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Hur kan vi uppmuntra och 
bredda cykelkulturen i Växjö? 



Svar: cykelbibliotek. 



• Interreg Östersjöprogrammet
• Olika typer av cyklar förutom 

lastcyklar inkl. service
• Bokningssystem
• Kommunikation / marknadsföring

• CoBiUM
• Södra Östersjöprogrammet
• Lastcyklar inkl service
• Kommunikation / marknadsföring



Tillvägagångssätt
• Samarbete med fyra cykelbutiker + 

webbaserat bokningssystem. 
• 24 cyklar
• Två säsonger: 2019, 2020
• Låneperioder: fasta på 3 veckor
• Enkätundersökning efter återlämning
• 2020: låneavgift på 300 kr
• Lånevillkor: 

• Låntagaren ansvar för skada till 3500 kr 
och stöld till 5000 kr.

• Cykeln låsas fast och batteriet tas med.



Cykeltyper



Tidslinjen
Höst 2018: frukostmöten med cykelbutiker

Vinter 2018/19: upphandling och inköp

Säsong 1: April – Dec 2019
April: invigning
Dec – mars: vinter stängt

Säsong 2: 2020
Mars: omstart med fler cyklar och 
låneavgift
September: projekt avslutning (SUMBA och 
CoBiUM)
SUMBA+ projektet beviljat

Vår 2022 
Omstart med nytt bokningssystem
Ska ingå i kommunens egen verksamhet

Invigning: 50 bokningar om 2 
timmar; fullbokat efter 2 dygn

(168 bokningar)



Media

• test



• test



• Cyklister, bilister och 

blandning

• 50% man / kvinna

• 55% mellan 25-44 år; 37% 

mellan 45-64

Vem lånade cyklarna?



… och varför? 
”Går i tankarna att köpa en el-cykel, men vet inte 
vilken modell.”

”För att kunna resa miljövänligt ihop med mitt barn 
under min pågående föräldraledighet”

”Testa en elcykel för cykelsemester och transport”

Köra mindre bil, mer motion

”Prova lådcykel - kan det ersätta vissa bilresor till 
affären?”

”min är trasig”

”Jag vill slippa ta bilen in till stan där alla mina 
ärenden är och samtidigt dra ner på miljön. Sedan 
älskar min dotter att åka cykel även om vi ej har 
någon”

Bokningsfrågor

fritid



Hur används cykeln?

Med barn



Utvärdering

• Syfte: att erbjuda Växjöbor 
möjlighet att testa olika typer av 
cyklar i sin vardag. 

• Mål: minst 200 utlåningar totalt 
under projektet. 

• 30% köper en liknande cykel efter 
projektet. 

• Försäljningssiffror & enkätfeedback
• 4 lastcyklar, 3 elcyklar, 6 

cykelleasing

40%

311 utlåningar (176 + 135 per säsong) 



Lärdomar
• Högt intresse att låna / prova cykel. 

• Samarbete med cykelbutiker har skapat ökad försäljning av annorlunda cykeltyper och nya 
affärsmodeller. Skapat engagemang kring flera aktörer. 

• Förutsättningar att starta: lokala aktörer och engegemang, intern kunskap, finansiering, hållbarhet

• Fördelar med avgiften: 

• Kan rikta projektet till specifik målgrupp

• Skapar ökad noggrannhet vid bokning

• Hemförsäkring

• Självständighet

• Bokningssystemet sparar administrationsarbete

• Priset på cyklar är största anledningen att man inte köper egen.

• Lastcyklar och elcyklar mest populära; sparkcyklar > vikbaracyklar

• Covid skapar osäkerhet: resmönster, inköp



Omstart 

• Extern bokningsplattform och 

adminstrationsansvar

• Plattformen är öppen till andra städer och 

organisationer

• Nya funktioner: automatisering – betalning, 

utskick av påminnelse och enkätundersökning; 

kampanjkod, utrustning.

• Tre cykelbutiker, hoppas på fler

• 2 veckors-låneperioder

• Ingår i kommunens ordinarie 

verksamhet



Colin.hale@vaxjo.se
0470 41876
Vaxjo.se

Tack!


