig missnöjda med beläggningen från Malmös sida och från ägaren av systemet. 

Utan Söderberg i Lund påpekade att fler låsta cykelgarage enbart kommer att utformas, om 

beläggningen i dagens existerande cykelgarage ökar. Lunds kommun har insett att de låsta 

cykelgaragen inte är långsikt lönsamma för kommunen, och att beläggningen behöver öka och 

fylla ut hela cykelgaraget för att det ska löna sig att underhålla dem.  

 

Efter enkätundersökningen visas det att användarna i stort sätt är rätt nöjda med den låsta 

cykelparkeringen, men att det ändå finns förslag på ändringar för att göra de låsta 

cykelgaragen ännu mer attraktiva. I Lund är det dock fler användare som har uttryckt sitt 

missnöje än vad användarna i Malmö har gjort. Men det är viktigt att påpeka att 67 användare 

besvarade enkäten från Lund, och 39 användare besvarade enkäten i Malmö. Anledningen till 

att missnöjet var högre i Lund än Malmö har att göra med att det var betydligt fler som 

svarade på enkäten i Lund. I Lund var det flera kommentarer som användarna kom med, där 

tips på många olika förslag som användarna vill ska förbättras med de befintliga 

cykelgaragen. Bland annat att längre öppettider bör finnas, ha bredare och längre skåp för 

stora saker som kan låsas in, bredare cykelställ samt att städningen bör ske oftare i 

cykelgaragen. I Malmö påpekades det vid ett flertal tillfällen att ett abonnemang bör gälla för 

samtliga cykelgaragen och inte ett abonnemang för varje enskild anläggning. Det är viktigt att 

Malmö och Lund tar åt sig av användarnas kommentarer för att göra cykelgaragen ännu mer 

attraktiva. 

En annan viktig åtanke för städerna är att genom en undersökning om varför cykling inte är 

attraktivt, eller varför medborgare väljer att använda sig av den låsta cykelparkeringen, är det 

viktigt att ta reda på vad som behövs göras för att det ska bli mer attraktivt än vad det är. Om 

cyklingen blir mer attraktiv i en stad, kommer garanterat fler att välja att ta cykeln framför 

andra färdmedel. Likaså gäller detta för den låsta cykelparkeringen, om användare som 

använder sig av tjänsten idag anser att den är tillräckligt attraktiv kommer fler att välja att 

tipsa om parkeringen och därmed kan antalet användare komma att öka också. Genom att 

ställa frågor till användarna, varför de väljer att ta cykeln och varför de väljer att låsa in sin 

cykel får studien automatiskt svar på varför människor väljer det dem gör. Och med svar på 

varför cykeln inte används vid vissa tillfällen får studien en uppfattning om vad som saknas 

för att cykeln och det låsta cykelparkeringen ska väljas istället. 

 

Frågan som kan ställas till en själv men även städerna till sig, är vad behöver städer göra för 

att fler ska välja att cykla och att fler väljer att parkera sin cykel i den låsta delen? Det första 

steget som ska utföras är att utgå från vad medborgarna själva säger vad de tycker om 

cykelplaneringen men också om den låsta cykelparkeringen. Cykling väljs ofta bort för att 
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tillgång till cykel saknas och när medborgare väljer att cykla är det oftast för att cykling är 

attraktivt. Likaså, gäller detta för den låsta delen av cykelparkeringen, där användare som 

använder sig av tjänsten bör betala en viss kostnad (80 kronor) i månaden för att få parkera sin 

cykel i den låsta delen. När cykling och den låsta cykelparkeringen inte ses som något 

attraktivt alternativ är det främst för att andra färdmedel föredras och för att medborgare 

väljer att parkera sin cykel gratis på andra ställen istället för att betala en fast kostnad varje 

månad. Det är därför viktigt för varje stad att skapa tillgång till cyklar och att arbeta för att 

cyklingen ska upplevas som något attraktivt, om målet är att få fler att cykla i staden eller att 

öka användare av den låsta cykelparkeringen. Detta kan ske genom att främja cyklingen 

ytterligare, göra det svårt för andra fordon såsom bil i centrum - där bilparkeringarna kan 

minska och även avgiften för bilparkeringen kan höjas. Detta har visat sig vara en effektiv 

metod och biltrafiken har på så sätt minskat betydligt jämfört med innan. 

 

Ett mål för båda städerna skulle kunna vara att rikta marknadsföringen mot studenter för att få 

med denna målgruppen också i sina cykelgarage, då både Malmö och Lund är studentstäder 

kan det vara en fördel att få med den målgrupp och utöka sin beläggning i de låsta 

cykelgaragen. Efter undersökningens resultat framgick det enbart att det var arbetare samt en 

student som använde den låsta cykelparkeringen, därför skulle studenter kunna vara en 

målgrupp att rikta sin marknadsföring till för att på så sätt utöka användarna i den låsta delen. 

En annan målgrupp där marknadsföringen kan riktas till är till företag, genom att göra 

samarbeten med företag och deras anställda kan beläggningen öka markant. 

Under enkätundersökningen, framgick det vid ett flertal tillfällen att bilen brukar användas när 

långa resor ska göras, när barn ska hämtas på dagis eller när nätter ska arbetas samt när andra 

färdmedel inte kan användas för att komma fram till ändamålet, det vill säga kollektivtrafik. 

Detta visar på ett mönster att bilen oftast används då det är bekvämt och tar betydligt mindre 

tid att transporteras med. Dock är det viktigt att påpeka att bilen förstör miljön, det gör 

däremot inte cykeln i lika stor utsträckning. Men trots allt detta, handlar det mycket om att få 

folk att frivilligt välja cykeln och den låsta cykelparkeringen än att tvinga dem. Däremot vet 

vi att frivilliga metoder, där användare själva få välja det dem vill använda, oftast inte räcker 

till och mål kan inte uppnås. Därför är det allt mer vanligare med tvingande åtgärder, såsom 

ekonomiska styrmedel eller förbud, i framtiden. Detta tror jag kommer bli ännu vanligare i 

framtiden att städer väljer sätta in ekonomiska styrmedel och olika typer av förbud för att 

minska biltrafiken. 

 

Som tidigare nämnt har tidigare forskare, visat på att bilen är sex gånger dyrare än cykeln för 

ett samhälle. En förändring till att börja åka cykel framför bilen kan leda till att både pengar 

sparas, individen får mer motion och att miljön skonas. I enkätundersökningen från 

användarna som använder sig flitigt av den låsta cykelparkeringen benämns flera gånger att 

kollektivtrafiken används vid dåligt väder eller om det är halt ute. Några kommentarer kom 

upp om att kollektivtrafiken inte kommer ända fram till destinationen, främst från personer 

som bor på landsbygden. Detta skulle kunna vara något för varje kommun att förbättra så det 

även blir attraktivt i områden runt om och inte i bara stora städer. 
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6.2. Kostnadseffektivt och bör kommuner bygga fler låsta 

cykelgarage 

Det har visat sig att de låsta cykelgaragen inte är en kostnadseffektiv åtgärd, detta avser vilka 

intäkter som fås in och vilka utgifter som varje stad betalar in för de låsta cykelgaragen. 

Intäkterna är betydligt lägre än vad utgifterna är för de båda cykelgaragen. Problematiken här 

är att ta reda på hur inkomsterna i hyran per cyklist gånger cyklister jämfört med 

totalkostnaden för garagen ser ut. Även vad gäller de samhällsmässiga vinsterna som kan 

göras, är svåra att hitta. Inga siffror finns på detta från städerna och därför är det svårt att 

avgöra det här. 

 

Men sett från ett större perspektiv så är cykeln sex gånger billigare än vad bilen är för ett 

samhälle, genom att stimulera cyklingen och göra bilen mindre attraktiv kan samhället tjäna 

på det på längre sikt. Genom att bland annat bygga de låsta cykelparkeringarna, höjer det 

ytterligare statusen för alla cyklister och gör det mer attraktivt att just välja cykeln som 

färdmedel. För att i sin tur öka intäkterna i de låsta cykelparkeringarna krävs det fler 

kampanjer, ha bättre marknadsföring, göra garagen synliga för att utöka beläggningen i 

garagen och därmed öka intäkterna också. Men trots de låga intäkterna som cykelgaragen ger, 

är garagen ändå bra för medborgarna så att statusen hos cyklisterna kan höjas och det är bra 

att städerna främjar cykeltrafiken samt ger medborgarna många möjligheter. Men för att det 

ska bli lönsamt på längre sikt är det ändå viktigt att beläggningen ökar de i låsta cykelgaragen, 

i Lunds fall verkar det inte vara aktuellt att utforma fler nya låsta cykelgarage om intresset i 

de två befintliga inte ökar avsevärt. Medan i Malmö, är Larsson Lindersköld väldigt positiv 

till att fler låsta cykelgarage ska utformas i svenska kommuner. 

 

Kommuner bör först rusta upp de befintliga låsta cykelparkeringarna som finns idag, innan 

fler nya låsta cykelgarage utformas. I dagsläget har det inte gått som planerat med  

cykelgaragen, det vill säga fulla garage och en ökad efterfrågan. Prioritering för Lund och 

Malmö är att arbeta effektivt med de låsta cykelparkeringarna som finns idag innan nästa steg 

tas för att bygga fler. Tips till andra kommuner som inte har börjat bygga låsta 

cykelparkeringar och vill göra det, är att ta del av vad som bör tänkas på innan en ny 

utformning av cykelgarage görs. Ett annan rekommendation hade kunnat vara att göra en 

undersökning innan och fråga medborgarna om de verkligen är i behov av en låst 

cykelparkering. Om behovet finns hos medborgarna, finns efterfrågan och då är det hög tid att 

börja utforma cykelgaragen. 

Lund och Malmö har en vilja att sträva efter ett hållbart samhälle, och så länge som visionen 

är kvar, kommer staden gå mot en hållbar utveckling. Det finns många positiva exempel på 

framsteg i samhällsplaneringen för undersökningen av Mobility management i Lund och 

Malmö. Därför tror jag att städerna är ett bra exempel som arbetar med Mobility Management 

för att uppnå en hållbar stad och för att utöka cykeltrafiken ytterligare. Siffror i Lunds tätort 

visar att 45% av alla resor görs med cykel och alla resor med cykeln i kommunen som helhet 

med tätort och landsbygd inräknat utgör 28%. I Malmö utgör 30% för alla resor med start och 

mål i Malmö och av Malmöbornas resor utgörs 22% av alla resor med cykel. 
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6.3. Metodkritik 

I regel brukar kvalitativa intervjuer kritiseras i jämförelse med kvantitativa enkäter där 

intervjuer anses vara lättare att förstå för att därefter kunna kvantifieras. I denna undersökning 

uppgick intervjuerna till tre stycken där en intervju transkriberades och de andra två 

intervjuerna gjordes både via mail samt telefon. Valet av intervjupersoner är personer som är 

inblandade eller arbetar med de låsta cykelparkeringarna, detta som tidigare nämnts leder till 

att alla intervjupersonerna är positiva till den låsta cykelparkeringen. Ägaren av systemet, 

Jonas, är minst sagt väldigt positiv till de låsta cykelparkeringarna eftersom han utformar 

dessa och det är hans sysselsättning som egenföretagare. Detta gör att i studien har en ensidig 

bild fåtts fram av själva problematiken med de låsta cykelparkeringarna, här kunde 

intervjupersoner i studien utökas ytterligare till fler personer som inte är positiva till de låsta 

cykelgaragen. Men däremot för att kontra detta, så har enkäten gjorts till användarna av 

garagen, detta visade också en bild kring vad som är dåligt respektive bra med cykelgaragen. 

Så på sätt kan man säga att studien har fått både det som är positiva och även de som är 

negativa med de låsta cykelgaragen. I regel kan jag tycka att det är att prioritera i 

undersökningar att fråga ut användare som dagligen använder sig av tjänsten låst 

cykelparkering vad de verkligen tycker, detta spelar ingen som helst roll vad städerna har 

åstadkommit. Om det är fler användare som är missnöjda med de låsta cykelparkeringarna 

exempelvis, eller om bara några är det och flera synpunkter om förbättringar förmedlas, då 

kan städerna ta del av det och sätta in en förbättring för att räta till missnöjena.  

 

Även om 106 av 166 användare av den låsta cykelparkeringen svarade på enkäten, anses det 

vara tillräckligt många för att kunna dra några generaliseringar. Det har alltid varit i åtanke att 

inte generalisera för mycket, då alla användare inte hade svarat på enkäten. Att analysera 

kvalitativa intervjuer har varit mer tidskrävande än att sammanfatta enkäterna, därav har inte 

så många intervjuer gjorts på grund av tidsbrist.  

 

Flera timmar lades ner på att utforma enkäten, då det både var krångligt och tog sin tid. Något 

som en person förstår kan vara svårt för en annan att förstå på samma sätt. Att hitta den 

balansen, så att frågorna blir så tydliga som omöjligt var en utmaning. Både Malmö och Lund 

hade gjort liknande enkätundersökningar i andra syften och har kommit med bra tips för att 

utforma en bra enkät. Med detta sagt, finns det många aspekter för varje stad att undersöka 

ytterligare för att främja cykeltrafiken ytterligare.  

7. Slutsatser  
Många artiklar som har nämnts i arbetet, är överens om att varje stad behöver främja 

cykeltrafiken för att kunna åstadkomma ett mer hållbart samhälle. För att cyklingen ska bli 

attraktivt, krävs det också rejält med parkeringsplatser så att cykeln kan ställas när den inte 

behövs. Utformningen och standarden är viktig att utgå ifrån när cykelparkeringsplatser ska 

utformas. Både Malmö och Lund har sina låsta cykelparkeringar nära målpunkten men dock 

är parkeringarna inte särskilt synliga så att allmänheten kan uppfatta att det finns låsta 

cykelparkeringar. Även från enkätundersökningen framgick det flera förslag på ändringar från 
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användarna som använder sig av den låsta cykelparkeringen. När förslag har kommit på 

förbättringar, som det har i den här studien, ska städerna beakta dessa i den mån det är 

möjligt. 

 

Genom att göra cykelparkeringarna trevliga att vistas på kan både tryggheten och 

användningen ökas. Det gäller att ha fokus på det estetiken också inte bara på det fysiska, för 

att utöka användandet utav den låsta cykelparkeringen. För att få cykelparkeringen som en  

integrerad del av samhället, är det viktigt att fler undersökningar görs för att kunna förstå 

vilka egenskaper hos parkering som cyklister värderar högt.  

 

Nedanför kommer förslag på fortsatta studier som kan beaktas: 

 Hur städer kan undvika trängsel av cyklar i städerna och hur befintlig struktur kan 

anpassas samt även rustas upp redan idag 

 Vad är den bakomliggande orsaken till varför cyklister inte använder sig av den låsta 

cykelparkeringen, genom att fråga cyklister som använder vanliga cykelparkeringar 

för att få en kartläggning från deras perspektiv 

 Ta reda på om invånarna vet att det finns en låst cykelparkering och hur man kan gå 

tillväga för att informera mer om detta 

 Ta reda på om de låsta cykelparkeringarna verkligen bidrar till att cyklingen i städer 

ökar, genom att göra kontinuerliga mätningar för att kartlägga skillnader 

 Ta reda på hur inkomsterna i hyran per cyklist gånger cyklister jämfört med 

totalkostnaden för garagen ser ut. Även göra en uträkning av de samhällsmässiga 

vinsterna som garagen och cyklisterna kan ge upphov till 
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Lindersköld. Ni har alla på mer eller mindre sätt bidragit till den hjälp som har behövts för att 
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10. Bilaga 1 - Enkäten till användarna 
1. Vänligen fyll i följande uppgifter: 

Kön  

Ålder (Ange födelseår)  

Sysselsättning  

Vilken låst cykelparkering, parkerar du din 

cykel i 

 

Var bor du någonstans (Skriv postnummer)  

 

2. Hur länge har du använt din cykel (ange i år)? Öppen fråga 

 

 

 

 

3. Hur har du fått kännedom om tjänsten låst cykelparkering? 

□ Via vänner och bekanta 

□ Via sociala medier 

□ Via tidningen 

□ Via Malmö kommun/Lunds kommun 

□ Sett anläggningen och blivit intresserad 

□ Kund sedan tidigare 

□ Annat 

 
 

 

 

 

4. Vad är syftet med din cykelresa? (Fler än ett alternativ kan kryssas i) 

□ Till och från arbete/studier 

□ Resa i tjänsten 

□ Service & Inköp (t.ex. handla) 

□ Fritidsresa (t.ex. hälsa på bekant, rekreationsresande, skjutsa barn, motion) 

 

5. Vad är orsaken till att du väljer att parkera din cykel i den låsta cykelparkeringen? 

(Fler än ett alternativ kan kryssas i) 

□ Rädsla för att cykeln ska bli stulen eller förstörd 

□ Har en garanterad plats 
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□ Cykeln är parkerad under ett tak, och är väderskyddat 

□ Annat  

 

 

 

 

6. Vad är orsaken till att du väljer cykeln framför andra färdmedel? (Fler än ett 

alternativ kan kryssas i) 

□ Tiden (Det är smidigare, tar kortast tid och kommer ändra fram) 

□ Garanterad plats till min cykel varje gång jag ska parkera 

□ Kostnaden 

□ Ur miljösynpunkt 

□ För motion och hälsans skull 

□ Annan orsak 

 

 

 

 

7. Innan du parkerade i den låsta cykelparkeringen, vart parkerade du din cykel då? 

 

 

 

 

8. Om du inte parkerar i den låsta cykelparkeringen, var och när parkerar du din cykel 

då? 

 

 

 

 

9. Hur ofta parkerar du i den låsta cykelparkeringen? 

□ Dagligen 

□ Flera gånger i veckan 

□ En gång i veckan 
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□ Några gånger i månaden 

□ En gång i månaden  

□ Flera gånger i månaden 

□ Mer sällan än en gång i månaden 

 

10. Hur lång är din genomsnittliga resa i kilometer?  

 

 

 

 

11. Hur nöjd är du som kund utifrån följande påståenden vad gäller den låsta cykelparkeringen 

(1 = mycket missnöjd, 2= ganska missnöjd, 3= varken eller/ ingen åsikt, 4= ganska nöjd, 5= mycket 

nöjd) 

 1 2 3 4 5 

Standard (byggnad, faciliteter och cykelställ)      

Skötsel (renhållning)      

Kapacitet (Finns tillräckligt med utrymme)      

Närhet till parkeringen      

Stöldsäkert      

Väderskyddat      

Trygghet när du ska parkera cykeln i garaget      

Lättillgängligt, lätt att ta sig in i parkeringen      

Belysningen i parkeringen      

Belysning utanför parkeringen      

Smidighet att parkera och låsa cykeln på 

parkeringen 
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12. I vilken utsträckning uppfyller den låsta cykelparkeringen dina förväntningar? (1 = 

mycket missnöjd, 2= ganska missnöjd, 3= varken eller/ ingen åsikt, 4= ganska nöjd, 5= mycket nöjd) 

□ 1 

□ 2  

□ 3 

□ 4 

□ 5 

 

13. Hur prisvärd anser du att tjänsten är idag? (beskriv vad du tycker och varför) 

 

 

 

 

14. Väljer du ibland andra färdsätt än cykeln? Om ja, när och varför? 

 

 

 

 

15. Skulle du rekommendera den låsta cykelparkeringen till dina vänner och bekanta? 

□ Ja 

□ Nej 
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11. Bilaga 2 - Intervjuguide Jonas Martinsson 
Berätta lite om dig själv (ålder, utbildning, sysselsättning) 

 

- Hur fick du kontakt med kommunerna om att utforma cykelparkeringarna? 

- Vad är syftet med den låsta cykelparkeringen? 

- Nu i efterhand, de cykelgarage som finns idag finns det något som du anser bör förbättras 

eller ändras på något sätt? 

 

Hur bör tjänsten låsta cykelparkeringar utformas enligt dig? 

- Vilken bakgrundsinformation har varit utgångspunkten,  vilka beräkningar har man gjort, 

och vilka exempel från andra ställen i världen har använts som fokus när cykelgaragen har 

byggts?  

- Byggs låsta cykelparkeringar, för att locka nya potentiella cyklister att börja cykla, 

nuvarande cyklister att cykla mer, eller är det ett sätt att bibehålla existerande cyklister? 

- Bör kommuner satsa på att bygga och underhålla låsta cykelgarage? Om de väljer att göra 

det, hur bör de i så fall utformas? 

 

- Vilka fördelar finns med den låsta cykelparkeringen? 

- Vilka nackdelar finns med den låsta cykelparkeringen?   

 

Är de låsta cykelparkeringarna en kostnadseffektiv åtgärd för en stad?  

- Vilka är utgifterna och intäkterna med den låsta cykelparkeringen, är tjänsten ekonomisk 

hållbar på längre sikt? 

- Vilka andra alternativa åtgärder finns som kan stimulera och öka cyklingen i en stad?  

- Vilken efterfrågan finns idag bland invånarna kring användningen av cykelgaragen? 

- Vad anser du bör göras för att locka fler kunder att använda sig av cykelparkeringarna? 

 

OM man planerar att bygga (fler) låsta cykelgarage:  

o hur utvärderas behovet och ifall det är lämpligt för en viss stad/stadsdel?  

o hur bör dessa cykelgaragen i så fall utformas/vad ska man tänka på?  

o vad krävs i termer av kringåtgärder såsom information när nya cykelgarage ska 

byggas?      

 

Något mer som du vill lägga till 
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12. Bilaga 3 - Kvales tio budord för en bra intervju 
1. Vara kunnig (och våga visa det) – veta något om ämnet. Bedöma vilka frågor som ska 

fördjupas. Vara påläst – det imponerar! 

2. Vara strukturerad – presentera syftet med intervjun, ta frågorna i rätt ordning – inleda och 

avsluta på ett mjukt sätt 

3. Vara tydlig – tydliga frågor, lätta att förstå, korta frågor, inte allför akademiskt språkbruk. 

Begrepp som måste användas ska förklaras 

4. Vara vänlig – låta IP tala till punkt, låta IP tänka efter, inte låta sig provoceras av 

okonventionella eller provokativa åsikter. Antyda att det är okej att ta upp känsliga saker. Inte 

vara rädd för tystnad! 

5. vara känslig – lyssna aktivt, vara empatisk till en viss gräns. Känna var gränsen går när en 

intervju blir alltför personlig eller känsloladdad 

6. Vara öppen – om IP för in nya aspekter som man själv inte tänkt på 

7. Vara styrande – hålla intervjun inom syftet, ev. avbryta om IÅ svävar ut i utvikningar 

8. Vara kritisk – inte bara ta allt som IP säger för ”sant” utan kolla giltigheten genom att ställa 

följdfrågor 

9. Vara minnesgod – kunna gå tillbaka till tidigare frågor och får svaren utvecklade av IP. 

Minnas om en fråga redan är besvarad! 

10. Vara tolkande – tolka under tiden och kolla med IP om man förstått rätt. Vara starkt 

närvarande – koncentrerad på uppgiften! 

 
 
 


