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Abstract 
Purpose: In the starting blocks for sustainable transport and innovative parking solu-
tions is the concept "Mobility Management" where involved parties can affect their 
future customers to use more sustainable alternatives regarding green transports. Mo-
bility Management takes up the initiatives for both short- and long-term goals related 
to parking solutions and sustainable transport. The study is focused on developers in 
Jönköping municipality and how their dialogue and communication work towards 
Jönköping municipality. The thesis ultimate goal is to highlight the problems in com-
munication between developers and Jönköping municipality and also suggest how the 
municipality can work to promote bicycle commuting within the municipality. The 
aim is also to develop proposals on how the Jönköping municipality can improve their 
work with Mobility Management and flexible parking stole towards developers. 

Method: Applied methods of data collection is a combination of kvantitativa- and 
qualitative methods, specific document analysis and semi-structured interviews. 

Findings: The study shows big problems regarding the communication between Jön-
köping municipality and the developers in the municipality. The lack of communica-
tion results in failure of developing and applying mobility management and flexible 
parking stole. 

Implications: The study creates an opportunity for Jönköping municipality engage in 
a more open dialogue with Jönköping developers. This to increase the interest and 
work on mobility management. The essay shows where developers in Jönköping and 
Jönköping municipality are concerning questions related to mobility management and 
how they can work together to develop the concept in Jönköping municipality. 

Limitations: The essay will be limited to how the relationship between the munici-
pality and private builders affect the overall bicycle use in Jönköping. The report will 
not study design and planning of cycle paths. The essay will not regard to monitoring 
or make analysis of hazardous substances. 

 Keywords: Cykelpendling, Mobility Management, flexibla parkeringstal  
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Sammanfattning 
Syfte: I startgroparna för hållbara transporter och innovativa parkeringslösningar 
finns konceptet “mobility management”, där ansvariga aktörer redan i tidigt skede kan 
påverka sina framtida kunder med hållbara alternativ gällande alternativa transport-
lösningar. Mobility Management tar upp initiativ för både kort- och långsiktiga mål 
gällande parkeringslösningar och hållbara transporter. Studien fokuserar på byggher-
rar i Jönköpings kommun och hur deras dialog och kommunikation fungerar mot Jön-
köpings kommun. Uppsatsens slutgiltiga mål är att synliggöra problem i kommunikat-
ionen mellan byggherrar och Jönköpings kommun och utefter detta komma med för-
slag på hur parterna kan arbeta för att främja cykelpendling inom kommunen. Målet 
är även att ta fram förslag på hur Jönköpings kommun kan förbättra sitt arbete med 
mobility management och flexibla parkeringstal gentemot byggherrar. 

Metod: Tillämpade metoder för datainsamling är en kombination av kvantitativa- och 
kvalitativa metoder, specifikt dokumentanalyser och semistrukturerade intervjuer. 

Resultat: Studien visar att det finns ett problem när det kommer till kommunikation 
och dialog mellan byggherrar och kommun om alternativa mobilitetslösningar. Kom-
munikationsbristen resulterar i att framstegen inom mobility management uteblir. 

Konsekvenser: Examensarbetet skapar ett tillfälle för Jönköpings kommun att öppna 
upp för en mer öppen dialog med Jönköpings byggherrar för att öka intresset och ar-
betet med mobility management. Uppsatsen visar var byggherrar i Jönköping och 
Jönköpings kommun står i frågan när det kommer till mobility management och hur 
de kan samarbeta för att utveckla konceptet i Jönköpings kommun. 

Begränsningar: Uppsatsen kommer att begränsa sig till hur relationen mellan kom-
mun och privata byggherrar påverkar den generella cykelanvändningen i Jönköpings 
kommun. Rapporten kommer inte studera utformning och planering av cykelvägar. I 
analysen kommer inte hänsyn till hälsoeffekter av cykelpendling eller positiva miljöa-
spekter på grund av cykelpendling tas, detta för att styra fokuseringen på examensar-
betets tre huvudsakliga frågeställningar. 

Nyckelord: Cykelpendling, Mobility Management, flexibla parkeringstal 

 



Innehållsförteckning 

iii 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................... 1 

 BAKGRUND ................................................................................................................................. 1 

 PROBLEMBESKRIVNING .............................................................................................................. 1 

 MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................... 2 

 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 2 

 DISPOSITION ............................................................................................................................... 2 

2 Metod och genomförande ........................................................ 3 

 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI ........................................................................................................ 3 

 VALDA METODER FÖR DATAINSAMLING ..................................................................................... 3 

 ARBETSGÅNG ............................................................................................................................. 4 

 TROVÄRDIGHET .......................................................................................................................... 4 

3 Teoretiskt ramverk .................................................................. 5 

 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI .................................................................. 5 

 MOBILITY MANAGEMENT ........................................................................................................... 6 

3.2.1 Flexibla parkeringstal ........................................................................................................ 7 

3.2.2 Mobility management i Jönköpings kommun ..................................................................... 8 

3.2.3 Byggherrens roll ................................................................................................................. 8 

 CYKELPENDLING ........................................................................................................................ 9 

 UTFORMNING OCH BEHOV AV CYKELPARKERING ....................................................................... 9 

3.4.1 Parkeringsnormer ............................................................................................................ 10 

 NUDGING .................................................................................................................................. 11 

 SAMMANFATTNING AV VALDA TEORIER ................................................................................... 12 

4 Empiri ...................................................................................... 13 

 JÖNKÖPINGSBORNAS RESVANOR ............................................................................................... 13 

4.1.1 Förutsättningar för arbetspendling .................................................................................. 13 

4.1.2 Cykeltillgång .................................................................................................................... 14 

4.1.3 Färdsätt ............................................................................................................................ 15 

4.1.4 Kommuninvånarnas åsikter .............................................................................................. 15 



Innehållsförteckning 

iv 

4.1.5 Beteende- och påverkansåtgärder .................................................................................... 17 

 INTERVJUER .............................................................................................................................. 17 

4.2.1 Intervjuer Byggherrar ...................................................................................................... 17 

4.2.2 Intervjuer Jönköping Kommun ......................................................................................... 20 

 SAMMANFATTNING AV INSAMLAD EMPIRI ................................................................................ 22 

5 Analys och resultat ................................................................. 23 

 ANALYS .................................................................................................................................... 23 

5.1.1 Hur kan byggherrar i Jönköpings kommun arbeta med mobility management för att 
främja cykelpendling? ................................................................................................................... 23 

5.1.2 Hur kan Jönköping kommun stödja byggherrar att arbeta med mobility management för 
att främja cykelpendling? .............................................................................................................. 25 

5.1.3 Hur kan flexibla parkeringstal appliceras i Jönköping kommun? ................................... 26 

 RESULTAT ................................................................................................................................. 27 

5.2.1 Hur kan byggherrar i Jönköping kommun arbeta med mobility management för att 
främja cykelpendling? ................................................................................................................... 27 

5.2.2 Hur kan Jönköping kommun uppmuntra byggherrar att arbeta med mobility management 
för att främja cykelpendling? ........................................................................................................ 27 

5.2.3 Hur kan flexibla parkeringstal appliceras i Jönköping kommun? ................................... 28 

 KOPPLING TILL MÅLET .............................................................................................................. 28 

6 Diskussion och slutsatser........................................................ 29 

 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 29 

 METODDISKUSSION................................................................................................................... 29 

 BEGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 29 

 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 30 

 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................... 31 

7 Referenser ............................................................................... 32 

8 Bilagor ...................................................................................... 35 

 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSBEHOV, HSB GÖTA .............................................................. 35 

 INTERVJUER .............................................................................................................................. 37 

8.2.1 Intervju HSB Göta ............................................................................................................ 37 

8.2.2 Intervju Riksbyggen .......................................................................................................... 38 

8.2.3 Intervju Vätterhem............................................................................................................ 40 



Innehållsförteckning 

v 

8.2.4 Intervju Fastighets AB Eric Ekblad .................................................................................. 41 

8.2.5 Intervju Jönköpings Kommun, Lotta Olsson .................................................................... 42 

8.2.6 Intervju Jönköpings Kommun, Olle Gustavsson ............................................................... 43 

8.2.7 Intervju Jönköpings Kommun, Anna Klahr ...................................................................... 45 

 INTERVJUFRÅGOR ..................................................................................................................... 47 

8.3.1 Byggherrar ....................................................................................................................... 47 

8.3.2 Kommunen........................................................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Inledning 

1 

1 Inledning 
Det här är ett examensarbete på 15 hp med huvudområde husbyggnadsteknik. Exa-
mensarbetet är en del av den slutgiltiga fasen av högskoleprogrammet Husbyggnads-
teknik 180 hp på Jönköpings Tekniska Högskola. Examensarbetet kommer synliggöra 
problem inom kommunikationen mellan byggherre och kommunen för att sedan 
komma med ett förslag på hur flexibla parkeringstal kan appliceras inom kommunen 
och därmed främja möjligheten för cykelpendling inom kommunen. 

 Bakgrund 
I takt med att Sveriges befolkning ökar, ökar även behovet av ett mer klimatanpassat 
samhälle (Statistiska centralbyrå, 2015). Att utveckla ett hållbart resande är en viktig 
del i arbetet mot ett mer miljöanpassat och varaktigt samhälle. För att effektivi-
sera processen och utvecklingen av hållbara transporter krävs det samarbete och en 
öppen dialog mellan kommun och byggherrar. I Jönköpings kommun, där examensar-
betet utgår från i sin studie, uppmuntras kommuninnevånare att använda cykel som 
färdsätt. (Jönköpings kommun, 2008). Dock konstateras det att felande länkar finns i 
cykelsystemet som påverkar den enskilda individens beslut att använda cykel eller 
inte (Jönköpings kommun, 2008).       

 Problembeskrivning 
Till följd av nybyggnation i städerna och de större tätorterna placeras majoriteten av 
nya bostadsområden utanför citykärnan. Detta bidrar till en ökad användning av for-
don med fossila bränslen som energikälla samt medför en ökad belastning av städer-
nas vägnät (Gullberg, 2014). Förutom att en god GC-kommunikation kan resultera i 
positiva hälsoeffekter kan det även bidra med en sänkt energianvändning och en av-
lastning på vägnätet (Schoner, Cao, Levinson, 2015). Dagens problem är att bilism är 
djupt rotat i människors dagliga rutiner och ses som en självklar del av den väster-
ländska välfärden samt att det är ett transportmedel som är förknippat med status 
(Sellman, 2010). I startgroparna för hållbara transporter och innovativa parkeringslös-
ningar finns konceptet “Mobility management”, där ansvariga aktörer redan i tidigt 
skede kan påverka sina framtida kunder med hållbara alternativ gällande alternativa 
transportlösningar (Trivector Traffic, 2013).  Enligt Trivector Traffic (2013) är “Mo-
bility management ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilan-
vändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden”. Citatet förklarar 
det mobility management arbetar för; att ge olika förslag till hållbara transportlös-
ningar och parkeringslösningar som kan vara lönsamma både för kommunen, bygg-
herrar och medborgare (Trivector Traffic, 2013).  

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) är flexibla parkeringsåtgärder ett av 
de effektivaste verktygen för att påverka bilism. Attityder och engagemang från 
byggherrens- och kommunens sida gällande alternativa transportsätt kan påverka de 
boende att välja andra alternativ än bil som färdmedel. Att kunna påverka en större 
grupp med ett visst beteende kallas för “nudging” och är ett beteendevetenskapligt 
verktyg som är applicerbart på de flesta grupper i samhället (Mont, Lehner & Heiska-
nen, 2014). Om mobility management kan implementeras i både tankesätt och arbets-
sätt, med hjälp av nudging, kan detta medföra en ökad användning av hållbara trans-
portmedel (Trivector Traffic, 2013). 
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Vi ser huvudsakligen två problem i planeringsprocessen mellan Jönköpings kommun 
och byggherrar idag;  

 Att en bristande dialog och informationsöverföring mellan parterna påverkar 
utvecklingen av hållbara transporter.  

 Det finns idag ingen utarbetad plan från kommunens sida gällande Mobility 
Management och flexibla parkeringstal som är lättillgänglig för byggherrar. 

 Mål och frågeställningar 
Uppsatsens slutliga mål är att synliggöra problem i kommunikationen mellan bygg-
herrar och Jönköpings kommun och utefter detta komma med förslag på hur kommu-
nen kan arbeta för att främja cykelpendling och hållbart resande med hjälp av mobility 
management och flexibla parkeringstal.  

De frågeställningar som rapporten ämnar besvara är: 

1. Hur kan byggherrar i Jönköping kommun arbeta med mobility management 
för att främja cykelpendling?  

2. Hur kan Jönköpings kommun stödja byggherrar att arbeta med mobility mana-
gement för att främja cykelpendling?  

3. Hur kan flexibla parkeringstal appliceras i Jönköpings kommun?   

 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till hur relationen mellan kommun och byggherrar påverkar 
den generella cykelanvändningen i Jönköpings kommun. Rapporten studerar inte pla-
nering av cykelvägar. I analysen tas ingen hänsyn till hälsoeffekter, detta för att styra 
fokuseringen på examensarbetets tre huvudsakliga frågeställningar. 

 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i 6 kapitel och börjar med en presentation av metodval, me-
todutformning och en redogörelse för genomförandet. Uppsatsen fortsätter med att 
presentera det teoretiska ramverket som finns som underlag för att kunna besvara pro-
blembeskrivningen. Empiri i form av intervjuer och enkät- undersökningar följer upp 
föregående kapitel. Empirin används sedan för att kunna besvara de givna frågeställ-
ningar rapporten ställer sig i kapitel 1 samt visa hur de bidrar till att uppfylla målet 
med examensarbetet. I det sista kapitlet ges en sammanfattning och diskussion av stu-
diens resultat, hur arbetsgången har sett ut, och förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
I det här kapitlet redogörs för vilka metoder som tillämpas för att kunna utreda och i 
slutändan diskutera de tre frågeställningar som ställs under kapitel 1.3. De metoder 
som valts är avgörande för uppsatsens arbetsgång och slutdiskussioner. De priorite-
ringar som gjorts vid de olika metoderna motiveras och kritiseras i en självkritisk dis-
kussion. Huvudsyftet med kapitlet är att uppnå ett förtydligande av de insamlingspro-
cesser av primär-och sekundärdata som är avgörande för uppsatsens utgång samt att 
klargöra hur de tillämpats. 

 Undersökningsstrategi 
Examensarbetet utgår från en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie. Det vill 
säga den utgår både från dokumentanalyser och kvalitativa studier i form av intervjuer 
med byggherrar i Jönköpings kommun samt på kommunens berörda avdelningar. 

De både metoderna kompletteras med litteraturstudier. Dokumentanalysen kommer 
främst utgå från sekundärdata från Jönköpings kommun.  

1. Hur kan byggherrar Jönköping kommun arbeta med mobility management för att 
främja cykelpendling? 

För att besvara frågeställningen har intervjuer genomförts med fyra verksamma bygg-
herrar i Jönköpings kommun. Innan intervjuerna har dokumentanalys och litteratur-
studie utförts för att få en bakgrund. 

2. Hur kan Jönköpings kommun stödja byggherrar att arbeta med mobility manage-
ment för att främja cykelpendling?  

Tre intervjuer inom kommunen har utförts med kommunala tjänstemän som är in-
blandade i frågor rörande mobility management och hur samarbetet med byggherrar 
fungerar. Innan intervjuerna har dokumentanalys och litteraturstudie utförts för att få 
en bakgrund. 

3. Hur kan flexibla parkeringstal appliceras i Jönköpings kommun?                                            

Semistrukturerade intervjuer har utförts på Jönköpings kommun och fyra stycken 
byggherrar. Intervjuerna synliggör kommunikationsbrister mellan parterna och ger 
förslag på vidare arbete för kommunen.  

 Valda metoder för datainsamling 
De metoder som används för datainsamling är av både kvalitativ och kvantitativ art. 
Som bakgrund till de båda metoderna görs litteraturstudier för att få en uppfattning 
om hur relevanta frågeställningarna är samt se vilka tidigare studier som utförts inom 
området.  

Den kvalitativa metoden inkluderar semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna ger ett 
större fokus på ett specifikt skeende i planeringsprocessen genom intervjuer med be-
rörda parter (Merriam, 1994). 

Intervjuerna börjar med öppna frågor som successivt blir mer avsmalnande och mer 
detaljerade (Trost, 2010). Här följs en mall med specifika frågor men kan ändras be-
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roende på miljö och situation, på detta sätt kan frågorna modifieras och utvecklas 
(Trost, 2010).  

Att kombinera metoderna ger ofta en mer fullständig och nyanserad bild av studien än 
att enbart använda en metod. Tillsammans täcker de in olika infallsvinklar och tillför 
undersökningen olika sorters information (Eliasson, 2010). 

 Arbetsgång 
Innan samtliga intervjuer utfördes litteraturstudier kring frågeställningarna och pro-
blemformuleringen för att skapa en djupare förståelse kring ämnet samt skapa möjlig-
heter till följdfrågor vid intervjuer. För att kunna besvara den första frågeställningen 
kontaktades fyra byggherrar som intervjuades om hur de upplever samarbetet med 
Jönköpings kommun beträffande arbetet med hållbart resande i kommunen. För att 
besvara den andra och tredje frågeställningen kontaktades Jönköpings kommun för att 
få deras perspektiv på hur de arbetar med hållbart resande i kommunen och hur de 
stödjer konceptet mobility management.  Innan samtliga intervjuer förbereddes ett 
frågeformulär som respondenten i fråga fick ta del av som sedan följdes upp med 
följdfrågor under intervjutillfället.  

 Trovärdighet 
För att öka validiteten i studien har den utgått från både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Både den kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoden ger primär- och 
sekundärdata. Både primär- och sekundär data analyseras utifrån ett objektivt perspek-
tiv för att undvika att blanda in personliga värderingar och förutfattade åsikter (Holme 
& Solvang, 1996). Tillsammans ger metoderna en helhetsbild, och som enligt Holme 
och Solvang “möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang”.  

Dock finns en osäkerhet kopplad till den kvantitativa forskningsmetoden eftersom att 
mätdata från dokumentanalyser kan överanalyseras och tolkas olika beroende på vem 
som analyserar materialet (Holme & Solvang, 1996). Intervjuer ger en större validitet 
på grund utav att den som intervjuar ger tematiska ramar att följa och respondenten 
svarar utifrån egna referenser och åsikter (Holme & Solvang, 1996).  

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade respondentintervjuer, vilket i denna 
studie innebär ett fåtal strukturerade frågor med tillkommande följdfrågor kring det 
primära ämnesområdet som studien omfattar (Holme & Solvang, 1996).  

För öka reliabiliteten vid intervjuer spelas dessa in med hjälp av en smartphone samti-
digt som anteckningar förs. Att ljudinspela intervjuer med hjälp av tekniska hjälpme-
del gör att intervjuerna kan analyseras flera gånger samt att citat och synpunkter från 
respondenten ordagrant kan användas i rapporten. Intervjufrågor och intervjutekniker 
tillämpas från bland annat Kvalitativa intervjuer (Trost, 2010). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Under det här kapitlet presenteras de teorier som studien utgår från för kunna besvara 
de tre frågeställningarna samt uppsatsens mål. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

Mobility Management. 

Teorin förklarar begreppet mobility management och hur detta kan användas i prakti-
ken för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att för-
ändra resenärers attityder och beteenden.  

Cykelpendling. 

Teorin börjar med att definiera och förklara ordet “cykelpendling”. Vidare förklaras 
varför cykelpendling är viktigt i dagen samhälle och vilka förändringar som kommer 
behövas göras i framtiden för att cykeln ska kunna bidra till ett hållbart transportsy-
stem.  

Utformning och behov av cykelparkering. 

Teorin beskriver utrymmeskrav och vilka lösningar på cykelparkering som finns i 
nuläget. Vidare beskrivs anledning till att utforma cykelparkeringar med god kvalité 
och anpassning utefter geografisk plats 

Nudging 

Teorin beskriver nudging, som är ett relativt nytt sätt att påverka beteenden i hållbar 
riktning utan att påverka människors värderingar. Vidare beskriver teorin hur nudging 
kan användas för att få människor att fatta bättre beslut för exempelvis miljön och för 
deras hälsa.  
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 Mobility management 
Mobility management är ett samlingsnamn för olika typer av åtgärder som syftar till 
att påverka resebeteenden och transporter. Den exakta definitionen är;  

“Mobility management (MM) är ett koncept för att främja hållbara 
transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra rese-
närers attityder och beteenden”- Trivector Traffic, 2013 

Till definitionen finns även ett förklarande stycke: 

“Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, 
som information och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordination av olika partners verksamheter. ”Mjuka” åtgärder 
förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder inom stadstrafi-
ken (som t ex nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility 
management-åtgärder (jämfört med ”hårda” åtgärder) kräver inte 
nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de kännetecknas 
samtidigt av en bra kostnads/nyttokvot”- Trivector Traffic, 2013 

I Sverige används ofta en förenklad förklaring: “Mobility management är mjuka åt-
gärder för att påverka resan innan den har börjat”.(Trivector Traffic, 2013). 

Exempel på konkreta uttryck av Mobility management i en kommun eller stad kan 
vara: 

 Kampanjer och åtgärder som gynnar gång, cykling och användning av kollek-
tivtrafik.  

 Privatpersoner kan erbjudas personlig rådgivning för att se var och hur perso-
nen i fråga kan minska sin bilanvändning. 

 Arbetsgivare kan betala kollektivtrafikutgifter för att uppmuntra till hållbar 
pendling. 

 Byggnadslov kan villkoras med krav som minskar fastigheters påverkan på 
mobiliteten, t ex krav att utforma en mobilitetsplan för medarbetare, besökare 
och varutransporter eller begränsa antalet parkeringsplatser. (Trivector Traffic, 
2013) 

Samordning av mobility management med den fysiska planeringen inom kommuner 
har stor potential att påverka färdmedelsval och behovet av transporter. Detta var ut-
gångspunkten för nätverket “Möjligheter med mobility management i samhällsplane-
ringen” (MMMiS) som startades 2012 av Energimyndigheten inom ramen för pro-
jektet ”Uthållig kommun etapp 3”. Trivector Traffic fick uppdraget av Energimyndig-
heten att driva projektet och en av de kommuner som ingick i projektet var Jönkö-
pings kommun. (Trivector Traffic, 2013). 

Genom att integrera mobility management i ett tidigt skede i samhällsplaneringen 
finns det möjligheter att påverka innehållet i planerna och skapa förutsättningar för ett 
mer hållbart resande. Utgångspunkten har varit MaxLupoSE som är ett verktyg inne-
hållande tio planeringsprinciper som kommunerna har fått möjlighet att testa och ut-
värdera. Principerna behandlar hur hållbart resande planeras i planeringsprocessen, 
från översiktlig planering till bygglov, och vilka mobility management- och parke-
ringsåtgärder som kan införas på olika sätt i planerna (Trivector Traffic, 2013). 
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Med mobility management- åtgärder kan byggherrar påverka behovet av parkering 
(Malmö stad, 2016). 

När åtgärder för mobility management införs kan p-talet sänkas. Dock har alla projekt 
sina egna förutsättningar och behöver därför anpassas utefter specifika fall. Ett stan-
dardpaket ska innehålla åtgärder som t.ex. att upprätta eller ge de boende möjlighet till 
bilpool och erbjuda förladdat kollektivtrafikkort (Malmö stad, 2016). 

Enligt Malmö Stad (2016) bör delar av paketet innehålla följande; 

 Dusch och omklädningsrum på arbetsplatsen för cykelpendlare. 
 Marknadsföring av de goda förutsättningarna för hållbart resande både in-

för och vid inflyttning. 
 Särskild omsorg läggs på utformningen av cykelparkeringen vilket innebär 

en säker, attraktiv, tillgänglig och riklig cykelparkering. 
 En av de 2,5 platserna per lägenhet ska vara lättillgänglig. 
 Attraktiv cykelparkering innebär att den ska vara väderskyddad och lättill-

gänglig med ett tillräckligt antal platser.  
 Lättillgänglig cykelparkering innebär: 

- Cykelparkeringens cc-avstånd ska vara minst 50 cm. 
- Flacka ramper, högst 2 % lutning 
- Automatisk dörröppnare till cykelparkering i garage eller källare.  
- Lämplig placering av cykelparkeringen i garaget eller källaren.  
- Ingen cykelparkering i källarförråd eller liknande. 
 

3.2.1 Flexibla parkeringstal  
Som en del i mobility management är flexibla parkeringstal ett bra tillvägagångsätt att 
förändra resenärers attityder och beteenden (Trivector Traffic, 2013).  Flexibla parke-
ringstal ger byggherrar möjligheten att påverka antalet parkeringsplatser vid uppfö-
randet av nya lägenheter. Parkeringstalet kan sänkas om byggherren erbjuder positiva 
mobilitetstjänster, d.v.s. lösningar som ökar de boendes rörlighet och minskar behovet 
och intresset av att äga egen bil. Ett exempel på en mobilitetstjänst är cykelparkering. 
Studien Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län (2014) som utfördes i Stock-
holms län visar att implementering av flexibla parkeringstal förbättrar parkeringspla-
neringen i länet. Flexibla parkeringstal innebär en kostnadsbesparing i projekt genom 
att färre kostsamma parkeringar behöver byggas (Stockholms läns landsting, 2014). 

Grönt parkeringsköp är en variant av flexibla parkeringstal och presenterades som ett 
nytt verktyg i Umeå kommuns nya parkeringsstrategi. Syftet är att omvandla mindre 
attraktiva parkeringsytor i markplan, vilket ofta används för arbetsplatsparkering, till 
positiva inslag i stadsmiljön så som t.ex. bebyggelse och parker (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2013). Med Grönt parkeringsköp menas ett system där fastighetsäga-
ren erbjuds rabatt på parkeringstal om vissa specifika villkor uppfylls. Syftet är att ge 
fastighetsägare inom stadskärnan incitament att skapa hållbara resmönster hos verk-
samma hyresgäster (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013) samt att kunna tillgo-
dose hyresgästens transportbehov på andra sätt utöver att bara tillhandahålla konvent-
ionella parkeringar. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) uppskattar 
kommunen att åtgärderna medför att parkeringsbehovet i anslutning till fastigheten 
minskar med omkring 25 procent. 



Teoretiskt ramverk 

8 

Kommunens åtagande 
 Erbjuda reducering av parkeringsnorm för anställdas parkering 
 Tillgodose parkeringslösningar i anslutning till stadskärnan 

 
Fastighetsägarens åtagande 

 Betala avgift till kollektivtrafikfond, som kan användas av verksamma i fas-
tigheten för att köpa kollektivtrafikbiljetter till reducerat pris 

 Tillgodose medlemskap i bilpool för hyresgäster 
 Bygga omklädningsrum och uppvärmda parkeringsytor väl anpassade för cy-

kelpendlare 
 Ta fram en grön resplan för verksamheter i fastigheten  

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2013) 

3.2.2 Mobility management i Jönköpings kommun 
Ett genomfört projekt i kommunen där mobility management applicerades var vid 
projektering av kvarteret Vingpennan. När beslutet togs att Vingpennan skulle bli 
Jönköpings kommuns bidrag till utformningstävlingen ”Uthållig kommun etapp 3” 
var området redan i slutfasen (Trivector Traffic, 2013). Det sena beslutet resulterade i 
att mobility management inte var en grundförutsättning i tävlingen och därför präglar 
inte konceptet området i den utsträckningen som troligtvis hade varit fallet annars.  

Under april 2013 genomfördes en heldagsutbildning och workshop för anställda på 
Jönköpings kommun om mobility management i samhällsplaneringen (Trivector Traf-
fic, 2013). Politiker från stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden deltog, men 
även tjänstemän från de områden som ansvarar för olika moment i samhällsplanering-
en. Under januari 2014 hölls en mindre, uppföljande workshop för cirka 15 tjänste-
män (Trivector Traffic, 2013). 

I dagsläget är det inte klart hur kraven för mobility management-planen ska utformas 
eller hur incitament för lågt bilinnehav kommer att skapas. Trivector Traffic (2013) 
skriver i sin slutrapport att det återstår att se hur byggherrarna kan förmås att se förde-
lar med t.ex. marknadsföringsinsatser och liknade åtgärder av mobility management 
mot de boende.  

3.2.3 Byggherrens roll 
Själva ordet, eller namnet, byggherre är en benämning som sträcker sig ända tillbaka 
till 1600-talet. Ordet byggherre har därmed levt kvar inom byggbranschen som en 
fackterm som innebär just ”den som för egen räkning utför eller låter utföra bygg-
nads-, rivnings- eller markarbete” (Byggherre, 2016). En byggherre kan både vara en 
fysisk och juridisk person; exempelvis en myndighet, företag, bostadsrättsförening 
eller en kommunal förvaltning (Boverket, 2014). Enligt Boverket (2014) och Bygg-
herre (2016) ska byggherren under planering- och projekteringsgång ta hänsyn till 
ägare, kund, bransch och samhälle. 
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 Cykelpendling 
Cykling är mer energieffektivt per personkilometer än bilresor och en ökad andel cy-
kelresor har positiva effekter på att minska problem med buller, partiklar och bidrar 
till effektivare markanvändning. I nuläget finns det betydande problem med detta i 
framförallt storstäder men även i större tätorter. Det är främst i de större städerna pro-
blemet kommer bli värre vid ökad population. En ökad cykling kan därför kraftfullt 
bidra till ett framtida hållbart transportsystem (Trafikverket, 2012). 

I rapporten “Ökad och säker cykling- Redovisning av regeringsuppdrag” skriver Tra-
fikverket (2012) vidare att det krävs ett nytt synsätt på cykling, en möjlig lösning är 
att betrakta cykeln som ett eget trafikslag, detta för att cykeln ska kunna bidra till ett 
hållbart transportsystem. Detta kan leda till att cykeln får mer egen infrastruktur och 
service vilket innebär en utveckling mot exempelvis cykelbroar, säkrare cykelparke-
ringar eller väderskyddad cykling. Detta styrks även i artikeln “The marginalisation of 
bicycling in Modernist urban transport planning” (2007) där författaren D. Horton 
menar att använda cykeln som ett transportmedel ofta ses som ett av de mest hållbara 
alternativen till transportmedel. 

Ett annat problem som Horton (2007) lyfter fram är vikten av en genomtänkt strategi 
för cykelparkering, dels på grund av de allt fler exklusiva cyklar som används men 
även eftersom det stora antalet cykelstölder kan leda till att personer väljer bil före 
cykel. 

Att prioritera cykelns position i samhällsplaneringen framför personbilen kan bidra 
med att fler väljer cykeln. Detta kan i sin tur bidra med ett mer hållbart transportsy-
stem.(Trafikverket, 2012).  

Länder med nordiskt klimat är särskilt påverkade av årstid, väder och vägunderlag 
vilket påverkar daglig cykelpendling. Enligt en studie utförd i Burlington, Vermont 
(USA) är temperatur, ljusförhållanden, vägunderlag, hagel/snö/regn och vindhastighet 
de faktorer som mest påverkar invånarnas val att cykla eller inte (Spencer, P. et. al. 
2013).  

 Utformning och behov av cykelparkering 
För att en cykelparkering ska fungera, både ute och inne, är det viktigt att den placeras 
nära målpunkten. Det rekommenderas att cykelparkeringar inte ska vara längre än 25 
m från målpunkten. Allt handlar om hur mycket tid det går åt till att hämta sin cykel 
och detta påverkar cyklisten val till att ta cykeln (Trafikkontoret Göteborg stad, 
2008).      

Noland och Kunreuther (1995) uppskattar att tillgänglighet till säker cykelparkering 
vid arbetsplatsen väsentligt ökar bekvämligheten för cyklisterna och resulterar i en 
ökad sannolikhet till cykelpendling. Sambandet bekräftas med hjälp av en multivari-
ansanalys på “UK National Travel Survey” gjord av Wardman, Tight, och Page 
(2007). Slutsatsen blev att kvalitén på cykelparkeringen vid slutmålet hade stor inver-
kan på beslutet att använda cykeln för arbetspendling. Även Tilahun, Levinson, och 
Krizek (2007) beskriver vikten av att cyklister måste ha tillräckligt med faciliteter, 
och en av de absolut viktigaste faciliteterna är cykelparkering.  Enligt Tilahun, Levin-
son, och Krizek (2007) visar studier av Dill och Carr (2003) samt Nelson och Allen 
(1997) att det finns en positiv korrelation mellan antalet faciliteter som erbjuds och 
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andelen personer som använder cykel vid pendling. Nelson och Allen (1997) konsta-
terar även att det bör finnas faciliteter vid både slutstation och startstation för att upp-
muntra till cykelpendling. 

I en rapport från Stockholms läns landsting (2014) lyfts attraktiva cykelparkeringar 
fram som en lösning för att minska bilberoendet i ett flertal kommuner. Vidare besk-
rivs problematiken med att kommuner överlag inte tillämpar möjligheten att minska 
parkeringsbehovet för bil till förmån för fler och mer högkvalitativa cykelparkeringar. 

Boverket (2010) skriver att behovet av cykelparkeringar kan komma att öka på grund 
av fler anslutningsresor, kollektivtrafik- resenärer väljer bort bilen i förmån för cykel. 
Förutom att kvantiteten av cykelparkeringar behöver öka är det ett rimligt antagande 
att cyklisternas kvalitetsanspråk på cykelparkeringarna kan öka. Ur ett samhällsper-
spektiv är det viktigt att förbättra cyklisters villkor samt att öka cyklandet för att upp-
fylla övergripande miljö- och transportpolitiska mål (Boverket, 2010).      

3.4.1 Parkeringsnormer 
Parkeringsnorm är varje enskild kommuns regelverk för hur bilparkering ska planeras 
och genomföras vid ny- eller ombyggnation. Den anges vanligen som antal bilplatser 
per lägenhet, per anställd, eller per kvadratmeter byggnadsyta. Detta resulterar i ett 
krav på minsta antalet parkeringsplatser som krävs för beviljat bygglov. Parkeringstal 
används vid nybyggnad av bostäder och verksamheter för att säkerställa tillräckligt 
utrymme för bil- och ibland även cykelparkering. Bedömning av vilket antal p-platser 
som ska anläggas och lämpliga parkeringstal vid nybyggnation hanteras och beslutas 
av respektive kommun. Vid uppförande av nya bostäder kräver kommuner i allmänhet 
att fastighetsägaren bekostar och anlägger ett visst antal p-platser för bil (Malmö 
kommun, 2011). Vid parkeringstal 1 för bostäder ska byggherren tillhandahålla minst 
en parkeringsplats per bostad. Om parkeringstalet istället sätts till lägre än parkerings-
tal 1 av kommunen förutsätts att flera hushåll inte har egen bil. Detta förekommer 
framförallt i flerbostadshus med tillräckligt god tillgång till kollektivtrafik. 

Vid förtätning av bostadsområden ges byggherrarna främst lov att exploatera över-
blivna ytor för att bevara grönska och allmänna mötesplatser. En prioriterad aspekt för 
att bevara dessa allmänna intressen kan vara att se över parkeringsnormer, detta för att 
minska andelen yta som används till bilparkering. Byggherrarna ställer sig för det 
mesta positiva till att satsa på förbättringar i hela området, inte bara i egna fastigheter 
utan även i omgivningen kring dessa. De ser ekonomisk vinning i att områden blir 
mer populära, attraktiva samt att underhållskostnader för skadegörelse minskar. Sedan 
Bo01 har det varit naturligt att bjuda in byggherrar tidigt i dialoger vid bland annat 
planbestämmelser (Nilsson, K. Iversen, E. 2015). Den rekommenderade parkerings-
normen för cykel i Jönköpings kommun visas i figur 1.   
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Figur 1. Rekommenderad parkeringsnorm cykel (Jönköpings kommun 2009). 
 

 

 Nudging 
Nudging är ett relativt nytt sätt att beskriva hur beteenden kan påverkas i en hållbar 
riktning utan att påverka människors värderingar. Nudging kan till exempel användas 
för att få människor att fatta bättre beslut för miljön och för deras hälsa. (Mont, 
Lehner & Heiskanen, 2014).  

Nudging har blivit ett samlingsnamn för beteendevetenskapliga metoder (Thaler & 
Sunstein 2008). Deras gemensamma drag är att de bygger på föreställningen om att 
människans beteende styrs av reflekterande och medvetna processer samt automatiska 
och omedvetna processer (Ölander & Thøgersen, 2014). Dessa processer återkopplas 
till två tankesystem i psykologin där de kallas för “automatiska tankar” och “kognitiva 
tankar”. De automatiska tankarna kan styras av individen, exempelvis om individen är 
på arbetet och tänker strukturerade och medvetna tankar, medan det kognitiva beteen-
det sker omedvetet. Nudging är ett begrepp som fritt kan översättas till “knuffande” 
eller “puttande” det vill säga, individen “knuffas” omedvetet i en utvald riktning 
(Ölander & Thøgersen, 2014). Thaler och Sunstein (2008) argumenterar för när nud-
ging behövs; 

 När val har en fördröjd effekt 
 När val är svåra att besluta  
 När val är ovanliga (och lärande inte möjligt) 
 Vid dålig feedback  
 När relationen mellan valet och resultatet är tvetydig 

Nudging handlar om att varsamt leda människor i en önskvärd riktning, utan att an-
vända morot eller piska. Istället anordnas en valsituation där det önskvärda beslutet 
blir det som är lättast att välja. Kunskap om nudging öppnar därmed möjligheter till 
en ny typ av åtgärder och styrmedel som kan bidra till en mer hållbar konsumtion. 
(Mont, Lehner & Heiskanen, 2014). 
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 Sammanfattning av valda teorier 
Samtliga av examensarbetets teorier är relevanta för att kunna besvara frågeställning-
arna. Teorin “Cykelpendling” har en direkt koppling till “Utformning och behov av 
cykelparkering” eftersom den behandlar vikten av cykelpendling i dagens samhälle 
och hur det främjar hållbara resvanor. Mobility management har koppling till de två 
första teorierna eftersom den visar på hur kommun och byggherrar kan arbeta för 
ökade hållbara transporter samt hur flexibla parkeringstal kan implementeras. Sista 
teorin “Nudging” kopplas till “Mobility Management” genom att nudging är ett vik-
tigt verktyg för att mobility management effektivt ska kunna påverka befolkningens 
beteende. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet introduceras rapportens empiri i form av insamlad data och intervjuer 
med berörda parter. 

 Jönköpingsbornas resvanor 
I rapporten Resvanor i Jönköpings kommun 2014 (Jönköpings kommun, 2014) fick 
företaget Trivector Traffic under våren 2014 i uppdrag av Jönköpings kommun att 
genomföra en resvaneundersökning. Syftet var att följa upp den undersökning som 
genomfördes 2009 och att få ett uppdaterat underlag om Jönköpingsbornas resor. 

I tabell 1 visualiseras färdmedelsfördelningen i vid olika färdavstånd för kommunin-
vånarna. Drygt var tredje resa inom kommunen är kortare än 3 km och nästan 50 % av 
resorna är kortare än 5 km. Trots de korta avstånden väljer kommuninvånarna bilen i 
majoriteten av resorna. Bilresor som är kortare än 5 km utgör en fjärdedel av alla re-
sor i kommunen (Jönköpings kommun, 2014). 

Tabell 1. Färdmedelsfördelning inom de justerade avståndsklasserna. Nresor=6031. 
(Jönköpings kommun, 2014). 

4.1.1 Förutsättningar för arbetspendling 
I rapporten Resvanor i Jönköpings kommun 2014 (Jönköpings kommun, 2014) besk-
rivs det att möjligheterna för cykelpendling till arbetsplatsen är sämre än för bilpend-
ling. Endast 20 % av de förvärvsarbetande har tillgång till en stöldsäker och/eller vä-
derskyddad cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen och 56 % av de arbetande 
har tillgång till omklädningsrum/dusch på arbetsplatsen (Jönköpings kommun, 2014). 
Subvention av kollektivtrafikkort för privat bruk och/eller vid tjänsteresor är ännu 
ovanligare, mindre än 5 % av de förvärvsarbetande i undersökningen har tillgång till 
dessa förmåner (Jönköpings kommun, 2014). 

 
Underskrider avståndet 5 km är antalet arbetsresor till fots och med cykel nästan lika 
stort som med bil. Vid resor längre än 5 km ökar användandet av bil markant, exem-
pelvis vid avstånd längre än 19 km görs 89 % av samtliga resor mellan arbetet och 
hemmet med bil (Jönköpings kommun, 2014). I figur 2 visualiseras andelen resesätt 
vid olika avstånd med hjälp av stapeldiagram.  
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Figur 2. Färdsätt för uppskattade reslängder vid resor till arbetsplatsen. Viktade re-
sor för individer som förvärvsarbetar. Nmän=519, Nkvinnor=510 (Jönköpings kommun, 
2014). 

Förutsättningarna för parkering vid arbetsplatsen återspeglas i valet av färdmedel för 
resor till arbetsplatsen. Av de förvärvsarbetare med tillgång till fri parkering på ar-
betsplatsen väljer 77 % att använda bilen. Om parkeringen istället är avgiftsbelagd 
ökar antalet gång-, cykel- och kollektivtrafikandelar markant. Detta visualiseras i fi-
gur 3 (Jönköpings kommun, 2014). 

 

Figur 3. Parkeringsmöjligheter för förvärvsarbetare som åkt bil till arbetet. Nre-

sor=1156 (Jönköpings kommun, 2014). 

4.1.2 Cykeltillgång 
Enligt Resvanor i Jönköpings kommun 2014 saknar nästan 20 % kommuninvånare i 
åldern mellan 16- 85 år tillgång till cykel. Av de som svarade på enkätundersökning-
arna i rapporten anger nästan 3 av 10 att de aldrig eller sällan har möjlighet att an-
vända cykel. Samtidigt har nästan hälften av kommuninvånarna alltid möjlighet att 
använda cykel när behov uppstår, se Tabell 2. (Jönköpings kommun, 2014). 
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Tabell 2. Fråga: Kan du i allmänhet använda dig av cykel när du behöver? N=2 933. 

4.1.3 Färdsätt 
Bilen är det vanligaste förekommande färdmedlet i samtliga undersökta åldersgrup-
per. Dock i åldersgruppen 16– 24 år är färdmedelsfördelningen betydligt jämnare än i 
de övriga grupper och andelen cykelresande uppgår till 16 % under vardagar och 19 
% under helgdagar. I de övriga åldersgrupperna är bil det vanligaste färdmedlet, fram-
förallt vid vardagsresor bland invånarna i åldern 45–64 år (Jönköpings kommun, 
2014). Detta visualiseras i figur 4. 

 

Figur 4. Färdsätt och huvudfärdmedel för olika åldersgrupper, kvinnor och män. 
Nvardagsresor=6197, Nhelgresor=1625 (Jönköpings kommun, 2014). 

4.1.4 Kommuninvånarnas åsikter 
Nästan 60 % av de svarande tycker att både kollektivtrafiken och gång- och cykeltra-
fiken ska prioriteras framför biltrafiken om det uppstår konflikter mellan trafikslagen i 
trafikplaneringen. Mindre än 20 % anser att biltrafiken bör prioriteras vid dessa kon-
flikter (Jönköpings kommun, 2014). 

Fler än 50 % uppger att de kommer, eller åtminstone kommer försöka, minska sitt 
bilanvändande. Av de kommuninvånarna som använder bilen till merparten av sina 
resor anger 50 % att de skulle vilja minska sitt bilanvändande om möjligheten fanns. 
Endast 20 % av kommuninvånarna använder bil till de flesta ärendena och dessa har 
inga tankar på att minska sitt bilanvändande (Jönköpings kommun, 2014). 

Figur 5 visar olika stadier avseende på förändringsbenägenhet som Jönköpingsborna 
befinner sig i där ca.40 procent av de tillfrågade befinner sig i stadie 4. De flesta i 
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gruppen har tillgång till bil men väljer att använda andra färdsätt i största möjliga ut-
sträckning.  

Drygt 40 procent av de svarande befinner sig i stadie 1, det så kallade ”icke begrun-
dande”-stadiet, och kan uppmuntras att börja fundera på en minskad och förändrad 
bilanvändning. Resterande 20 procent befinner sig mellan stadierna ”bevarande” och 
”icke-begrundande”. Bland dessa 20 procent finns stor potential till ett förändrat bi-
lanvändande (Jönköpings kommun, 2014). I figur 6 beskrivs de olika stadierna. 

Figur 5. Jönköpingsbornas förändringsbenägenhet enligt MaxSem. N=2884 (Jönkö-
pings kommun, 2014). 

 
Figur 6. Jönköpingsbornas förändringsbenägenhet enligt MaxSem. N=2884 (Jönkö-
pings kommun, 2014). 
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4.1.5 Beteende- och påverkansåtgärder 
Jönköpings kommun har under flera år utövat beteende- och påverkansåtgärder med 
syfte att förändra människors val av transporter. Jönköpings kommun har använt sig 
av projektet ”Smart trafikant” som nu övergått i den ordinarie verksamheten under 
begreppet ”Hållbart resande” (Jönköpings kommun, 2009). Kommunen tar stöd av 
kampanjen för att betona vikten av arbetet med informationskampanjer, erbjudanden 
och annan marknadsföring av alternativa färdmedel. Vet kommuninvånarna vad som 
görs och varför kan detta resultera i ökning av cykelpendling (Jönköpings kommun, 
2009).  

Jönköpings kommun (2008) menar “Att ändra attityder och beteende är en process 
som tar tid och det är svårt att visa på effekter”. Dock visar siffror att antalet cyklister 
har ökat för varje år som kampanjen Cykelkedjan har genomförts. Det är osäkert om 
man kan koppla ökningen till kampanjen (Jönköpings kommun, 2008). 

 Intervjuer 
Samtliga intervjuer för byggherren utgår ifrån fem frågor (bilaga 8.3) medan kommu-
nen utgick från sex frågeställningar (bilaga 8.3) där perspektivet skiftat beroende på 
om kommunen eller byggherrar är respondenten. Frågorna berörde hur respektive part 
arbetar för att främja cykelpendling i Jönköpings kommun samt hur de upplever hur 
kommunikationen fungerar mellan byggherren och kommunen vid frågor som rör 
mobility management. 

4.2.1 Intervjuer Byggherrar 
 
Totalt intervjuades fyra byggherrar i Jönköpings kommun; HSB, Vätterhem, Riks-
byggen och Fastighets AB Eric Ekblad. Samtliga intervjuer utfördes semistrukturerat 
och ljudinspelades.  
Den 21 mars 2016 intervjuades Veronica Johansson på Riksbyggens kontor i Jönkö-
ping. Hon är hållbarhetsspecialist på Hållbarhetsenheten på Riksbyggen. På HSB 
Göta intervjuades Pierre Krusing, chef för nyproduktion samt Emma Kranz, byggle-
dare. Intervjun ägde rum på HSB Götas kontor i Jönköping den 29 mars 2016. På Vät-
terhem intervjuades bygg- och upphandlingschefen Henrik Möller på sitt kontor i 
Jönköping den 4 april 2016. För Ekblads räkning intervjuades William Ekblad och en 
anonym projektansvarig tjänsteman för nybyggnationer på Ekblads kontor i Jönkö-
ping den 12 april 2016.  
 
Byggherrarna om dialog med kommunen  
Varken HSB Göta, Riksbyggen eller Ekblads har i dagsläget ingen dialog med kom-
munen för att öka cykelpendling i Jönköping. Henrik Möller på Vätterhem tycker att 
kommunen ger lite respons rörande alternativa mobilitetslösningar. 
 
Enligt Veronica Johansson är Riksbyggen drivande vid hållbarhetsfrågor och att Jön-
köpings kommun ger dåligt gensvar på Riksbyggens mobilitetslösningar. 
Veronica Johansson berättar vidare om två forskningsprojekt som Riksbyggen är in-
volverade i gällande innovativa mobilitetslösningar. Hon poängterar vikten av att i ett 
tidigt skede i försäljningsprocessen introducera och uppmuntra cykelanvändning för 
köparna och menar att det är nyckeln för en ökad cykelpendling.  
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Byggherrarna om cykelparkeringar 
Enligt gällande policy för cykelparkeringar har HSB Göta två cykelplatser per lägen-
het och har i tidigare projekt fått kritik för att de haft för få cykelparkeringar. Cykel-
parkeringarna placeras i cykelrum (oftast i källaren) eller på gården, och ibland även i 
kombination. Pierre Krusing på HSB Göta menar att bilen behövs för att livet ska 
fungera och säger;  

“Vi är inte emot att folk cyklar, men det ena utesluter inte det 
andra. Vi jobbar med cykelparkering, inte cykelpendling. Cykelpar-
kering har inget att göra med cykelpendling... Vi främjar bilism och 
cykelparkeringar... Vissa vill styra bort bilåkandet för kunderna, 
men då vill inte kunderna köpa bostäder”. Emma Krantz fortsätter 
och säger “Kunderna frågar aldrig om cykelplatser utan om bil-
platser... De frågar aldrig om cykelparkeringar” 

Ekblads har ingen fast policy för cykelparkeringar som de utgår ifrån, utan de utgår 
från fall till fall säger William Ekblad. Han säger att kommunen inte följer upp arbetet 
med cykelparkeringar, däremot kontrollerar de aktuella bygglovshandlingar så att det 
projekteras tillräckligt med bilparkeringar vid nybyggnation. 
 
Veronica Johansson på Riksbyggen säger att det är svårt som byggherre att lova 
kommunen att allt fungerar korrekt med mobilitetslösningar efter avslutad entreprenad 
då Riksbyggen överlämnar ansvaret på fastigheten till bostadsrättsföreningen. Hon 
menar att endast använda cykeln som transportmedel inte är lösningen, utan det är att 
ge flera mobilitetslösningar. 
 
Henrik Möller på Vätterhem tycker att kommunen rent generellt är dåliga på att följa 
upp hur Vätterhem löser parkeringsfrågor. Henrik Möller säger;  

“Bor man centralt är inte behovet av bil lika stort... Det vore bra 
med en dialog i ett tidigt skede, vi har ju inte fått ha synpunkter på 
den kommande P- normen från kommunens sida. Det hade varit bra 
om den hade gått på remiss till byggherrar. Vi får ofta frågan från 
våra hyresgäster gällande P – platser. P – platsen kan vara den 
stora frågan vid beslut om att hyra för hyresgästen” 

 
Byggherrarna om flexibla parkeringstal  
Att implementera flexibla parkeringstal är inget som diskuterats med kommunen en-
ligt HSB Götas Pierre Krusing och han säger;  

“Nej. Flexibla parkeringstal diskuteras inte med kommunen. Vi sat-
sar inte på det. HSB bygger bostäder, vi jobbar inte med beteende. 
När vi säljer lägenheter så sysslar vi inte med beteendeförändring, 
vi bygger hus och säljer lägenheter”  

 
Enligt Veronica Johansson har Riksbyggen öppnat upp för en dialog med Jönköpings 
kommun angående flexibla parkeringstal. Riksbyggen är positiva till flexibla parke-
ringstal eftersom det gynnar företaget med antalet minskade parkeringstal. Hon säger 
att det idag inte är tillräckligt lönsamt för Riksbyggen att utveckla och praktisera detta 
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eftersom riktlinjer och P- norm för cykel i Jönköpings kommun inte finns. Veronica 
Johansson säger också att Riksbyggens projektledare tycker att det är svårt att arbeta 
med mobilitetslösningar då det är svårt att sälja lägenheter om det inte ingår en parke-
ringsplats till bostaden. 
 
Ekblads har diskuterat med kommunen om att implementera flexibla parkeringstal 
men den anonyma tjänstemannen säger;  

“Det är redan för lite parkeringar i centrum och att sänka det anta-
let ytterligare skulle nog inte fungera rent praktiskt då det är många 
kontor här i centrum med tjänstebilar där många utav bilarna be-
hövs i tjänsten och det är bekymmer redan nu i Jönköping city att 
det inte finns tillräckligt med bilparkeringar... Just i Jönköping fun-
gerar det inte att sänka antalet parkeringsplatser för bilar och tro 
att man tvingar fler till att cykla”.  

Den projektansvarige tjänstemannen fortsätter vidare och säger;  

“För oss som fastighetsägare är det ju risken att kunden väljer bort 
oss om vi inte har tillräckligt med parkeringsplatser att erbjuda” 

William Ekblad fortsätter att säga;  

“Vi behöver ju parkeringsplatser... Kommunen vill att vi ska få ner 
antalet bilar, men i slutändan handlar det inte om vad vi eller kom-
munen vill utan vad folket gör och de vill ha sin bil, och då måste vi 
ha P-platser till dem” 

 
Byggherrarna om stödåtgärder från kommunens sida som kan främja hållbara 
transporter 
HSB Götas Pierre Krusing säger;  

“Vi jobbar inte med att försöka främja cykelpendling. Vi bygger hus 
och säljer bostäder. Vi lägger oss inte i om de boende vill cykla el-
ler inte. Årstider och väder i Sverige är inte fördelaktigt för cykel-
pendling” 

Veronica Johansson svarar att en tydligare dialog från kommunen om flexibla parke-
ringstal efterfrågas av Riksbyggen. Hon säger att;  

“Kommunen ska ställa krav vid markanvisningar. Vi byggherrar 
köper mark av kommunen. Det underlättar om kommunen ställer 
krav på att de som köper marken ska jobba för att främja för en 
hållbar framtid och flexibla lösningar. Dialog är det bästa för att ta 
fram nya lösningar. Byggherren ska främja hållbart resande vid 
nybyggnationer” 

Veronica Johansson poängterar vikten av att hålla ett helhetstänk i kommunen och att 
aktörerna kring ett eller flera projekt upprätthåller en öppen dialog sinsemellan kring 
hållbara transporter, exempelvis genom att anordna workshops för involverade bygg-
herrar. 
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Henrik Möller på Vätterhem tycker även att kommunen ska vara “mer på” att infor-
mera byggherrarna om, och hur, lösningar gällande P- platser kan utvecklas och ut-
formas samt att följa upp dessa. Han påpekar att det svåra är att ändra vanliga männi-
skors beteende gällande bilpendling. 
 
På Ekblads förtydligar William Ekblad att de gör det folk vill ha, nämligen att erbjuda 
möjlighet till parkeringsplatser till deras bilar. Som byggherre saknar Ekblads inte 
något stöd eller dialog från kommunen angående mobility management. 
 

Följdfrågan: har byggherren cykelparkeringar kopplade till det egna kontoret? 

Under intervjuerna diskuterades följdfrågor kopplade till huvudfrågorna. En följdfråga 
var hur företagen i sig har tillgång till egna cykelparkeringar kopplade till kontoret 
och tillgänglighet till omklädningsrum på kontoret. William Ekblad säger att de på 
Ekbladshar möjlighet till både dusch och omklädningsrum vilket då främjar cykel-
pendling enligt honom.  

HSB Götas Pierre Krusing tycker dock att cykelparkeringar och omklädningsrum 
kopplade till kontoret inte fyller någon funktion och säger;  

“Varför skulle vi ha omklädningsrum, vi jobbar ju. Det är tempo 
när man jobbar. Vem har tid att duscha och byta om på jobbet? Vi 
har dessutom inga cykelparkeringar kopplade till kontoret” 

Pierre Krusings kollega Emma Krantz kommenterar dock att de gånger hon velat eller 
har cyklat till jobbet så har hon inte kunnat parkera utanför på grund utav den stora 
stöldrisken och att det inte funnits låsbara cykelparkeringar. 

4.2.2 Intervjuer Jönköping Kommun 
På Jönköpings kommun intervjuades tre tjänstemän: Lotta Olsson, Olle Gustavsson 
och Anna Klahr. Lotta Olsson är cykelplanerare och trafikingenjör, Olle Gustavsson 
är projektledare för hållbara resvanor och Anna Klahr är bygglovschef. Samtliga in-
tervjuer genomfördes semistrukturerat. Intervjun med Lotta Olsson genomfördes den 
2 mars 2016, Olle Gustavsson intervjuades den 16 mars 2016 och Anna Klahr den 23 
mars 2016. Endast en av tre intervjuer ljudinspelades på grund utav tekniska problem 
i början av studien, de två intervjuer som inte blev ljudinspelade var Lotta Olsson och 
Olle Gustavsson. 
Jönköpings kommun om den nuvarande cykelpolicyn 

Samtliga tjänstemän från Jönköpings kommun säger att i dagsläget har Jönköpings 
kommun ingen policy eller specifik norm för cykel, utan går efter den senaste parke-
ringspolicyn från 1989. Lotta Olsson berättar att cykelprogrammet som finns att följa 
är från 2008, men att denna ska förnyas under 2016. Hon säger att även om det inte 
finns någon särskild cykelnorm i dagsläget så har Jönköpings kommun ett generellt 
mål att cykelpendlingen ska öka i Jönköping, detta kan konstateras av att Jönköpings 
kommun i ett flertal år kampanjat för just att invånarna ska cykla mer, exempelvis 
“Cykelkedjan”. Olle Gustavsson säger att Jönköpings kommun även strävar efter att 
alla nyinstallerade cykelparkeringar som ägs av kommunen ska ha ramlås.  
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Kommunen om den nya parkeringsnormen 

Olle Gustavsson säger att den nya parkeringsnormen som kommer att införas under 
2016 ska innehålla parkeringstal för cykel. Han säger att byggherren har möjlighet att 
sänka sina parkeringstal vid nybyggnationer med olika mobilitetslösningar och att 
detta leder till applicering av flexibla parkeringstal. Enligt Olle Gustavsson eftersträ-
var kommunen ett avtal med byggherrar gällande effektiv hantering av parkerings-
platser och utveckla sitt samarbete med byggherrar och att de i framtiden ska kunna 
köpa in sig i kommunens fastigheter.  

Anna Klahr säger att en ny norm är under uppbyggnad och ska träda i kraft under 
2016, hon berättar även att i den kommande parkeringspolicyn ska byggherren ha 
möjlighet att reducera sina P- tal för att stimulera cykelpendling genom applicering av 
flexibla parkeringstal. 

Kommunen om hållbart resande 

Officiellt ska parkering lösas på egen mark och inte kommunens. Olle Gustavsson 
säger att; 

“Ur perspektivet hållbart resande är det bra att bilparkering place-
ras långt bort från busshållplatser etc. och att cykelparkering pla-
ceras närmare, det gör det svårare för bilister samtidigt som det 
underlättar för cyklister och gångtrafikanter.  Att göra det mindre 
attraktivt för bilister kan uppmuntra cykelpendling och generellt 
öka hållbart resande” 

Olle Gustavsson menar att det krävs en annan attityd och enklare livsstil för att und-
vika resandet, och att anpassa aktiviteter efter rådande situation. Han säger att man 
kan klara sig utan bil i Jönköpings kommun, och att det handlar om planering och 
inställning till att anpassa sig efter rådande situation.  

Olle Gustavsson säger vidare att;  

“Om man ska titta på beteende rent generellt när man flyttar till en 
ny plats så är det lättast att ändra beteende vid nyinflyttning än när 
du redan är etablerad på platsen... Om man kan signalera tydligt 
att det är cykel som gäller, vid exempelvis marknadsföring, skapar 
det ett hållbart beteende för cykelpendling. Om man kan få med 
byggherrarna från början underlättar det för det långsiktiga arbetet 
med att öka cykelpendling och förändra beteendet kring cykelan-
vändning hos de boende” 

Kommunen om dialog med byggherrar och uppföljning av parkeringsnormer 
Anna Klahr säger att uppföljningen av parkeringsnormerna sker i bygglovet och sen 
följs de upp vid slutbeskedet. Efter slutbeskedet från kommunens sida är det fastig-
hetsägarnas sak att ansvara för fastigheten. Hon säger även att Jönköpings kommun 
försöker vara proaktiva och informera innan om alternativa lösningar. Som exempel 
på detta kan kommunen hålla i Workshops där byggherrar bjuds in.  

Lotta Olsson säger även att den enda kommunikationen avdelningen för cykelplane-
ring på kommunen har med byggherren är i startgroparna vid planarbete och i bygglo-
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vet. Lotta Olsson förtydligar dock att kommunens andra avdelningar har kontakt med 
byggherren under andra faser i byggprojektet. 
 
Anna Klahr säger att bra utformade cykelstråk främjar cykelpendling och att glapp 
mellan cykelbanor bör undvikas då det blir förvirrande för trafikanterna var cyklisten 
ska befinna sig i trafikrummet. Hon säger även att cykelbanorna är med i detaljpla-
nerna vid projekt, men att planområdet utanför projektet område inte granskas för att 
se om de kan koppla samman befintliga och nya cykelstråk. 

 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin består av semistrukurerade intervjuer där byggherrar och 
tjänstemän i Jönköpings kommun är respondenter. Empirin består även av sekundär 
fakta där statistik styrker påståenden i intervjuerna. Totalt utfördes sju intervjuer med 
fokus på diskussion kring arbetet med mobility management från både byggherre- och 
kommunsidan. Kommunens tjänstemän uppger likartad information om parkerings-
normer, policy och hur de arbetar med att förbättra cykelpendling. Byggherrarna är 
något oense om vad de tycker om mobility management och hur de arbetar för att 
främja cykelpendling. Det genomgående temat är att beteende och attityder från både 
kommun och byggherre påverkar medborgarnas intresse för hållbara transportresor. 
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5 Analys och resultat 
Under det här kapitlet analyseras uppsatsens teori och empiri och deras koppling till 
frågeställningar och problemformuleringar samt mål. Figur 7 visar hur empiri och 
teorierna kopplas samman med uppsatsens tre frågeställningar. 

 

Figur 7. Koppling mellan metoder, frågeställningar och teorier.  

 Analys 
Vid analys av data från resvaneundersökningen i Jönköpings kommun ser man en 
tydlig positiv inställning från kommuninvånarna till att minska sitt bilanvändande i 
förmån för gång- cykeltrafik- och kollektivtrafik. Majoriteten av resorna vid tiden för 
resvaneundersökning (Jönköpings kommun, 2014) gjordes med bil. Även vid avstånd 
på 5 km eller mindre är majoriteten av alla resor gjorda med bil. 

5.1.1 Hur kan byggherrar i Jönköpings kommun arbeta med mobility 
management för att främja cykelpendling? 
En av anledningarna till att få invånare i Jönköpings kommun väljer att cykelpendla 
kan kopplas till att enbart 56 % av invånarna i resvaneundersökningen har tillgång till 
omklädningsrum/dusch på arbetsplatsen. Endast 20 % har tillgång till en stöldsäker 
och/eller väderskyddad cykelparkering kopplad till arbetsplatsen och i studien av Nol-
and och Kunreuther (1995) är en av slutsatserna att tillgänglighet till säker cykelpar-
kering resulterar i ökad sannolikhet till cykelpendling. Multivariansanalysen gjord av 
Wardman, Tight, och Page (2007) styrker bilden av att kvalitén på cykelparkeringarna 
vid slutmålet har stor inverkan på individens beslut att cykelpendla. Både Dill och 
Carr (2003) och Nelson och Allen (1997) visar att det finns en positiv korrelation mel-
lan antalet faciliteter som erbjuds och andelen personer som brukar cykelpendling. 

Av de intervjuade byggherrarna i studien uppgav enbart 50 % att det fanns en aktuell 
policy för cykelparkeringar och att dom ska vara väderskyddade samt erbjuda låsmöj-
ligheter. Enligt Malmö stad (2016) ska det finnas lättillgängliga cykelparkeringar för 
att främja pendling, dvs. inga cykelparkeringar i källarförråd. 

Under intervjun med HSB Göta ställdes följdfrågan hur tillgången till egna cykelpar-
keringar kopplade till kontoret och tillgänglighet till omklädningsrum på kontoret såg 
ut. Pierre Krusing svarade;  
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“Varför skulle vi ha omklädningsrum, vi jobbar ju. Det är tempo 
när man jobbar. Vem har tid att duscha och byta om på jobbet. Vi 
har dessutom inga cykelparkeringar kopplade till kontoret” 

Här kan man se en direkt negativ faktor för ökad cykelpendling hos företaget om det 
ställs mot undersökningarna gjorda av Dill och Carr (2003) samt Nelson och Allen 
(1997). 

Henrik Möller från Vätterhem säger;  

“Vätterhem har börjat titta på andra lösningar för cykelparkering-
ar där cyklarna kan parkeras på varandra, då den nuvarande lös-
ningen tar stor plats då de endast står uppradade bredvid varandra 
på markplan” 

 Denna lösning kan vara ett steg för att få fler cykelparkeringar per lägenhet. Men 
byggherren bör ha i åtanke att cykelgarage på enplansyta är det mest bekväma för 
användarna. (Malmö Stad-och Gatukontoret, 2001). Enligt Henrik Möller byggs cy-
kelparkeringarna i anslutning till entrén av fastigheterna vid nybyggnation. Detta i 
kombination med Vätterhems policy att cykelparkeringarna ska vara väderskyddade 
och att det ska finnas låsmöjligheter är en kvalité som kan bidra med ökad cykelpend-
ling för deras kunder. Detta styrks av en rapport från Stockholms läns landsting 
(2014) där attraktiva cykelparkeringar lyfts fram som en lösning för att minska bilbe-
roendet. 

Arbetet med mobility management hos de intervjuade byggherrarna i Jönköpings 
kommun skiljer sig betydligt i de olika fallen. Den gemensamma uppfattningen efter 
samtliga intervjuer är att en beteendeförändring hos kunderna är en viktig del i arbetet 
med mobility management. I resvaneundersökningen (Jönköpings kommun, 2014) 
uppger fler än 50 % av de svarande att de kommer, eller åtminstone kommer försöka, 
minska sitt bilanvändande. Av kommuninvånarna som använder bilen till merparten 
av sina resor anger 50 % att de skulle vilja minska sitt bilanvändande om möjligheten 
fanns. Detta förhöjer potentialen för en ökad cykelpendling om byggherrarna satsar 
mer på mobility management.  

Efter intervjuerna stod det klart att skillnaderna mellan de olika byggherrarna och hur 
de arbetar med mobility management är stor. Både HSB Göta och Ekblads är av in-
ställningen att färre bilparkeringar skulle försvåra försäljning av bostäder och kontor-
sytor.  

Veronica Johansson på Riksbyggen poängterar vikten av att i ett tidigt skede i försälj-
ningsprocessen introducera och uppmuntra cykelanvändning för köparna, hon menar 
att det är nyckeln för en ökad cykelpendling. Detta uttalande styrks av rapport från 
Trivector Traffic (2013) samt Malmö stad (2016).  Riksbyggen är positiva till flexibla 
parkeringstal då det gynnar företaget i och med att det minskar antalet parkeringstal. 
Veronica poängterar hur viktigt det är med bra marknadsföring vid applicering av 
mobilitetslösningar, dock säger hon att Riksbyggens projektledare tycker att det är 
svårt att utöka mobilitetslösningar eftersom det försvårar lägenhetsförsäljning om det 
inte ingår parkeringsplatser till bostaden. 
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Henrik Möller säger att han tror mycket på en dialog med Jönköpings kommun men 
påpekar att det svåra är att ändra vanliga människors beteende gällande bilpendling i 
förmån till ökad cykelpendling.  

Thaler och Sunstein (2008) skriver bland annat att nudging kan användas när valen för 
individen har en fördröjd effekt, när val är svåra att besluta samt när valen är ovanliga. 
Detta kopplat till resvaneundersökningen (Jönköpings kommun, 2014) där man tydligt 
ser att majoriteten av invånarna har en positiv attityd till att minska sitt bilberoende 
kan ge stor inverkan på huruvida kunderna hos byggherrarna väljer cykel framför bil, 
förutsatt att nudgingen utförs på ett professionellt sätt.   

Malmö stad (2016) tar upp åtgärdspaket för byggherrar i syfte för att främja hållbara 
resvanor hos sina kunder. I åtgärdspaketet behandlas bland annat nudging och beteen-
deförändring i form av information till kunderna. 

5.1.2 Hur kan Jönköping kommun stödja byggherrar att arbeta med 
mobility management för att främja cykelpendling? 
Samtliga intervjuade byggherrar uppger att det är en dålig eller obefintlig dialog med 
kommunen i frågor kring mobility management, cykelparkeringar och flexibla parke-
ringstal. Veronica Johansson på Riksbyggen poängterar vikten av att hålla ett helhets-
tänk i kommunen, att aktörerna kring ett eller flera projekt håller en öppen dialog 
sinsemellan kring hållbara färdsätt. Även Henrik Möller från Vätterhem har samma 
uppfattning och menar att det vore bra om kommunen för en dialog med byggherren i 
ett tidigt skede av byggprocessen.  

I dagsläget råder det en motstridighet mellan kommun och byggherre; kommunen vill 
minska bilism medan byggherren generellt är beroende av fungerande bilparkerings-
platser och bilism för att få sina bostäder sålda och/eller uthyrda. Olle Gustavsson, 
projektledare för hållbart resande på Jönköpings kommun säger;  

“Ur perspektivet hållbart resande är det bra att bilparkering place-
ras långt bort från busshållplatser etc. och att cykelparkering pla-
ceras närmare, det gör det svårare för bilister samtidigt som det 
underlättar för cyklister och gångtrafikanter.  Att göra det mindre 
attraktivt för bilister kan uppmuntra cykelpendling och generellt 
öka hållbart resande.”  

detta kan jämföras med HSB Götas chef för nybyggnationer Pierre Krusing som sä-
ger;  

“Vi bygger för normala människor, och normala människor brukar 
vilja ha bil. Vissa vill styra bort bilåkandet för kunderna, men då 
vill inte kunderna köpa bostäder”.  

Här synliggörs en tydlig motstridighet mellan de två parterna.  

Om attityden kan förändras hos byggherrar tror Olle Gustavsson att detta även påver-
kar kundernas val och inställning till bland annat cykelpendling. För att förändra atti-
tyder krävs det att fördelar med en satsning på mobility management lyfts fram. 
Malmö stad (2016) tar upp åtgärdspaket för byggherrar i syfte för att främja hållbara 
transporter hos sina kunder, och fastslår att en sådan satsning innebär både ekono-
miska och miljömässiga vinster för byggherren.  
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Veronica Johansson berättar att Riksbyggen arbetar med flexibla parkeringstal och är 
involverade i flera forskningsprojekt för mobility management. Veronica säger dock 
att det idag inte är tillräckligt lönsamt för Riksbyggen att utveckla och praktisera detta 
eftersom att de inte har några riktlinjer eller rådande parkeringsnorm för cykel i Jön-
köpings kommun att följa.  

Enligt Veronica Johansson är Riksbyggen drivande vid hållbarhetsfrågor och tycker 
att Jönköpings kommun ger dålig respons på Riksbyggens mobilitetslösningar. Hon 
säger också att det är svårt som byggherre att lova kommunen att allt fungerar korrekt 
med mobilitetslösningar efter avslutad entreprenad då Riksbyggen överlåter ansvaret 
av fastigheten till bostadsrättsföreningen. Detta kräver att kommunen har en dialog 
med bostadsrättsföreningen. 

5.1.3 Hur kan flexibla parkeringstal appliceras i Jönköping kommun? 
I dagsläget finns det ingen rådande cykelparkeringsnorm (Jönköpings kommun, 
2015), den senaste är från 1989 och där nämns inte cykel utan endast bilplatsbehovet i 
Jönköpingsområdet. I nuläget föreslås enbart nyckeltal vid dimensionering av cykel-
parkeringsplatser för Jönköpings centrala delar (Jönköpings kommun, 2009). Jönkö-
pings kommuns bygglovschef Anna Klahr berättar att en ny parkeringsnorm är under 
uppbyggnad och kommer innehålla ett system där byggherrar kan friköpa sig från 
bilparkeringsplatser. Denna parkeringsnorm planeras att tas i bruk under 2016.  

Parkeringstalet kan sänkas om byggherren erbjuder positiva mobilitetstjänster, d.v.s. 
lösningar som ökar de boendes rörlighet och minskar behovet samt intresset av att äga 
egen bil, och därigenom ökar möjlighet till cykelpendling (Trivector Traffic, 2013). 
Detta är ett tydligt exempel på mobility management och en introduktion av flexibla 
parkeringstal i Jönköpings kommun. Ett pilotprojekt som kommunen kan använda 
som referens är “Grönt Parkeringsköp” som i dagsläget genomförs i Umeå kommun 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). 

Intresset från de intervjuade byggherrarna att applicera flexibla parkeringstal vid ny-
byggnation skiljer sig markant. Riksbyggen och Vätterhem är positivt inställda till 
användandet av flexibla parkeringstal medan HSB Göta och Ekblads är mer skeptiska. 
Pierre Krusing från HSB Göta säger “Nej. Flexibla parkeringstal diskuteras inte med 
kommunen. Vi satsar inte på det.”.  

Veronica Johansson säger att Riksbyggen är positiva till flexibla parkeringstal då det 
gynnar företaget i och med att det ges utrymme för att minska antalet bilparkeringar. 
Hon säger även att i andra städer anordnar den rådande kommunen Workshops för 
alla byggherrar och där samtal och diskussioner kring mobilitetslösningar och flexibla 
parkeringstal förs.  

Henrik Möller från Vätterhem tycker att kommunen ska vara mer aktiv att informera 
byggherrarna om hur lösningar gällande hur p-platser kan utvecklas och utformas 
samt att ha en aktiv uppföljning av detta. Henrik tycker även att kommunen generellt 
bör bli bättre på att föra en dialog med byggherrar och ge information om flexibla 
parkeringstal. 
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 Resultat 
Under det här kapitlet presenteras studiens resultat för varje frågeställning och hur 
dessa är kopplade till målet.   

5.2.1 Hur kan byggherrar i Jönköping kommun arbeta med mobility 
management för att främja cykelpendling? 
Efter intervjuer med samtliga byggherrar konstateras det att utifrån deras perspektiv 
ligger den största vikten vid att uppfylla sina kunders krav och önskemål. Detta för-
stärks när det gäller bostadsrätter. Samtliga byggherrar säger att deras kunder främst 
frågar efter tillhörande bilparkeringar vid köp av bostad, och förklarar att det blir be-
tydligt svårare att sälja lägenheter om det inte finns tillräckligt med tillhörande bilpar-
keringar till fastigheten. Byggherren kan anpassa fastigheterna utefter mobility mana-
gement och Veronica Johansson på Riksbyggen poängterar vikten av att i ett tidigt 
skede i försäljningsprocessen introducera och uppmuntra cykelanvändning för köpar-
na. Hon menar att det är nyckeln för en ökad cykelpendling. Om byggherren även är 
fastighetsägare kan denne utföra åtaganden enligt Sveriges Kommuner och Landsting 
(2013) så som:  

 Bygga omklädningsrum och uppvärmda parkeringsytor väl anpassade för cy-
kelpendlare 

 Ta fram en grön resplan för verksamheter i fastigheten 

Om byggherren inte är en kombination av byggherre och fastighetsägare blir situat-
ionen något mer komplicerad när det kommer till arbeta för mobility management. 
Det blir istället bostadsrättsföreningen som får driva frågan hur mobility management 
ska appliceras i bostaden och i vardagen för de boende. 

Byggherren kan påverka sina kunder med det beteendevetenskapliga begreppet nud-
ging, det vill säga påverka sina kunder med strategisk marknadsföring av mobility 
management och bryta invanda transportvanor. På detta sätt skapas en marknad där 
kunder allt mer efterfrågar mobility management vid köp av bostad. 

5.2.2 Hur kan Jönköping kommun uppmuntra byggherrar att arbeta 
med mobility management för att främja cykelpendling? 
Jönköpings kommun bör i ett tidigt skede i byggprocessen informera byggherren om 
de möjligheter och alternativ som finns för att tillgodose hållbart resande. Kommunen 
bör också anordna workshops där samtliga byggherrar både informeras angående mo-
bility management och får chansen att föra en direkt dialog med kommunen samt 
andra byggherrar. Kommunen bör ställa krav på byggherrens arbete med hållbara 
transporter redan vid markanvisningarna. Genom att tillämpa verktyget MaxLupoSE 
kan Jönköpings kommun ge tydliga direktiv och rådgivning för hur byggherrarna ska 
kunna applicera mobility management och främja cykelpendling för kommuninvånar-
na.  

Jönköpings kommun kan erbjuda reducering av parkeringsnorm för anställdas parke-
ring samt tillgodose parkeringslösningar till stadskärnan som en förebyggande åtgärd 
enligt Gröna parkeringsköp. 
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5.2.3 Hur kan flexibla parkeringstal appliceras i Jönköping kommun? 
Flexibla parkeringstal kan appliceras i Jönköpings kommun, men det krävs en tydli-
gare dialog mellan kommun och byggherre. Om Jönköpings kommun skapar ett in-
tresse hos byggherrarna kring mobility management kan byggherrarna i sin tur på-
verka sina kunders resvanebeteende. På detta sätt ökar efterfrågan på cykelparkeringar 
samtidigt som krav på bilparkeringar från kunderna minskar. Detta kan ske genom att 
kommunen tar stöd och använder anvisningar ur MaxLupoSE. 

I dagsläget är det viktigare för byggherrarna att uppfylla sina kunders krav på bilpar-
keringar och uppnå en ekonomisk lönsamhet än att främja cykelpendling vid deras 
bostäder. Byggherrarna ser i dagsläget ingen lönsamhet i att applicera flexibla parke-
ringstal i Jönköpings kommun. För att detta ska ändras krävs det att kommunen satsar 
på beteendeförändring i form av nudging på kommuninvånarna för att öka efterfrågan 
på cykelparkeringar hos byggherrarna.  

För att öka byggherrens intresse och förståelse för nyttan med flexibla parkeringstal 
bör kommunen redan tidigt i planeringsprocessen ställa krav på mobility manage-
ment- åtgärder så som flexibla parkeringstal vid nyprojektering. Detta gör att bygg-
herrar som kan erbjuda dessa åtgärder ges förtur vid markanvisning.  

Kommunen bör även lyfta fram exempel på projekt där flexibla parkeringstal har ap-
plicerats och påvisa den ekonomiska vinningen i dessa projekt gentemot att använda 
konventionella parkeringslösningar. Rapporten från Stockholms läns landsting (2014) 
visar på en tydlig ekonomisk vinning i projekt där flexibla parkeringstal används. Vid 
en minskad byggnation av parkeringsgarage och parkeringsplatser i markplan kan 
ekonomiska resurser frigöras som antingen kan användas för investering i fler lägen-
heter eller bidra med en högre vinstmarginal för byggherren. 

 Koppling till målet 
Uppsatsens mål citeras från kapitel 1.3:  

“Uppsatsens slutliga mål är att synliggöra problem i kommunikat-
ionen mellan byggherrar och Jönköpings kommun och utefter detta 
komma med förslag på hur kommunen kan arbeta för att främja cy-
kelpendling och hållbart resande med hjälp av mobility manage-
ment och flexibla parkeringstal” 

Under problembeskrivningen beskrevs även två problemformuleringar som upplevs i 
Jönköpings kommun:  

 Att en bristande dialog och informationsöverföring mellan parterna påverkar 
utvecklingen av hållbara transporter. 

 Det finns idag ingen utarbetad plan från kommunens sida gällande mobility 
management och flexibla parkeringstal som är lättillgänglig för byggherrar. 

Det kan konstateras att det finns kommunikationsproblem mellan kommunen och 
byggherrar angående hållbara resvanor. De två problemformuleringarna stämmer 
överens med verkligheten och det är tydligt hur beteende och intresse från både kom-
mun och byggherre påverkar kundens intresse till mer miljövänliga färdsätt.  
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Jönköpings kommun kan som förebyggande åtgärd anordna workshops och informat-
ionsträffar för alla inblandade byggherrar i kommunen för att på långsikt skapa en 
rutin kring arbetet med mobility management.

6 Diskussion och slutsatser 
Under det här kapitlet sammanfattas examenarbetets resultat i korthet samt en diskuss-
ion kring hur arbetets metoder fungerade i praktiken. 

 Resultatdiskussion 
De metoder som används i studien är semistruktuerade intervjuer, dokumentanalyser 
och litteraturstudier. Totalt genomfördes sju intervjuer där fyra byggherrar och tre 
tjänstemän i Jönköpings kommun var respondenter. Fem av de sju intervjuerna ljudin-
spelades på en smartphone, vilket i efterhand kan konstateras att de första två som inte 
ljudinspelades var svårare att sammanställa eftersom de endast hörts en gång. Detta 
minskar deras trovärdighet för de två intervjuer som inte ljudinspelades.  

Fem respektive sex frågor ställdes enskilt till varje enskild part. Runt dessa frågor 
uppstod även följdfrågor kring ämnet. De svar och diskussioner som intervjuerna 
frammanade är tillräckligt informativa för att studien ska kunna presentera ett resultat 
kring hur dialog och kommunikation fungerar mellan kommun och byggherre. I efter-
hand tycker vi dock att frågorna kunde varit fler och bättre utformade då responden-
terna uppfattade frågorna på varierande sätt. I samband med intervjuerna kunde även 
enkätfrågor delats ut som respondenterna fått fylla i där de fick betygsätta hur kom-
munikationen mellan kommun och byggherre uppfattades. Detta skulle ha förtydligat 
studiens resultat ytterligare. 

Det bör även nämnas att samtliga intervjuade byggherrar blev personintervjuade, vil-
ket resulterade i en del personliga åsikter från dessa som i viss mån speglar företagets 
attityd. HSB Göta fokuserar främst på miljövänliga byggnader (HSB Göta, 2016) och 
inte mobility management, och följer de nationella miljömålen att uppnå miljöcertifie-
ringen Miljöbyggnad Silver. Riksbyggen arbetar med miljöcertifieringar som Miljö-
byggnad och ISO14001 men är även måna om ett helhetstänk kring miljö inom före-
taget, vilket inkluderar mobility management och hållbara transporter. Ekblads satsar 
mer på energieffektivisering i sina bostäder (Jönköping Energi, 2016), precis som 
Vätterhem som också fokuserar på ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete (Vätter-
hem, 2016). 

 Metoddiskussion 
De metoder som används i examensarbetet är en kombination av kvantitativ och kva-
litativ studie, det vill säga den utgår både från dokumentanalyser och semistrukture-
rade intervjuer. Utöver detta utfördes även litteraturstudier för att ge stöd åt studien. 
Både intervjuerna och dokumentanalysen var väl valda metoder till det här examens-
arbetet, dock kunde intervjuerna ha utvecklats för att skapa en djupare diskussion 
samt ge ett mer djupgående resultat. En metod som uteslöts var enkätfrågor. Enkätfrå-
gor kunde ha använts på intervjuerna för att stödja studien ytterligare. 

 Begränsningar 
Uppsatsen har begränsat sig till att undersöka hur kommunikation och dialog fungerar 
i praktiken mellan byggherren och Jönköpings kommun samt metoder för att öka 
hållbart resande genom mobility management, flexibla parkeringstal och cykelpend-
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ling. Rapporten har inte studerat planering av cykelvägar och cykelstråk, inte heller 
har rapporten tagit hänsyn till analys av hälsoeffekter eller miljöfarliga utsläpp.  

 Slutsatser och rekommendationer 
Att kombinera nudging och mobility management är i teorin ett vinnande koncept om 
resultatet blir att kunna påverka invånarna med ett beteende som innefattar ett mer 
miljövänligt tänk kring dagliga transportsätt. Efter utförda intervjuer med samtliga 
aktörer står det klart att kommunikationen mellan byggherrar och Jönköpings kom-
mun angående mobility management är bristfällig. 

I samband med arbetet med mobility management krävs det att samtliga parter är 
öppna för dialog och är intresserade av samarbete för att uppnå ett resultat. Jönkö-
pings kommun ska fungera som en samordnare och kunna erbjuda information och 
alternativa lösningar till traditionella resvanor. I samband med mobility management 
och flexibla parkeringstal är det indirekt viktigt med ett väl fungerande cykelstråk i 
kommunen. Detta är något som Jönköpings kommun ansvarar för. Bygglovschef 
Anna Klahr säger att cykelbanor är med i detaljplanerna, men att planområdet utanför 
projektets område inte granskas för att se om de kan koppla samman befintliga och 
nya cykelstråk. Detta är ett problem som även upplevs av byggherrarna, Vätterhems 
bygg- och upphandlingschef Henrik Möller säger;  

“… Jag tror mycket på en dialog med kommunen, och tycker att det 
är synd att kommunens cykelvägar är så dåligt markerade, särskild 
vid Södra Munksjöstranden och från de större orterna nära Jönkö-
ping som Råslätt, Öxnehaga och Ekhagen” 

Att planera för bra förutsättningar för cykelpendling är indirekt kopplat till mobility 
management. Finns det bra cykelstråk, det vill säga breda, tydligt utmarkerade och 
sammankopplade cykelvägar, ökar det intresset för resenärer att välja cykeln som 
färdmedel. En annan viktig aspekt är att kunna erbjuda omklädningsrum med dusch 
för anställda både på kommunen som på privata företag samt erbjuda cykelparkering-
ar med väderskydd och låsram. Det är viktigt att nämna att Jönköping är en kuperad 
stad med flera sjöar runtomkring, detta försvårar både vid planering av trafikrummet 
samt vid cykelpendling. 

Det Jönköpings kommun kan göra för att förbättra arbetet med mobility management 
och flexibla parkeringstal är:  

 Att ha en tidig dialog med byggherrar om hur mobility management fungerar 
och vilka fördelar det för med sig  

 Att anordna ett tydligt dokument med anvisningar på hur byggherren kan gå 
tillväga för att etablera mobility management vid sina nybyggnationer.  

Examensarbetet bidrar med att öka förståelsen för hur viktigt det är med en tidig dia-
log mellan kommun och byggherre vid etablering av mobility management. Uppsat-
sen tar även upp hur stor betydelse attityder och beteenden hos makthavande och öv-
riga tjänstemän inom byggbranschen har vid utveckling av hållbara transporter kopp-
lade till bostadsproduktionen. Resultatet av examensarbetet är applicerbart på fler 
kommuner än Jönköping. Saknar kommunen i fråga en aktuell plan för mobility ma-
nagement kan arbetet fungera som stöd och hjälp vid uppstart och dialog med bygg-
herrar. 
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 Förslag till vidare forskning 
Baserat på studiens resultat kan det konstateras att det finns ett problem kring hur dia-
logen fungerar mellan kommunen och byggherrar rörande mobility management frå-
gor. Fortsatt forskning inom samma ämne kan vara att intervjua politiker och tjänste-
män inom byggsektorn som redan arbetat med mobility management för att få en dju-
pare diskussion kring problemformuleringen. En intressant del i arbetet att bedriva 
vidare forskning på är den konservativa inställningen till mobility management hos 
byggherrar. 
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 Intervjuer 

8.2.1 Intervju HSB Göta 
HSB är en kooperativ bostadsrörelse som grundades på 1920- talet. Idag har HSB totalt cirka 
559 000 medlemmar och 3 911 bostadsrättsföreningar i hela landet (HSB, 2016). HSB’s kärn-
värderingar som sätter grunden för deras arbete är “engagemang, trygghet, hållbarhet, om-
tanke och samverkan” (HSB, 2016). Intervjun genomfördes den 29 mars 2016 på HSB Göta i 
Jönköping där Pierre Krusing, chef för nyproduktion samt Emma Ktanz, byggledare intervju-
ades angående hur HSB Göta hanterar frågor kring alternativa färdsätt och flexibla parke-
ringstal för cykel och bil samt hur de ser på dialogen med kommunen i dessa frågor. 
 
HSB Göta har i dagsläget ingen dialog med kommunen för att öka cykelpendling i Jönköping. 
Gällande policy för cykelparkeringar har HSB Göta två cykelplatser per lägenhet, och har i 
tidigare projekt fått kritik för att de haft för få cykelparkeringar och har därefter ökat antalet. 
Cykelparkeringarna placeras i cykelrum (oftast i källaren) eller på gården, och ibland även i 
kombination. Enligt Pierre Krusing bor det oftast två personer per lägenhet, och oftast par i 
övre medelåldern.  
 
I dagsläget finns det ingen parkeringsnorm för cyklar från Jönköpings Kommun, den senaste 
policyn är från 1989. Pierre Krusing säger att de planerar för 8 bilparkingsplatser per 1000 
BTA och det är det krav som kommunen ställer på dem som byggherre. Pierre Krusing säger 
att kommunen inte har informerat om den nya p-normen för cykel som är under konstruktion 
och som kommer offentliggöras under 2016.  
 
Att implementera flexibla parkeringstal är inget som diskuterats med kommunen enligt Pierre 
Krusing. Pierre Krusing säger ”Nej. Flexibla parkeringstal diskuteras inte med kommunen. Vi 
satsar inte på det. HSB bygger bostäder, vi jobbar inte med beteende. När vi säljer lägenheter 
så sysslar vi inte med beteendeförändring, vi bygger hus och säljer lägenheter. Och om någon 
kund vill cykla till sitt arbete, det vet ju inte vi. Vi måste ju planera för att det blir folk som 
behöver bilen med normal efterfrågan. Det här ingen cykelstad, det är en kuperad stad. Blir 
svårt att använda cykel i det vardagliga livet med att hämta barnen på skolan, storhandla etc. 
Vi gör det kunder vill ha”.  
 
I samband med färdigställandet av ett projekt skickade Pierre Krusing ut en egenkomponerad 
enkät för att undersöka hur många av de boende som hade bil. Enkäten kom tillbaka med en 
svarsfrekvens på över 61,7 % och det visade sig att 13 % inte hade någon bil att tillgå och att 
20 % hade två bilar per hushåll. Pierre Krusing menar att detta stämmer överens med HSB’s 
planering av 1 bilparkering och 2 cykelparkeringar per lägenhet bra in på verkligheten. Pierre 
Krusing menar att antalet cykelplatser inte påverkar antalet bilplatser, utan säger att det ena 
utesluter ju inte det andra, citat: “Cykelplatserna påverkar inte bilplatserna. Det första som 
frågas efter vid försäljning är plats för bilparkeringsplatser. Atollen i stan (Jönköpings stads-
centrum, reds. anm.) har 1 plats per lägenhet, dock ingen egen plats utan man får stå där det 
är ledigt. Det var en källa till problem vid försäljning. Bilen är viktig. Det var trögt att sälja 
ett tag, men vi sålde alla lägenheter ändå innan allt var färdigt. Det största problemet nu är 
ju var de boende ska parkera den andra bilen. De får gå en bit till bibliotekets parkering, vil-
ket upplevs som negativt”.  
 
Pierre Krusing upprepar att bilen är viktig för kunderna och att det är svårt att sälja lägenheter 
utan tillgång till egen bilparkering.  
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Gällande vilka åtgärder från kommunen som kan främja HSB Göta’s arbete med ökad cykel-
pendling säger Pierre Krusing “ Vi jobbar inte med att försöka främja cykelpendling. Vi byg-
ger hus och säljer bostäder. Vi lägger oss inte i om de boende vill cykla eller inte. Årstider 
och väder i Sverige är inte fördelaktigt för cykelpendling. Vi är så trötta på den här diskuss-
ionen med bilpooler, de flesta har egna bilar och vill inte betala för medlemsavgiften i bil-
pool. Det är stolligt att knyta upp alla boende i en bostad i en bilpool. De får hyra en bil om 
de vill, det lägger inte vi oss i. Kommunen ställer krav för miljöarbete, inte våra kunder. Vi 
träffar kunderna och har informationsmöten, kunderna tar upp det som är viktigt för dem”. 
Emma Krantz fortsätter och säger “Kunderna frågar aldrig om cykelplatser utan om bilplat-
ser, det är exempelvis viktigt att hissen går ända ner till garaget. De frågar aldrig om cykel-
parkeringar”. Pierre Krusing igen; “Vi jobbar inte med politik, vi jobbar med bostäder. Det 
finns politiker som jobbar med dessa frågor, men de har ju väldigt lite stöd så där ser man 
hur folk tycker”.  
 
Pierre Krusing tror att bilindustrin kommer att utvecklas och att bilar med el och vätgas kom-
mer att öka och fasa ut traditionella biogasbränslen. Han menar att på grund utav de utveckl-
ingar som sker inom bilindustrin, varför då lägga fokus på cykel eller andra alternativa färd-
medel när samhället i framtiden troligtvis kommer fortsätta använda bilism som idag. Pierre 
Krusing menar att bilen behövs för att livet ska fungera och säger 
 
“Vid långresor till sommarstugor och fjällresor behövs bilen för att det ska gå med en medel-
stor familj. Vi är inte emot att folk cyklar, men det ena utesluter inte det andra. Vi jobbar med 
cykelparkering, inte cykelpendling. Cykelparkering har inget att göra med cykelpendling. 
Atollen har inte fyllda cykelparkeringar även om det är mitt i city. Hur ska vi kunna påverka 
cykelpendling? Vi har ju inget med det att göra. Vi kan ju inte göra mer än att se till att det 
finns plats för bilar och cyklar. Vi sysslar med bostäder inte med hur folk lever. Man kan inte 
prata över huvudet på folk och bestämma hur de ska leva. Jag tror att gruppen ingenjörer 
löser detta med att ta fram nya lösningar för elbilar och vätgasbilar. Vi främjar bilism och 
cykelparkeringar. Det skulle bli väldigt besvärligt om inte privat bilism överlever, då många 
stora köpcentrum bygger på att folk kör dit och storhandlar. Privatbilism har skapat ett högt 
välstånd i samhället. Vi bygger för normala människor, och normala människor brukar vilja 
ha bil. Vissa vill styra bort bilåkandet för kunderna, men då vill inte kunderna köpa bostä-
der”. 
 
En följdfråga gällande hur HSB Göta’s kontor i Jönköping har tillgång till egna cykelparke-
ringar kopplade till kontoret och tillgänglighet till omklädningsrum på kontoret ställs till Pi-
erre Krusing och Emma Krantz, och Pierre Krusing säger “Varför skulle vi ha omklädnings-
rum, vi jobbar ju. Det är tempo när man jobbar. Vem har tid att duscha och byta om på job-
bet. Vi har dessutom inga cykelparkeringar kopplade till kontoret”. Emma Krantz kommente-
rar dock att de gånger hon velat eller har cyklat till jobbet så har hon inte kunnat parkera utan-
för på grund utav den stora stöldrisken och att det inte funnits låsbara cykelparkeringar.  
 

8.2.2 Intervju Riksbyggen 
Riksbyggen är en ekonomisk förening i form av en kooperativ samorganisation som grunda-
des på 1940- talet. Riksbyggen förvaltar fastigheter för hyresrätter och bostadsrättsföreningar, 
industrilokaler, kontorslokaler och vårdinrättningar och har i dagsläget ca 1600 bostadsrätts-
föreingar i Sverige (Riksbyggen, 2016). Föreningens kärnvärden är långsiktighet, trygghet, 
samverkan och nytänkande (Riksbyggen, 2016). Intervjun genomfördes den 21 mars 2016 på 
Riksbyggens kontor i Jönköping där Veronica Johansson, hållbarhetsspecialist på Hållbar-
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hetsenheten intervjuades hur Riksbyggen hanterar frågor kring alternativa färdsätt och flexibla 
parkeringstal för cykel och bil.  
 
Veronica Johansson säger att en dialog med Jönköping kommun gällande cykelpendling inte 
förs i dagsläget, dock görs det på andra ställen i landet där Riksbyggen är etablerade och då 
oftast större städer som Stockholm och Göteborg. Hon berättar att cykel inte är Riksbyggens 
enda alternativa färdsätt utan att företaget arbetar mer generellt med mobilitetslösningar, så 
kallat Mobility Management. Veronica Johansson säger att bilparkeringar tar upp stor mark-
yta, en markyta som skulle kunna utnyttjas på andra sätt exempelvis till gemensamma rum för 
de boende. Riksbyggen arbetar med flexibla parkeringstal och är involverade i forskningspro-
jekt för Mobility Management. Veronica Johansson säger dock att det idag inte är tillräckligt 
lönsamt för Riksbyggen att utveckla och praktisera detta eftersom att de inte har några riktlin-
jer att följa eller gällande P- norm för cykel i Jönköpings Kommun.  
 
Enligt Veronica Johansson är Riksbyggen drivande gällande hållbarhetsfrågor och att Jönkö-
pings kommun ger dålig respons på Riksbyggens Mobilitetslösningar. Veronica Johansson 
berättar även att chefen för hållbarhetsenheten på Riksbyggen, Charlotta Szczepanowski hållit 
föreläsningar för kommunen gällande just Mobility Managent år 2013, och ungefär lika länge 
har Riksbyggen fört en dialog kring Mobility Management med kommunen. Gällande Riks-
byggens aktuella policy för cykelparkeringar hänvisar Veronica Johansson till Riksbyggen 
Bostad där krav ställs på fastigheter. Men hon säger även att de övergripande kraven är att 
förvaring av cyklar ska utformas som låsbara, tillgängliga och skyddade från fukt, men annars 
inget specifikt.  
 
Veronica Johansson berättar vidare om två forskningsprojekt som Riksbyggen är involverade 
i gällande innovativa mobilitetslösningar. Det ena projektet är i Haninge, Stockholm och det 
andra ligger vid Chalmers, Göteborg. På dessa projekt har Riksbyggen haft en tidig dialog 
med de boende om cykelpool och haft fysiska informations- och demostrationsträffar där de 
visat hur cykelpoolen rent praktiskt fungerar. Veronica Johansson poängterar vikten av att i 
ett tidigt skede i försäljningsprocessen introducera och uppmuntra cykelanvändning för kö-
parna, hon menar att det är nyckeln för en ökad cykelpendling. Hon fortsätter att berätta hur 
viktigt det är att kartlägga vardagspunkter för de boende; exempelvis den lokala matbutiken, 
skola och jobb. Veronica Johansson menar att endast använda cykeln som transportmedel inte 
är lösningen, utan det är att ge fler alternativ till olika färdsätt, exempelvis bilpool, uppda-
terinsgbara busstidstabeller på entréplan samt busskort som ingår i hyran/köpet av lägenheten.  
 
Veronica Johansson säger att kommunen inte har någon direkt uppföljning och utvärdering av 
nybyggnationer. Hon säger att det är svårt som byggherre att lova kommunen att allt fungerar 
korrekt med mobilitetslösningar efter avslutad entreprenad då Riksbyggen ger över ansvaret 
på fastigheten till bostadsrättsföreningen. Veronica Johansson berättar även att Riksbyggen 
arbetar med ett projekt som heter “Innovativa Parkeringar” där alternativa parkeringar tas upp, 
detta projekt är även sammankopplat med forskningsprojektet i Haninge och Chalmers. 
 
Enligt Veronica Johansson har Riksbyggen öppnat upp för en dialog med Jönköpings kom-
mun gällande flexibla parkeringstal. Hon säger att i Göteborgs kommun har flexibla parke-
ringstal gått igenom och används under projekteringen. Riksbyggen är positiva till flexibla 
parkeringstal då det gynnar företaget i och med att det minskar antalet parkeringstal. Riks-
byggen vill visa upp möjliga alternativa transportsätt istället för bil. Veronica Johansson po-
ängterar hur viktigt det är med bra marknadsföring vid applicering av mobilitetslösningar 
dock säger hon också att Riksbyggens projektledare tycker att det är svårt att öka mobilitets-
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lösningar eftersom att det är svårt att sälja lägenheter om det inte ingår en parkeringsplats till 
bostaden.  
 
Vilka åtgärder från kommunens sida som kan underlätta Riksbyggens arbete med att främja 
cykelpendling är bland annat en tydligare dialog om flexibla parkeringstal. Veronica Johans-
son säger “Att kommunen ska ställa krav vid markanvisningar. Vi byggherrar köper mark av 
kommunen. Det underlättar om kommunen ställer krav på att de som köper marken ska jobba 
för att främja för en hållbar framtid och flexibla lösningar. Dialog är det bästa för att ta fram 
nya lösningar. Byggherren ska främja hållbart resande vid nybyggnationer”. Veronica Jo-
hansson fortsätter att säga att Riksbyggen vill utveckla hållbara färdsätt men att det i dagslä-
get inte är ekonomisk lönsamt då de både måste bygga bilparkeringar och erbjuda andra mo-
bilitestjänster- slutsumman blir det då dubbelt så dyr. Hon berättar även om ett nytt koncept i 
Jönköping som tidigare etablerats i större städer; att bygga upp en hållbar fordonspool med 
elcyklar (lådcyklar). Konceptet går ut på att placera ut elstolpar där elcyklar kan laddas på 
olika stationer i Jönköping där människor ofta vistas. Veronica Johansson berättar även om att 
i andra städer anordnar den rådande kommunen Workshops för alla byggherrar och där samtal 
och diskussioner kring mobilitetslösningar förs. Veronica Johansson poängterar vikten av att 
hålla ett helhetstänk i kommunen, att aktörerna kring ett eller flera projekt håller en öppen 
dialog sinsemellan kring hållbara färdsätt. 

8.2.3 Intervju Vätterhem 
Vätterhem är det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun med sina 17000 hyresgäster 
(Vätterhem, 2016). Intervjun genomfördes den 4 april 2016 på Vätterhems kontor i Jönköping 
med bygg- och upphandlingschefen Henrik Möller som arbetat på Vätterhem sen 2004.  
 
Henrik Möller berättar att Vätterhem vet om den nya P-normen som är under konstruktion på 
kommunen. Han säger också att kravet på parkeringsplatser är stort idag, men att de eventuellt 
kan ersättas med cykelpool eller bilpool. Henrik Möller tycker att kommunen ger lite respons 
och gehör angående dessa alternativa mobilitetslösningar och påpekar att parkeringsplatser tar 
upp mycket plats när det är många lägenheter. Henrik Möller berättar om ett projekt Vätter-
hem har i Jönköping; Strandängen som ligger ca 3 km från Jönköping centrum. I detta projekt 
har de 13 p -platser per 1000 BTA. Henrik Möller berättar vidare att de på Vätterhem tidigare 
försökt att införa bilpool, då i Råslätt för 5-10 år sedan. Detta fick dock inte genomslag då det 
inte marknadsfördes fördelaktigt eller att det var för tidigt i tiden. Henrik Möller tycker även 
att kommunen ska vara “mer på” att informera byggherrarna om och hur lösningar gällande p 
-platser kan utvecklas och utformas samt att följa upp dessa. Vätterhem satsar även på fler 
gröna ytor för sina fastigheter, och om det krävs många P-platser blir följden att gråa ytor tar 
över de gröna ytorna. Henrik säger att en lösning är att anordna cykel- och bilgarage med 
gröna sedumtak, det blir det då en “win-win situation”.  
 
Gällande policy för cykel har Vätterhem krav att cykelparkeringarna ska vara väderskyddade 
och att det ska finnas möjlighet att låsa cykeln. Vätterhem har i snitt två cykelparkeringar per 
lägenhet. Henrik Möller säger “Vätterhem har börjat titta på andra lösningar för cykelparke-
ringar där cyklarna kan parkeras på varandra, då den nuvarande lösningen tar stor plats då 
de endast står uppradade bredvid varandra på markplan” och “Cykel är en grön lösning och 
miljöhus är en grön lösning”. Henrik Möller säger att kommunen rent generellt är dåliga på 
att följa upp hur Vätterhem löser parkeringsfrågor. Henrik Möller berättar om Slottskajen i 
centrala Jönköping där de byggde hyresrätter nyligen. Där följde de den gällande parkerings-
normen för bilar med minst 8 parkeringsplatser per 1000 BTA och det blev 4-5 platser som 
inte blev uthyrda, Henrik Möller säger “Bor man centralt är inte behovet av bil lika stort. 
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Dessa parkeringsplatser lyckades dock hyras ut på grund utav boende hade fler än en bil. 
Man kan skippa bilen och använda kommunala färdmedel istället. Det vore bra med en dialog 
i ett tidigt skede, vi har ju inte fått ha synpunkter på den kommande P- normen från kommu-
nens sida. Det hade varit bra om den hade gått på remiss till byggherrar. Vi får ofta frågan 
från våra hyresgäster gällande P – platser. P – platsen kan vara den stora frågan vid beslut 
om att hyra för hyresgästen. Det har vi märkt på Strandvägen där vi varit snålare med antalet 
P- platser och att det är svårare att få lägenheterna uthyrda”.  
 
Vätterhem har börjat diskutera kring Mobility Management lösningar och har bland annat 
diskuterat möjligheten med att ett busskort kan ingå i lägenhetshyran för hyresgästen. Detta 
bland annat för att undvika bygga för många parkeringsplatser. Ett annat alternativ är bilpoo-
ler där ett medlemskap exempelvis kan räcka i 5 år och att man som medlem då endast betalar 
för de mil man kör. Henrik Möller tycker det är en viktig faktor att hitta nya lösningar för att 
slippa P- platser. Henrik Möller säger att detta redan började diskuteras med kommunen i 
Jönköping för 1 år sedan, då angående Strandängen. Han säger att bygga P- platser eller ett 
bilgarage ger upphov till enorma kostnader. Henrik Möller påpekar att det svåra är att ändra 
vanliga människors beteende gällande bilpendling. Han berättar vidare att han tror mycket på 
en dialog med kommunen, och tycker att det är synd att kommunens cykelvägar är så dåligt 
markerade, särskild vid Södra Munksjöstranden och från de större orterna nära Jönköping som 
Råslätt, Öxnehaga och Ekhagen. Henrik Möller tycker att kommunen borde bli bättre på att 
föra en dialog med byggherrar och ge information om cykelkommunikation. På följdfrågan 
om hur Vätterhems kontor har tillgång till cykelparkeringar svarar Henrik Möller att de har 
parkering för cykel på deras innergård, men dock inte på framsidan då det är trottoar och en 
farled direkt utanför. Internt har Vätterhem tillgång till elbilar och elcyklar. Henrik Möller 
säger att vid nybyggnation är cykelparkeringarna i anslutning till entrén vid fastigheterna. 

8.2.4 Intervju Fastighets AB Eric Ekblad 
Fastighets AB Eric Ekblad, kort kallas “Ekblads”, är ett fastighetsbolag grundat 1939. Ek-
blads hyr främst ut kommersiella lokaler i Jönköping city, men hyr också ut studentlägenheter 
och andra hyreslägenheter. Intervjun med Ekblads genomfördes 12 april 2016 med William 
Ekblad och en anonym projektansvarig tjänsteman för nybyggnationer på Ekblads kontor i 
Jönköping. William Ekblad arbetar med marknadsföringen och uthyrningen på företaget.  
 
Ekblads har idag inte en dialog med kommunen kring att aktivt öka cykelpendlingen. Därimot 
förklarar William Ekblad att alla Ekblads lägenheter har tillgång till cykelparkeringar, även de 
kommersiella lokalerna har tillgång till dessa. Han säger vidare att de tillgodser hyresgästerna 
med “generösa cykelparkeringar” det vill säga det är mycket utrymme mellan cyklarna och 
William säger att detta är uppskattat av hyresgästerna. Ekblads har ingen fast policy för cy-
kelparkeringar som de utgår ifrån, utan att de utgår från fall till fall. William Ekblad säger att 
kommunen inte följer upp arbetet med cykelparkeringar, däremot kontrollerar de aktuella 
bygglovshandlingar så att det projekteras tillräckligt med parkeringar vid nybyggnation. 
 
Gällande om Ekblads har diskuterat med kommunen om att implementera flexibla parkerings-
tal svarar den anonyma projektansvarige att citat: “Det är redan för lite parkeringar i centrum 
och att sänka det antalet ytterligare skulle nog inte fungera rent praktiskt då det är många 
kontor här i centrum med tjänstebilar där många utav bilarna behövs i tjänsten och det är 
bekymmer redan nu i Jönköping city att det inte finns tillräckligt med bilparkeringar varken 
för hyresgäster, butiker eller kontor, samt de som ska åka och handla. Just i Jönköping funge-
rar det inte att sänka antalet parkeringsplatser och tro att man tvingar fler till att cykla. Det 
är endast ur en ekonomisk synpunkt, och i vissa fall hälsosynpunkt att man cyklar istället. Ett 
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vanligt hushåll har två bilar, eller en beroende på det ekonomiska läget i det hushållet. Häl-
san kommer på köpet”. Den projektansvarige tjänstemannen fortsätter vidare och säger “Vi 
skulle ju inte ta bort fyra parkeringsplatser och köra de till cykelparkeringsplatser, det hade 
ju bara väckt irritation vi har ju cykelparkeringar inomhus till våra hyresgäster och det är 
inte mycket cyklar i dem. Tjänstemän… har du inte nära till jobbet så cyklar du inte, utan det 
är ju bara vid extrema fall. För oss som fastighetsägare är det ju risken att kunden väljer bort 
oss om vi inte har tillräckligt med parkeringsplatser att erbjuda, det som kan erbjudas är 
laddstationer vid parkeringsplatser. Det är ju det som är det nya. Det har inte funnits innan, 
att man redan vid nybyggnation tar fram laddstolpar, för att de ska kunna ta emot laddhybri-
der, även om det inte är stort idag så kommer det kanske vara det om 20 år och då har vi fas-
tigheter där det är föreberett. Jag tror att med de priserna vi har i centrum så måste vi er-
bjuda de boende parkering, och jag märker att när vi hyr ut kontor så frågar de hur det är 
med parkeringsmöjligheter. Säg att det är ett 1500 kvm kontor och att det är 100 som jobbar 
och att det är 20 pers som tar bilen och jag bara har 5 platser då hoppar det företaget kanske 
vidare till A6 där det är oändligt med parkeringsplatser. Detta gör det jättesvårt att strypa 
parkeringar på den biten. Det är nog tufft idag, vi måste erbjuda parkeringsplatser. Samhället 
går ju inte mot färre bilar, snarare tvärtom. Det är väl bara att köpa läget. Många väljer att 
inte söka lokal i city för att dels är hyran lite högre, goda kollektiv trafik bindelser, kostand 
för företaget med parkeringsplatser vilket de anställda kan ha det som ett löneanspråk. Ju 
färre platser desto högre kostnad för bilar, jättelånga köer till kommunens platser, så var det 
inte för 5 år sen”.  
 
Idag finns det fyra större parkeringshus i Jönköping city; Sesam, Gallerian, Atollen och 
Länsmuséet. William Ekblad säger “Vi behöver ju parkeringsplatser, de måste finnas. Alla 
våra lägenheter ligger ju i östra centrum, men alla ska ju ha bil ändå. Kommunen vill att vi 
ska få ner antalet bilar, men i slutändan handlar det inte om vad vi eller kommunen vill utan 
vad folket gör och de vill ha sin bil, och då måste vi ha P- platser till dem. Dock inte student-
lägenheterna men annars alla andra”.  
 
Angående den sista frågan säger William Ekblad att de på Ekblads inte saknar något stöd eller 
dialog gällande cykelpendling med kommunen, han förtydligar att de gör det folk vill ha, 
nämligen möjlighet till parkeringsplats till deras bilar.  
 
Internt på Ekblads har de möjlighet till både dusch och omklädningsrum, vilket William Ek-
blad förtydligar och säger att konsekvensen av det är att det främjar cykelpendling. Han säger 
att dessa möjligheter har de flesta av deras kontor och butiklokaler, samt att det är uppskattat 
av kunderna. 

8.2.5 Intervju Jönköpings Kommun, Lotta Olsson 
Intervjun med trafikingenjör Lotta Olsson genomfördes 2 mars 2016 på Jönköpings kommun. 
Lotta arbetar som cykelplanerare för kommunen. Lotta gör tillsammans med sina kollegor en 
prioriteringslista som sedan lämnas vidare till Stadsbyggnadsnämnden för beslut. Lotta berät-
tar att kommunen får en budget för alla investeringar i kommunen och en del går till cykelfrå-
gor och hon säger att år 2015 gick budgeten upp till ca 17 miljoner. Lotta berättar vidare att 
den budgeten ska inrymma cykelinfrastruktur och allmänna cykelfrågor. Lotta förklarar att 
Stadsbyggnadsnämnden genomför beslut medan kommunen utför det “praktiska” arbetet. Hon 
berättar även att Trafikverket i vissa fall samarbetar med kommunen vid trafikfrågor gällande 
landsbygden.  
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Jönköpings kommun har i dagsläget ingen gällande cykelnorm, den senaste är från 1989 och 
består av två sidor mycket enkla beskrivningar över hur cykelfrågan ska hanteras i Jönköping. 
Lotta Olsson säger att cykelprogram ska tas fram av tjänstemän på Stadsbygnadskontoret och 
beslutas av kommunfullmäktige. Hon berättar att det befintliga cykelprogrammet är från 
2008, men att ett nytt är under utformning. Lotta Olsson säger även att idag finns ingen ned-
skriven policy för cykelpendling annat än som ett generellt mål att cykling ska öka. Gällande 
parkeringspolicy hänvisar hon till Christina Stenberg i Stadsbyggnadsnämnden för mer nog-
grann information. Angående cykelparkeringars utformning säger Lotta Olsson“ Cykelparke-
ring ska vara nära entréer och väderskyddade”, men hon påtalar att detta är enbart hennes 
åsikt och att hon är osäker på om det är dokumenterat någonstans.  
 
Lotta Olsson berättar om den senaste parkeringsnormen som är från 1989 men påtalar att den 
ska förnyas inom en snar framtid. Lotta Olsson säger “Parkeringsnormen tar upp nybyggnat-
ioner och regler och krav kring det, exempel vill inte kommunen att fastighetsägare ska ha 
parkering eller garage på kommunens mark, det vill säga vi vill inte att boende ska parkera 
på kommunal mark och fastighetsägare kan aldrig hänvisa sina kunder till kommunal mark, 
men finns det parkering så är det ju inte förbjudet att stå där”.  
 
Den enda kommunikationen avdelningen för cykelplanering på kommunen har med byggher-
ren är i startgroparna vid planarbete och i bygglovet. Lotta Olsson förtydligar dock att kom-
munens andra avdelningar har kontakt med byggherren under andra faser i byggprojektet.  
 
Lotta Olsson hänvisar till bygglovschef Anna Klahr på Jönköpings kommun gällande hur den 
nuvarande parkeringsnormen implementeras i kommunen. Lotta Olsson fortsätter att hänvisa 
till Christina Stenberg som arbetar med att ta fram en ny parkeringsnorm. Då Lotta Olsson 
arbetar med infrastrukturfrågor så känner hon att inte riktigt kan uttala sig om hur dialogen 
med byggherrar fungerar i projekteringsskedet. Hon säger även att “Idag finns det få som tän-
ker “cykel” utan är fortfarande inriktade på bilism. Vi större butikskedjor finns det ofta 
mycket asfaltsytor mer parkeringar, där ingen större fokus ligger på cykelparkering”. 

8.2.6 Intervju Jönköpings Kommun, Olle Gustavsson 
Den 16 mars 2016 intervjuades Olle Gustavsson på Jönköpings kommun. Han är projektle-
dare för hållbart resande, vilket innebär ett internt arbete för kommunens verksamhet och ex-
ternt mot kommunens invånare för att främja transport i hållbar riktning. I Olle Gustavssons 
arbete ingår det även att styra över den privata bilanvändningen och att öka användningen av 
tjänstebil eller införa bilpool vilket då resulterar i ett minskat resande och körande. Olle Gus-
tavsson säger att Jönköpings kommun i dagsläget inte har någon gällande cykelpolicy men att 
de på kommunen har en resepolicy för endast interna reser. Jönköpings kommun har även haft 
en cykla- till- jobbet- kampanj “Cykelkedjan” mellan åren 2006- 2015. Men på grund utav 
lågt deltagarantal under de sista två åren valde kommunen att inte föra kampanjen vidare. Cy-
kelkedjan var en kampanj för att stimulera cykelpendling i Jönköpings kommun mellan hem 
och arbete. I kampanjen erbjöds kommunens anställda en förmåncykel vilket innebar att ett 
avdrag för cykeln gjordes på den anställdes lön. Efter Cykelkedjans avslut har kommunen valt 
att erbjuda fast anställda inom kommunen elcykel. Tidigare har kommunen inte velat göra 
detta då det inte varit tillräckligt förmånligt för varken kommunen eller cyklisterna. Olle Gus-
tavsson berättar vidare att det idag inte finns någon direkt policy för cykelparkeringar. Cykel-
parkeringar ägs allmänt av kommunen som strävar efter att alla nyinstallerade parkeringar ska 
ha ramlås. Detta ska även göras på existerande cykelparkeringar säger Olle Gustavsson, och 
då speciellt på centrala cykelparkeringar. Olle Gustavsson berättar att kommunens olika för-
valtningar betalar miljöavgift vid användande av tjänstebilar. Avgiften läggs undan på ett se-
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parat konto och är knutet till varje enskild förvaltning. Dessa pengar kan enbart användas för 
åtgärder som gynnar hållbart resande, exempel på detta kan vara att uppmuntra cykelpendling 
genom att förbättra cykelparkeringar med ramlås, inköp av busskort till anställda samt inve-
stering av cykelpumpar eller liknande- klimatbesparingar. Elcyklar är även ett inköp som in-
kluderas i detta konto.  
 

     Olle Gustavsson  berättar att många kommuner i landet arbetar idag med förnyande och 
uppgradering av parkeringsnormer. En klar överraskning är att Jönköping ligger under de 
flesta andra kommuner i landet gällande parkeringsantal. I den nya normen ska parkeringstal 
för cykel inkluderas. Möjligheten att sänka sina parkeringstal vid nybyggnationer med olika 
mobilitetslösningar leder till flexibla parkeringstal. Parkeringstal för cykel kommer in i dialo-
gen med kommunen säger Olle Gustavsson, han berättar även att kommunen har haft föreläs-
ningar för byggherrar om innovativa mobilitetslösningar då bland annat Riksbyggens Håll-
barhetschef Charlotta Szczepanowski. Olle Gustavsson berättar om Fullriggaren i Malmö som 
var det första projekttet där kommunen skrev kontrakt med en byggherre om att köpa in sig i 
fastigheten. Olle Gustavsson menar att det är något som Jönköping kan sträva emot i sin pro-
cess i sin process att utveckla sitt samarbete med byggherrar och att de i framtiden ska kunna 
köpa in sig i kommunens fastigheter.  
 
Kommunen eftersträvar avtal med byggherrar gällande effektiv hantering av parkeringsplat-
ser. Vid södra Munksjön förs en diskussion kring gemensamma P- hus där byggherrar kan 
köpa in sig. Officiellt ska parkering lösas på egen mark och inte kommunens. En lösning lik-
nande den i Malmö stad måste utvecklas i Jönköping för att förebygga onödig exploatering av 
mark i samband med parkeringsprojektering säger Olle Gustavsson.  
Ur perspektivet hållbart resande är det bra att bilparkering placeras långt bort från busshåll-
platser etc. och att cykelparkering placeras närmare, det gör det svårare för bilister samtidigt 
som det underlättar för cyklister och gångtrafikanter. Att göra det mindre attraktivt för bilister 
kan uppmuntra cykelpendling och generellt öka hållbart resande. 
Antalet parkeringsplatser per fastighet varierar mellan storstäder, byggherrar vill oftast ha fler 
parkeringar än vad kommunen vill säger Olle Gustavsson. Generellt är det inte lika stor efter-
frågan i storstäderna gällande bilparkeringar. Antalet efterfrågade P- platser för bil från bygg-
herrar varierar beroende på den geografiska placeringen av fastighet. Olle Gustavsson säger “ 
Vissa byggherrar kan ha en idé om att en elcykel ska ingå i köp av lägenhet. Cykelpooler i 
fastigheten kan ingå. Fastighetsägare och byggherrar erbjuder i vissa fall bilpooler för de 
boende. I kvarteret Vingpennan i Jönköping kommer det att finnas en bilpool”.  
 
På sikt har Jönköping stor potential att minska bilresandet internt på kommunen enligt bil-
reseundersökning från Trivector, ca hälften av kommunens anställda använder bilen till kor-
tare sträckor under 3 km. Detta kan jämföras med kommuninvånarnas snitt där ca 43 % av 
alla resor med bil har längd under 5 km. Detta är dock ett högre resnitt i Jönköping än på 
andra håll i landet. Att minska på kortare resor ökar det hållbara resandet. Anledningen till att 
kommunen har en högre andel bilresande inom kommunen än andra ställen har att göra med 
enligt Olle Gustavsson: 
 

• Jönköping är en ganska vidsträckt spretig stad där avstånden mellan ytterpunkter inte 
nås lätt. Runt sjöarna är det bekymmer att ta sig fram. 

• Jönköpings har Sveriges största höjdskillnad inom stadsgräns, det högt oavsett vart 
man är. 

• Största utmaning är att konkurrera ut E4:ans sträcka. E4:an är en snabb pendlingsväg 
som inte går att konkurrera ut, det finns t.ex. inga bussar eller tåg till dessa områden 
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kring E4:an som erbjuder lika snabb transportsträcka som med bil. Sjöarna ställer till 
det vid trafikplanering. Att undvika att biltrafiken ökar krävs det massiva insatser.  

 
Olle Gustavsson är av inställningen att Jönköping inte kan satsa på fyra filer på Munksjö 
bron. Olle Gustavsson menar att de bara kommer magasinera bilar på bron, och att det under-
lättar för biltrafiken vilket gör att bilism ökar. Olle Gustavsson menar att det krävs en annan 
attityd och enklare livsstil för att undvika resandet, och att anpassa aktiviteter efter situation. 
Han säger att man kan klara sig utan bil i Jönköpings kommun, och att det handlar om plane-
ring och inställning till att anpassa dig efter rådande situation. Olle Gustavsson tycker inte att 
det är radikalt steg att ta, men påpekar att det kan vara det för många andra. Olle Gustavsson 
säger vidare “Om man ska titta på beteende rent generellt när man flyttar till en ny plats så är 
det lättast att ändra beteende vid nyinflyttning än när du redan är etablerad på platsen. Detta 
tänks på vid nybyggnation. Om ett område kan etablera att många beter sig på ett visst sätt, 
så kallat ”man beter sig som grannarna gör”. 
Om man kan signalera tydligt att det är cykel som gäller, vid exempelvis marknadsföring, 
skapar det ett hållbart beteende för cykelpendling. Om man kan få med byggherrarna från 
början underlättar det för det långsiktiga arbetet med att öka cykelpendling och förändra bete-
endet kring cykelanvändning hos de boende”.  
 
Olle Gustavsson säger att om byggherren kan förhandla ner sina parkeringstal i centrala lägen 
kan de bli lönsamma. Han säger att om det hade gått att sälja lägenheter helt utan parkeringar 
så hade byggherrarna gjort det, eftersom att parkeringar är en “tråkig” kostnad eftersom att 
byggherren sällan får tillbaka kostanden till att bygga parkeringarna, och att den faktiska par-
keringskostnaden sällan syns för allmänheten. Olle Gustavsson säger även att kostanden för 
parkeringar är utslagen på varje lägenhet som finns i ett område.  
 
Arbetet kring dessa frågor har inte kommit så långt i Sverige än, att driva frågan framåt är 
viktigt idag för att öka acceptans och förståelse- och varför man ska jobba med dessa frågor 
säger Olle Gustavsson. Olle säger även att “Vi på kommunen ska försöka få fram någon form 
av handlingsplan/checklista eller liknande för hur vi ska arbeta med Mobility Management- 
frågor i hela planprocessen. Det är tanken att ett sådant dokument ska tas fram- dock finns 
det inte idag. Mark- och exploatering och alla berörda avdelningar skall vara involverade i 
dessa dokumentframtagningar. Plan- och markexploateringsprocessen stannade av i den pro-
cessen och det var inte läge att lägga in de frågorna då”. Olle Gustavsson säger även att vid 
uppförande och framställning av dessa dokument är det ingen direkt kontakt med byggherrar-
na, utan de får tycka till efteråt. Olle Gustavsson säger att arbetsdokumentet främst är till för 
kommunens egen verksamhet.  
 
Olle Gustavsson säger avslutningsvis att på kommunens kontor finns det träningslokaler och 
omklädningsrum att nyttja, men han säger även att det inte alls är säkert att alla kommunens 
lokaler har samma möjlighet till omklädningsrum efter cykelanvändning. 

8.2.7 Intervju Jönköpings Kommun, Anna Klahr 
Den 23 mars 2016 intervjuades Bygglovschef Anna Klahr på Jönköpings kommun. Anna 
Klahr berättar att den senaste parkeringsnormen för Jönköpings kommun är från december 
1989, och att i den behandlas inte cykelfrågor överhuvudtaget. Men hon säger att en ny norm 
är under uppbyggnad och ska slås igenom 2016. I den normen så ska det stå att lägenheter 
över 35 kvm ska ha minst två vindskyddade cykelparkeringar, medan de mindre under 35 
kvm endast behöver en per lägenhet. Vidare berättar Anna Klahr att cykelparkeringarna ska 
vara i form av enklare konstruktion utomhus samt cykelförråd för bostäder. Hon berättar att i 
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den kommande policyn ska byggherren ha möjlighet att reducera sina P- tal för att uppmuntra 
cykelpendling.  

Angående hur policyn implementeras så säger Anna Klahr att det som styr är det antalet P- 
platser som är fastställt i bygglovet. Parkeringsnormerna delas in i geografiska områden, och 
att P- talen beräknas per P- platser per 1000 kvm. När den nya policyn blir antagen av Kom-
munfullmäktige så marknadsförs den offentligt, troligen på kommunens hemsida. Anna Klahr 
säger att uppföljningen av parkeringsnormerna sker i bygglovet och sen följs upp vid slutbe-
skedet. Efter slutbeskedet från kommunens sida är det fastighetsägarnas sak att ansvara för 
fastigheten.  

Anna Klahr berättar att inom den kommande policyn kommer kommunen införa ett system 
där byggherrar kan friköpa sig från bilparkeringsplatser. Detta innebär att byggherren kan ha 
färre antal bilparkeringsplatser om de kan visa att de har ökat antalet cykelparkeringar och 
möjlighet till cykelpendling eller andra mobila färdsätt.  

     För bostäder finns alternativet bilpooler och det tas i beaktande hur nära bostaden ligger 
stomlinjerna (linjebussarna). Kommunen utgår då från att man inte behöver bil på samma sätt, 
och små lägenheter har ett lägre P-tal för bilar, exempelvis studentlägenheter. På Vingpennan 
i Jönköping fanns möjligheten att erbjuda busskort i hyran, detta för att kunna minska antalet 
P- platser. Jönköpings kommun arbetar med en så kallas grön resplan, det vill säga kommu-
nen radar upp mobila färdsätts- alternativ för byggherrarna, dock inte i detalj utan mer över-
skådliga problemlösningar. Anna Klahr säger även att kommunen ställer krav på byggherrar-
na vid markexpolateringstalet. Anna Klahr säger att bra cykelstråk främjar cykelpendling och 
att glapp mellan cykelbanor bör undvikas då det blir förvirrande för trafikanterna var cyklisten 
ska befinna sig i trafikrummet. Anna Klahr säger att cykelbanorna är med i detaljplanerna vid 
projekt, men att planområdet utanför projektet område inte granskas för att se om de kan 
koppla samman befintliga och nya cykelstråk. Anna Klahr säger att det är problem som dessa 
som kommunen försöker arbeta bort. Hon berättar även att kommunen gör inventeringar på 
hur deras anställda tar sig till jobbet och att anställda som har under 5 km till jobbet kan tänka 
sig att cykla. Jönköpings kommun erbjuder sina anställda möjligheten att köpa en elcykel med 
rabatterat pris som dras av på lönen, och en elcykel passar bra in på Jönköpings kuperade ter-
räng.  

Anna Klahr säger att Jönköpings kommun försöker vara proaktiva, och informera innan om 
alternativa lösningar vilket inte har gjorts i samma utsträckning tidigare. Som exempel på 
detta kan kommunen hålla i Workshops där byggherrar bjuds in.  
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 Intervjufrågor  

8.3.1 Byggherrar 
 

1. Förs en dialog med kommunen för att öka cykelpendling? 
 

2. Vilken policy har företaget vid byggnation av cykelparkeringar? 
 

3. Följer kommunen upp hur den aktuella parkeringsnormen fungerar? 
 

4. Har ni diskuterat möjligheten att implementera flexibla parkeringstal med kommunen? 
 

5. Vilka åtgärder från kommunen kan främja företagets arbete med ökad cykelpendling? 

 

8.3.2 Kommunen 
 

1. Vilken gällande policy har Jönköpings kommun för cykelpendling och cykelparke-
ringar? 

 
2. Hur implementeras policyn? 

 
3. Vilka parkeringsnormer finns i dagsläget vid nybyggnation? 

 
4. Sker det en uppföljning av parkeringsnormerna och hur detta upplevs hos byggherrar-

na? 
 

5. Implementerar kommunen flexibla parkeringstal? 
 

6. Hur förs kommunens dialog mot byggherrar för att främja cykelpendling samt för att 
få mer kvalitativa och kvantitativa cykelparkeringar?  
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