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SAMMANFATTNING  

Denna studie har undersökt hur flexibla parkeringstal ser ut och motiveras i olika kommuner men har 

även undersökt ett specifikt fall där flexibla parkeringstal har tillämpats. Studien hade tre syften varav 

det första var att undersöka hur kommuner motiverar övergången till mer flexibla parkeringstal och det 

andra syftet var att undersöka hur kommunerna utformar principerna för flexibla parkeringstal för att 

tillmötesgå deras motiv. Det sista syftet var att analysera om mobilitetsåtgärder som införs i samband 

med flexibla parkeringstal påverkar de boendes resmönster och vardagsliv. 

För att besvara studiens syften användes kvalitativa forskningsmetoder. För att undersöka olika 

kommuners utformning och motivering av flexibla parkeringstal har en kvalitativ dokumentanalys 

genomförts. Alla kommuner använder inte flexibla parkeringstal utan det är ett relativt nytt fenomen. 

Denna studie identifierade 24 kommuner som tillåter flexibla parkeringstal i deras policydokument. När 

kommunernas parkeringspolicys jämfördes märkes en stor variation av utformningen av flexibla 

parkeringstal. Vissa kommuner har tydliga riktlinjer på vilka åtgärder som ger ett visst procentuellt 

avdrag medan andra kommuner lämnar det öppet för byggherren att utforma vilka åtgärder denne 

önskar göra utan förutbestämt avdrag. 

Området Fullriggaren i Malmö var ett av de första områdena som tillämpade flexibla parkeringstal. 

Området har varit bebott i cirka fem år och har inte utvärderats grundligt. Kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer utfördes med personer som bor i området Fullriggaren och det visade sig att de boende har 

influerats av mobilitetstjänsterna till en viss del men att deras resmönster också kan spåras till andra 

faktorer. Cykelinfrastrukturen, normer, attityder och närhet till service tros påverka respondenternas val 

av färdmedel.  

  



 

 

SUMMARY 

This study has investigated how flexible parking numbers is illustrated and motivated by municipalities 

in Sweden. The study had three aims where the first aim was to see how municipalities motivates the 

transition from set parking numbers to flexible parking numbers and the second aim was to investigate 

how the municipalities developed strategies to meet their intention with implementing flexible parking 

numbers. The last aim was to analyse if the mobility strategies had any influence on how the future 

residents travel.  

Qualitative methods were used to answer the aims of the study. A qualitative document analysis was 

made to investigate the municipalities motivation and strategies for implementing flexible parking 

numbers. It is getting more common for municipalities to use flexible parking numbers but it is still a 

new phenoma in Sweden. This study found that 24 municipalities had some flexibility to their parking 

numbers. The result was that the strategies were diverse. Some strategies, like car sharing, were found 

in many municipalities but how it was supposed to be implemented varied a lot. Aspect as how large 

reduction a construction company could get to what they were supposed to do to get a reduction all 

were different from municipality to municipality.  

To answer the third aim of the study the area Fullriggaren in Malmö was chosen as object to investigate. 

It was the first area in Sweden to use flexible parking numbers in a big scale. Qualitative semi-structured 

interviews were conducted whit people living in Fullriggaren. The result was that the respondents had 

been influenced by the implemented strategies but that their travel behaviour could be traced back to 

other factors as well. The infrastructure, norms, attitudes and closeness to service is also believed to 

influence their way they choose to travel.  
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INLEDNING 

Under följande rubrik presenteras bakgrund till uppsatsen. Även problemformuleringar och syften 

redogörs för. Uppsatsen baseras på frågeställningarna och försöker uppfylla syftet som presenteras 

nedan.  

BAKGRUND 

Det finns en generell vetenskaplig konsensus om att klimatförändringar orsakade av människan redan 

pågår, och att dess omfattning kommer att öka under kommande decennier (IPCC, 2007). 

Klimatförändringar och andra miljöstörningar kommer att ha omfattande konsekvenser på samhällen 

och ekonomier (Stern, 2007) och en viktig uppgift är begränsning av verksamheter med stora utsläpp av 

växthusgaser. Minskningar och begränsningar som behöver ske, innebär förändringar i våra liv och 

samhällen (Monbiot, 2007), och en viktig samhällsförändring gäller vårt sätt att transportera oss på. 

Transporter är en av de mest betydande källorna till ohållbarhet i urbana miljöer (May et al., 2003). 

Privatbilism och dess bilparkering är en viktig del av resmönster hållbarhetsproblem. Trängsel, utsläpp 

och buller är några av de negativa externeliteter bilismen bidrar till. Bilismen betalar idag inte för marken 

den tar i anspråk eller skadorna bilen orsakar samhället (Calthrop et al., 2000) vilket resulterar i att 

bilismen uppmuntras och används i högre grad än om bilarna hade betalt de verkliga kostnaderna de 

åstadkommer samhället (Shoup, 2004). Ytan bilen kräver kombinerat med rörelsefriheten har bidragit till 

en mer utspridd stad. Bilen har därav varit med och format den stads- och samhällsstruktur som idag 

utgör våra städer (Lundevall, 2015). Eftersom vi planerat städerna efter bilen har den blivit ett 

konkurrenskraftigt färdmedel. Stora infrastruktursatsningar ligger bakom detta och parkering är en del 

av infrastrukturen som bär bilens ställning i staden (ibid.).  

Dagens parkeringsbestämmelser planeras på kommunal nivå och parkeringstal är det arbetssätt som de 

flesta kommuner använder för att bestämma bilparkeringsplatser som ska byggas i samband med ny- 

eller ombyggnation. Ofta anges antalet bilplatser per lägenhet eller per kvadratmeter byggnadsyta och 

nya bygglov ställer krav om att upprätta parkeringsplatser på planlagd mark. Kommunerna i Sverige 

använder sig i stor utsträckning av en miniminorm på parkeringstal (Envall, 2013). Däremot är 

miniminormen ifrågasatt av forskning eftersom det anses bidra till bland annat ökat bilberoende, 
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oattraktiva stadsmiljöer samt ett för stort utbud av parkeringsplatser (Manville & Shoup 2005). Det 

behövs ett nytt sätt att arbeta med bilparkering (Trafikverket, 2013). 

I ett steg mot att gå mot en planering som gynnar ett mer hållbar resande har flertalet kommuner i 

Sverige tagit fram nya parkeringspolicys där flexibla parkeringstal finns som alternativ. Flexibla 

parkeringstal syftar till att minska parkeringstalet för att ge plats åt andra mobilitetslösningar såsom 

reducerat pris på kollektivtrafiken eller gratis medlemskap i bilpool. Syftet med flexibla parkeringstal är 

att frångå de väl etablerade fasta parkeringstalen som kommuner använder sig utav idag. För 

kommunerna verkar, bland annat, motivationen till att implementera flexibla parkeringstal vara att främja 

ett mer hållbart resande, effektivare markutnyttjande och flexibelt användande av bilparkering. Att 

arbeta med flexibla parkeringstal är ett nytt fenomen vilket gör att det finns lite forskning kring ämnet. 

Denna uppsats innefattar en analys av kommuner som valt att ta in flexibla parkeringstal i deras 

parkeringspolicy och syftar till att se hur de motiverar flexibiliteten och hur de utformar principerna för 

flexibla parkeringstal för att tillmötesgå deras motiv. Det finns även lite underlag i forskning kring 

effekterna på resmönster bland de boende i områden där flexibla parkeringstal har tillämpats. Detta 

mynnar ut i uppsatsens tredje syfte vilket är att undersöka hur de som flyttat in i en ny- eller 

ombyggnation där flexibla parkeringstal tillämpats reser och påverkas av de mobilitetslösningarna och 

lägre parkeringstal. 
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ORDLISTA  

Under studiens gång upplevdes att olika begrepp runt eller inom flexibla parkeringstal användes och 

betydde olika beroende på vem avsändaren var. Nedan presenteras därför en ordlista för att förstå hur 

begrepp och uttryck används i denna uppsats. 

Parkeringstal 

Parkeringsnorm 

är ett arbetssätt för att säkerställa att framtida parkeringsbehov en om- eller 
nybyggnation bidrar med. Ofta anges parkeringstalet i antalet parkeringar per 
lägenhet. Om parkeringstalet är 1,0 ska det byggas en parkering per ny 
lägenhet. 

Flexibla parkeringstal är ett arbetssätt som möjliggör sänkta parkeringstal i utbyte mot positiva 
mobilitetstjänster vid om- eller nybyggnation (Trafikutredningsbyrån, 2014). 
Ett exempel på en åtgärd som kan ge avdrag på parkeringstalet är om 
byggherren upprättar eller ansluter sig till en bilpool som blir tillgänglig för de 
inflyttade (ibid.).  

Miniminorm  ”miniminormer på parkeringsnormer” (Envall, 2013, s4) alltså en miniminivå 
på kommunernas parkeringstal som ska användas vid nybyggnation. 

Mobilitetstjänster användas som samlingsbegrepp för de mobilitetslösningar som erbjuds vid 

implementering av flexibla parkeringstal. Det ska bidra till att ett underlättat 

resande samt minska behovet att göra inköpsresor. Exempel på 

mobilitetstjänster som forskningsprojektet Innovativ parkering (2017a) 

redogör är bilpool, lätt elfordonspool, lastcykelpool och intelligenta 

leveransskåp. 

Beteendepåverkan 

(Mobility management) 

är ett arbetssätt som syftar att förändra resenärers attityder och inställning 
för att främja hållbara transportmedel (SKL, Trafikverket, 2010). 

Parkeringspolicy används som ett samlingsbegrepp för de olika dokumenten rörande 

parkeringstal hämtade från de kommuner som uppkommer i uppsatsen.  

Parkeringsköp Parkeringsköp eller p-köp innebär ett finansiellt deltagande i en gemensam 
parkeringsanläggning (Eskilstuna kommun, 2016). Fastighetsägaren köper sig 
fri från att bygga parkering på sin fastighet och genom avtal kommer boende 
eller verksamma istället ha tillgång till parkering inom en annan fastighet. Det 
finns två varianter av p-köp, friköpsavtal och avlösen (ibid.).  
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Flertalet kommuner tycks ha insett att miniminormer inte är ett optimalt arbetssätt. Uppsatsen har ett 

övergripande syfte att undersöka tillämpningen av flexibla parkeringstal. Detta övergripande syftet är 

indelat i två delar enligt följande: 

Del 1 -  undersöka hur kommuner motiverar övergången till mer flexibla parkeringstal och det andra 

syftet var att se hur kommunerna utformar principerna för flexibla parkeringstal för att tillmötesgå deras 

motiv.  Till Del 1 utformandes följande frågeställningar: 

1. Hur motiverar kommuner införandet av flexibla parkeringstal i deras parkeringspolicys?  

2. Hur långt bedöms kommunerna ha kommit vad gäller utformning och implementerin av flexibla 

parkeringstal i deras parkeringspolicy? 

Del 2 - analysera om mobilitetsåtgärder influerat de boendes resmönster och vardagsliv genom en 

fallstudie av området Fullriggaren. Till Del 2 utformandes följande frågeställningar:    

3. Har det lägre parkeringstalet påverkat de boende i området Fullriggaren? 

4. Vad motiverar valet av färdsätt hos de boende i området Fullriggaren? 

5. Har mobilitetslösningarna haft någon influens på valet av färdmedel hos de boende i området 

Fullriggaren? 

Denna studie är viktig för att undersöka om kommuners parkeringspolicys med flexibla parkeringstal 

kan leda till en hållbar samhällsutveckling. Det är viktigt att utvärdera om planeringsmetoder, såsom 

flexibla parkeringstal, för att veta hur arbetssättet kan förbättras och för att bedöma i vilken utsträckning 

sådana policys och metoder kan bidra till ett hållbart samhälle.  

Det finns lite information tillgängligt kring kommuners arbete med flexibla parkeringstal och denna 

uppsats är viktigt för att kommuner och byggherrar kan läsa uppsatsen för att få kunskap kring att arbeta 

med flexibla parkeringstal. Studien synliggör även skillnader, tankesätt och metoder kommuner 

använder sig utav. Flexibla parkeringstal tillämpas olika emellan kommuner och studien kan guida en 

kommun som överlägger att implementera flexibla parkeringstal.  

Den geografiska avgränsningen för Del 1 är Sverige och de kommuner som uppkommit under arbetets 

gång. Sverige anses vara en bra avgränsning eftersom lagstiftning är densamma över landets kommuner. 

De kommuner som i deras parkeringspolicy anger att de arbetar med flexibla parkeringstal har 
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inkluderats i studien. Denna analys bör ej ses som fullständig eftersom samtliga av Sveriges kommuner 

inte har undersökts. Alla kommuner undersöktes inte för att flertalet kommuner inte har en 

parkeringspolicy dokument  vilket gör att undersökningen måste ske i exempelvis översiktsplan eller 

genom direkt kontakt med kommunerna vilket tar tid. 

För att besvara frågeställningarna till Del 2 har området begränsats till området Fullriggaren i Västra 

hamnen, Malmö. Området Fullriggaren valdes därför att området är en av de första exploateringarna 

som implementerade flexibla parkeringstal. Efter att ha kontaktat några av de kommuner som möjliggör 

flexibla parkeringstal via parkeringspolicyn har endast Lunds kommun angett att de har färdiga 

bostadshus där flexibla parkeringstal tillämpats. Det knappa underlaget utgjorde även grund till valet av 

område. 
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METOD OCH KÄLLMATERIAL 

Under denna rubrik kommer metodval som använts till uppsatsen att presenteras och motiveras. 

Samtliga metoder är av kvalitativ art. 

METOD – DEL 1 KOMMUNERNA 

För att kunna analysera policydokumenten valdes dokumentanalys som metod. Inom dokumentanalys 

ses inte dokument som självständiga enheter utan framställs i ett sammanhang (May, 2013). 

Sammanhanget är viktigt att förstå för att kunna analysera ett dokument. I detta fall är sammanhanget 

Sveriges kommuner och de som har en parkeringspolicy med flexibla parkeringstal. Ett dokument kan 

avslöja bakomliggande sociala mönster och bruksvärden (ibid.). 

Det finns kvantitativ och kvalitativ dokumentanalys (Fejes et al., 2012) och i denna uppsats har ett 

kvalitativt tillvägagångssätt använts. ”Kvalitativa dokumentanalys syftar till att förstå och tolka olika 

fenomen (ibid.). Fenomenet i detta fall är uppkomsten av flexibla parkeringstal i Sveriges kommuner. 

Det finns olika metoder för att analyserna kvalitativa data och i denna uppsats har kategorisering 

använts. Med kategorisering menas att analysen sker från likheter och skillnader i det insamlade 

materialet och utifrån dessa likheter och skillnader skapa ett fåtal kategorier (ibid.). Dokumentanalysen 

startades med att läsa samtliga parkeringspolicys under tiden de hittades. När nästintill samtliga 

kommuner hade identifierats (se sökningsväg nedan) antecknades likheter och skillnader som framkom 

av analysen. Efter att översiktligt ha läst de insamlade policydokumenten lästes samtliga policydokument 

under en arbetsdag för att få en tydligare överblick över skillnader och likheter. För att tydligt presentera 

utfallet av dokumentanalysen skapades kategorier som blev överskrifterna till texten som behandlar de 

enskilda likheterna och skillnaderna. Kategorier ska representera den kvalitativa data undersökningen 

baseras på (ibid.). Metoden dokumentanalys valdes därför att parkeringspolicydokumenten skilde sig 

mellan kommuner. Ett kvantitativt tillvägagångsätt av dokumentanalys eftersom generalisering mellan 

policydokumenten var svårt. 

För att hitta parkeringspolicys med flexibla parkeringstal kontaktades individer som är verksamma och 

specialiserade på området, och tillfrågades om de hade kunskap om vilka kommuner som har flexibla 

parkeringstal. I dokument gällande flexibla parkeringstal återfanns även mycket information, exempelvis 

Sundbergs (2016) presentation gav ett flertal kommuner. I hopp om att hitta fler kommuner utfördes 

Google-sökningar med kommuners namn samt parkeringstal eller andra nyckelord kopplat till 
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parkeringspolicys. Kommuner refererar även till andra kommuners parkeringspolicys och från dessa 

referenser har ytterligare kommuner identifierats. Det utesluts inte att det finns fler kommuner som 

tillämpar flexibla parkeringstal än vad denna undersökning fann. 

Möjligen kunde resultatet vara mer korrekt om kommunernas mejladress hade inhämtats från SKL och 

ett mejl skickats till samtliga kommuner i Sverige. Däremot var uppsatsskrivandet och analysen redan 

klar när denna information kom fram. Om en liknande studie utförs kan denna metod vara värd att 

överväga men togs ej i beaktning i denna uppsats med bakgrund av bristande vetskap. 

Arbetet med att sammanställa Tabell 1 som innehåller en bedömning av hur långt kommunerna kommit 

i deras arbete med flexibla parkeringstal påbörjades med metoden ovan. Därefter lades informationen 

åt sidan för att ge tid åt Del 2. Därefter, när analysen av policydokumenten var klar, påbörjades 

uppskattningen av hur långt kommunerna kommit i deras arbete med flexibla parkeringstal. En 

bedömning uträttades med fyra olika värderingsgrader. Bedömningen utgjordes utifrån tidigare 

inhämtad information om motivering till flexibla parkeringstal samt med bakgrund till tidigare 

informationsinhämtning från dokumenten. Mobility management, bilpool, cykel och kollektivtrafik 

studerades närmare för att tydligt motivera varför olika kommuner fått en viss bedömning. För att få en 

överblick över policydokumenten öppnades dokumenten upp samtidigt och utvärderades mot varandra. 

Sökord användes för att lokalisera vart i dokumentet exempelvis bilpool var med. En övergripande 

bedömning utfördes utöver Mobility management, bilpool, cykel och kollektivtrafik där exempelvis 

följande kriterier har utgjort grunden för analysen: detaljrikedom, god vägledning för användning av 

flexibla parkeringstal av byggherrar. 

Utöver kategorierna gjordes en bedömning över hur utförligt kommunerna behandlar kategorierna. För 

att förtydliga detta valdes att värdera deras detaljrikedom genom att ange tydligt eller otydligt vid de 

kategorier kommunerna tagit med i parkeringspolicyn. Vilket bidrog till att även om kommunerna 

tilldelades samma antal pluspoäng inom valda kategorier kunde de tilldelas olik bedömning. 

Diskursanalys övervägdes att användas som metod men ansågs vara något för djupgående och att 

metoden inte passade frågeställningarna lika väl som dokumentanalysen gjorde. Om intervjuer men 

kommunrepresentanter hade utförts istället för att studera policydokument hade möjligen diskursanalys 

varit en metod att överväga. Däremot, återigen, passar inte metoden helt till frågeställningarna och 

intervjuer med samtliga kommuner som möjliggör flexibla parkeringstal hade inte rymts tidsmässigt i 

denna uppsats. 
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METOD – DEL 2 OMRÅDET FULLRIGGAREN  

Under denna rubrik presenteras metodval för fallstudien av området Fullriggaren. För att kunna förstå 

hur de boende i området Fullriggaren tänker kring sitt resande användes en kvalitativ ansats. I en 

kvalitativ ansats är kärnan att tolka och analysera hur personer uppfattar och konstruerar dennes sociala 

verklighet (Bryman, 2007) vilket passar väl för att svara på frågeställningarna gällande området 

Fullriggaren då de ämnar undersöka uppfattningar kring valda färdmedel. Därav valdes kvalitativa 

intervjuer, en mindre litteraturstudie av dokument rörande området Fullriggaren och en 

platsobservation. 

KVALITATIVA INTERVJUER 

Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att skapa kunskap om de boende i området Fullriggaren. 

Kvalitativa intervjuer är en bra metod för att insamla information som svara på frågor om varför något 

är eller fungerar som det gör (Kvale et al., 2014). Vidare beskriver Kvale et al. (2014) att kvalitativa 

intervjuer är en bra metod när individers situation ska undersökas eftersom respondenterna får ge 

uttryck för svårigheter, önskningar och åsikter. 

Populationen för de kvalitativa intervjuerna var boende inom området Fullriggaren, cirka 1115 personer 

(se bilaga 2). Bryman (2007) definierar populationen som alla enheter man vill veta något om. Urvalet av 

populationen begränsades med ålder då inga potentiella respondenter under 18 kontaktades. Nästa 

steg var att få respondenter kopplat till populationen. I ett försök att efterlikna slumpmässigt urval 

uppfanns en metod med Brymans (2007) definition av slumpmässigt urval som referensram. Metoden 

blev sådan att adresserna som ingår i området Fullriggaren antecknades på papperslappar som sedan 

veks och blandades. Sedan drogs två adresser som utgjorde urvalet av de adresser som fanns i 

populationen. En adress motsvarar en trappuppgång i flerbostadshusen. Efter att adresser till möjliga 

respondenter valts användes funktionen markanvisning på eniro.se. Där listas de personer som enligt 

söktjänsten bor inom huskroppen, vilket bidrog till att urvalet blev 47 personer. För att komma i kontakt 

med urvalet på adresserna skickades ett sms till de boende vars telefonnummer var offentligt. Sms:et 

innehöll information om syftet med intervjun, vilken population som söktes samt vilka dagar som var 

aktuella för intervju. Det var fem respondenter som ställde sig positivt till en intervju.  

Urvalet av personer kan anses vara snävt dels för att de som valde att svara på sms:et kan vara 

intresserade av hållbart resande. Därav var möjligen respondenterna mer villiga att bli intervjuade. 
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Däremot kom det på tal om varför de ville bli intervjuade under intervjuernas gång. En av 

respondenterna, Emelie, jobbade med liknande frågor och var intresserad av ämnet. Hennes resvanor är 

självklart fortfarande viktigt att undersöka för studien men Emelie kan ha valt att bli intervjuad för att 

hon är intresserad av ämnet. Respondenten Ludvig sade att han arbetar hemma och att det är trevligt 

att komma ut och få socialt utbyte. Eva och Beata berättade att de själva vet hur svårt det är att få 

respondenter och valde att ställa upp av den anledningen. Beata sa även att hon var intresserad av ämnet 

och tyckte det är intressanta aspekter av samhället. Men denna bakgrund får resultatet, baserat på de 

semi-strukturerade intervjuerna, ses som en antydning till hur de boende i området Fullriggaren reser 

och tänker kring de mobilitetstjänster som finns i deras närområde. Resultatet bör tolkas vara fullkomligt 

representativt för den totala befolkningen som är bosatt i området.  

Efter att respondenterna var kontaktade förberedes en intervjuguide med mål av att genomföra semi-

strukturerade intervjuer (se bilaga 1 för att se intervjuguiden). Bryman (2016) beskriver att semi-

strukturerade intervjuer utförs genom en intervjuguide som har en lista av frågor eller ämnen som 

intervjun ska behandla. Respondenten har stort svängrum i hur de kan svara och intervjuaren har frihet 

i att ställa frågorna på annat sätt än det står i intervjuguiden. Under intervjuns gång kan följdfrågor på 

respondentens svar ställas. Däremot ställs frågorna i princip på det sätt som de står i intervjuguiden 

(ibid.). Semi-strukturerad intervjuform ansågs passa denna undersökning eftersom vissa ämnen var 

intressanta att veta från samtliga respondenter men även detaljerna kring resandet var viktiga. För att 

kunna få en djupare förståelse kring detaljerna sågs strukturerad intervju inte som ett alternativ och 

ostrukturerad intervju ansågs inte passande eftersom det kunde vara svårt att få med alla specifika 

detaljer rörande hur respondenterna påverkats av flexibla parkeringstal. Intervjuguiden har olika resor 

och dygnsresor som fokus. Det tillvägagångssättet stämde väl överens med den aktivitetsbaserade 

ansatsen som presenteras längre ner under rubriken Teori. I teorin ställs människors dygnsscheman och 

behovet av att utföra olika aktiviteter i fokus (Berg et al., 2015) vilket framkom med hjälp av 

intervjuguiden.  
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För att boka plats och tid gavs respondenten möjlighet att välja vad hen föredrog.  Förslagen var att 

intervjun skulle äga rum där de befann sig, såsom hemma eller på arbetet, eller att intervjun skulle ske 

på en offentlig plats. Alla respondenter valde en offentlig plats som mötesplats. Alla respondenter 

möttes upp på ett café i Västra hamnen eller på lunchrestaurang. På följande platser utfördes 

intervjuerna: 

1. ”Eva” - Lunch på ett lunchställe inne i centrala Malmö. Något högljutt men fungerade bra.  

2. ”Beata” - Café vid klockan 17 på café i Västra hamnen. Lugnt. 

3. ”Ludvig” - Café vid klockan 9 på morgonen. Lugnt. 

4. ”Anna” - Café vid klockan 17 på ett café i västra hamnen. Lugn vid den tiden.  

5. ”Emelie” - Lunch. I ett köpcenter på ett lunchställe. Inte alltför många personer vilket resulterade 

i låg ljudnivå. 

Intervjuerna tog mellan en timme och tio minuter och 35 minuter. Innan intervjun genomfördes 

introducerades syftet med intervjun, att ett fiktivt namn skulle tilldelas dem vid presentation av material, 

tidsåtgång och frågan ställdes om det gick bra att spela in intervjun. Alla respondenter gavs fiktiva namn 

för att säkerställa att de skulle känna sig bekväma med att delge personlig information.  

Det var fyra kvinnor och en man som ställde upp på en intervju. Detta speglar inte könsfördelningen i 

området med anses ändå vara ett tillförlitligt urval. Det finns statistik som visar på att män och kvinnor 

reser på olika sätt men för att besvara frågeställningarna anses dessa skillnader inte spela alltför stor roll. 

Respondenterna talade dessutom om deras sambos där alla de fyra kvinnliga respondenterna hade en 

heterosexuell relation. Däremot utgör de fyra kvinnliga respondenterna hushållstypen två samboende 

vuxna med eller utan barn. Båda kategorierna har vanligtvis bil och endast nio respektive fem procent 

av denna typ av hushåll äger ingen bil men bland respondenterna ägde endast ett hushåll bil 

(Trafikanalys, 2017). Ludvig tillhör kategorin ensamstående med barn och där är det en större andel som 

inte har någon bil i hushållet, nämligen 27 procent (ibid.). 

Efter utförda intervjuer transkriberades intervjuerna. Inspelning och transkribering lägger grund för en 

mer precis bild av vad som sagts under intervjun samt underlättar analys av materialet (Bryman, 2016). 

Efter transkribering skrevs en berättelse om varje respondent som återges i resultatet senare i uppsatsen. 

Resultaten från de kvalitativa intervjuerna bands samman med teorin i diskussionen. 

Vid besök i Malmö utfördes en platsobservation där fokus låg på att visuellt observera cykelparkering, 

bilparkering, placering av bilpoolsbilarna och hur trafiken var i området. Även en mindre enkätstudie 



 

11 
 

genomfördes för att komplettera den kvalitativa informationen. Däremot var det svårt att distribuera 

dessa och resultatet blev för knappt för att redovisas som resultat i denna studie. Det skulle vara bra att 

komplettera metoden med en kvantitativ undersökning men valet blev en kvalitativ metod eftersom det 

inte fanns tillräckligt med bakgrundsinformation för att genomföra en kvantitativ undersökning. Min 

personliga erfarenhet är även större inom kvalitativa metoder vilket bidrog till valet eftersom jag känner 

mig mer kunnig och säker på att utföra sådana undersökningar.  
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MOBILITET OCH INFRASTRUKTUR FRÅN DÅTID TILL FRAMTID 

För att förstå varför saker och ting är idag behöver du känna till historian. Därav kommer en historisk 

överblick kring hur bilen kom att få den starka ställning den idag har i många svenska hushåll. Under 

denna rubrik kommer samtliga fakta från Lundevall (2015) om inget annat anges.  

Innan bilen kom till våra städer byggdes staden tätare och med mått som passade gårdagens samhällen 

och de färdsätt som användes då. Våra svenska städer har lyckats anpassa sig bra till bilens intåg, 

förmodligen på grund utav att dåtiden bredd på den hästdragna vagnen motsvarar bilens. År 1905 fanns 

det nästan 200 bilar i Sverige och 150 av dessa fanns i Stockholm. År 1910 var cykeln fortfarande ett 

framträdande färdmedel och det var 100 cyklar på varje bil i Stockholm. Dåtidens stad innehöll mer 

cyklar, gångtrafikanter och andra färdmedel såsom häst och vagn. 

I efterkrigstiden var Sverige ett av världens rikaste länder och bilen ansågs vara någon varje familj skulle 

kunna inneha. Under 1950-talet slog massbilismen till i Sverige vilket möjliggjorde en än större 

utspridning av staden. Lägen utan tillgång till 

kollektivtrafik bebyggdes eftersom de kunde nås med 

bil. Bebyggandet under denna tid är ihopkopplat med 

Urban sprawl och är ett fenomen som nästan 

uteslutande bygger på bilism. 

I och med att antalet bilar ökade blev efterfrågan på 

parkering också större. Parkeringsförhållandena i 

Stockholm beskrevs som allas strid mot alla och i slutet 

av 1940-talet och på 50-talet togs innergårdar, 

källarplan, grönytor, lekplatser och hela kvarter i anspråk 

för att anlägga parkering. Parkeringsnormen implementerades med utvecklingen i USA som 

beslutsgrund. På 60-talet fick parkeringsnormen en juridisk status i byggnadsstadgorna men tillämpades 

som om den hade juridisk status från 50-talet. Parkeringsnormen omfattade även de befintliga 

byggnaderna vilket bidrog till att delar av de befintliga städerna i Sverige revs för att göra plats åt bilens 

behov av parkering och dess behov till plats i gatuutrymmet. Allt mer plats togs även från gångtrafikanter 

för att ge utrymmet till bilarna. Dåtidens problem låg i att lösa hur bilen skulle få plats i staden och hur 

detta skulle utformas.   

 

”Gud skapade hästen till 

människans nytta, och 

djäfvulen uppfann 

automobilen till 

människans fördärf” 

Citat från Svensk Motor Tidning 

1907(Lundevall, 2015 s152) 
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MILJÖKVALITETSMÅL  

Denna historiska utveckling har lett fram till hur dagens resande ser ut och som i allt större utbredning 

kritiseras. De politiska klimatmålen började bli allt vanligare under mitten av 90-talet och verkade främst 

på mellanstatlig nivå eller ”bortom staten” (Bulkeley et al., 2013).  Idag går det att hitta mål och policys 

riktade mot ett bättre klimat i princip överallt (ibid.). Riksdagen i Sverige har 16 miljökvalitetsmål och ett 

av dessa är ”begränsad klimatpåverkan” (Boverket, 2017b). Målet är formulerat enligt följande (Prop. 

2008/09:162):  

    

För att begränsa halten växthusgaser i atmosfären måste vi alltså begränsa utsläppen. En faktor som 

släpper ut är vår transport. Transportsektorn ska enligt det transportpolitiska hänsynsmålet medverka 

till det nationella miljömålet begränsad klimatpåverkan och för att uppnå ett hållbart resande måste 

nuvarande normer granskas (Boverket, 2017b). 

  

  

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 

ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 

tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.” 
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VETENSKAPLIG BAKGRUND 

För att förstå hur människor väljer att resa som de gör har ett urval av teorier gjorts. Den teori som fått 

utgöra grunden för denna uppsats är den aktivitetsbaserade ansatsen men även teorin om planerat 

beteende och annan forskning presenteras i följande avsnitt. 

HÅLLBAR STADSUTVECKLING, POLICY OCH PARKERING 

Klimatmålen regeringen har satt upp kan kopplas till policyförändringar och politiska åtgärder. Politiska 

åtgärder riktat mot klimatförändringar, när ett generellt angreppssätt används, brukar bli ett tomt 

koncept som inte blir en del i hur vi organiserar våra liv och samhällen (Bulkeley et al., 2013). I takt med 

att forskning bevisat omfattningen av klimatförändringarna har implementeringen av hållbar utveckling 

inom policy växt (Rydin, 2010). Hållbar utveckling är ett viktigt mål inom policy, möjligen det viktigaste 

målet. Intresset för kombinationen av hållbar utveckling och urban utveckling har växt eftersom den ses 

som en drivande förändringsfaktor för samhället (ibid.). 

Inom hållbar stadsutveckling finns olika områden som kan bidra till en mer hållbar stad. Rydin (2010) 

delar upp stadsutvecklingen på tre nivåer, Byggnads-, Områdes- och regional nivå. För att höja 

hålbarhetsaspekten på byggnadsnivå nämner hon bland annat bra tillgång till cykel där parkering och 

duschutrymme anses viktigt. På områdesnivå är det viktigt att utforma utrymme för transport som har 

lågt utsläpp såsom gång och cykling. På den regionala nivån är bland annat densitet, flera viktiga platser 

i staden, kollektivtrafik och ett sammankopplat transportsystem aspekter som anses bidra till en hållbar 

utveckling (ibid.). Tillgång till parkering har även stor inverkan på beteendet vilket klargjordes av 

Chatman (2013) som visade att tillgång till parkering hade större inflytande på val av färdmedel än närhet 

till kollektivtrafik. Det finns därav stor potential till påverkan i att minska tillgång till parkering. 

Även på regional nivå kan hållbarhet bli tilltänkt och förstärkt, detta genom att minska bilresorna genom 

strukturering av staden vilken kan reducera utsläppen av växthusgaser (Rydin, 2010). Det är på denna 

nivå som investeringar i transportnätverket kan integreras med planeringen av nybyggnation för att 

påverka resvanor och val av transportmedel hos individer (ibid.). 

PARKERING OCH BILFRI BEBYGGELSE  

Bilparkering är en del av hur vi planerar våra städer. Litman (2011) har gjort en studie om hur man kan 

minska ytan som, enligt nuvarande policy och planeringsmetoder, blir asfalterad för att anlägga 
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parkering och vägar. Han skriver att med bättre planering och skötsel kan efterfrågan efter vägar och 

parkering ofta bli tillfredsställd med mindre än vad som konstrueras idag. Externaliteter såsom trängsel, 

utsläpp och buller är något som bilisten inte betalar för idag (ibid.). Parkeringsmarknaden har därav blivit 

ineffektiv eftersom marknaden misslyckats med att internalisera de verkliga kostnaderna för bilism och 

parkering (Calthrop et al., 2000). Om bilisten inte behöver betala den verkliga kostanden för parkering 

leder det till att bilisten uppmuntras till att använda bilen mer och detta leder till att annan mobilitet inte 

blir lika stark (Shoup, 2004). Mark är idag en begränsad och dyrbar resurs som används för att tillgodose 

bilparkering (Spitaels et al., 2008). 

En annan sida av bilparkeringen är att det även är mycket kostsamt att anlägga. I Stockholms län antas 

parkeringsplatser i garage kosta mellan 280 000 – 400 000 kr per plats att anlägga (Breyer et al., 2014). 

Den verkliga kostnaden för en parkeringsplats i garage är mellan 2500–4500 kronor i månaden men i 

dagens läge betalar kunden mellan 700–800 kronor i månaden (Sundberg, 2016).  

I en studie som behandlar bilfribebyggelse har Melia (2014) dragit kopplingar mellan mindre 

bilanvändning och vilka fördelar det resulterar i för de boende. De som flyttar in i bilfriaområden omges 

av bättre luftkvalitet, mindre buller och mer grönyta. Deras livskvalitet kan öka till följd av tillgång till 

mer offentlig miljö, möjligheter till sociala interaktioner, mindre rädsla och risk för olyckor och barnen 

kan leka friare. Ur ett hälsoperspektiv skriver Melia (2014) att bilfritt byggande kan bidra till ökad hälsa 

(i och med minskat bilåkande) och förhöjd mental hälsa. Vidare kopplar Melia (2014) en bilfribebyggelse 

med den globala miljön med grund av att minskad bilanvändande bidrar till mindre koldioxidutsläpp.  

PARKERING OCH POLICY 

Litman (2011) ifrågasätter varför vägar och parkering ofta får en stark ställning inom planering och 

policy. Bakgrund till detta tror Litman vara att generösa ytor med parkering och vägar förebygger 

trängsel och säkerställer tillkomst för utryckningsfordon. Tillkomst med bil är beaktat som viktigt för 

företag och därav lokal ekonomisk utveckling. Kostnaden för generösa parkeringsbestämmelser läggs 

ofta på den privata sektorn och kan verka billigare än att tillföra offentlig parkering. Den privata sektorn 

har heller inte stort motstånd till detta då parkeringskostnaderna istället läggs på deras kunder. Utöver 

detta är det svårt att avgöra vilken mängd parkering och väg som är optimal eftersom antalet bilar och 

bilanvändandet ökade stadigt under det senaste århundrandet. Därför kan det uppfattas vara en bra idé 

att skapa plats för större kommande behov (ibid.). 
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Litman (2011) fortsätter förklara att det kan upplevas enklare att ha ett bestämt parkeringstal ur en 

administrativ synvinkel. Det kan upplevas enkelt och rättvist att ha ett fast parkeringstal istället för en 

mer flexibel tillämpning, som kan ifrågasättas. Litman (2011, s42) avslutar sin argumentation med 

följande ord:  

 

I en studie gjord av Dahlberg et al. (2016) som undersökte om flexibla parkeringstal är möjlig att 

implementera i Jönköping kom de fram till att motståndet snarare fanns hos byggherrar verksamma i 

Jönköping. Den negativa inställningen hos byggherrarna motiverades med minskad kundnöjdhet och 

minskad ekonomisk lönsamhet. Det är viktigt att tillägga att byggherrar kan uppnå högre ekonomisk 

lönsamhet med reducerat parkeringstal genom minskad mängd byggd parkering. Ett av 

lösningsförslagen Dahlberg et al. (2016) presentar är en tydlig kommunikation mellan kommunen och 

byggherre. Kommunen bör även arbeta med att skapa intresse för flexibla parkeringstal. Dahlberg el al. 

(2016) föreslår även att Jönköpings kommun ska använda sig av förtur i markanvisningar till byggherrar 

som använder flexibla parkeringstal.   

TEORIN OM PLANERAT BETEENDE  

Teorin om planerat beteende (Theory of planned behaviour, TPB) används inom transportpsykologisk 

forskning och teorin har målet att förklara beteenden för att kunna förutsäga dem (Hagman, 2005). 

Enligt teorin om planerat beteende är handlingar ett resultat av en intention, desto starkare intentionen 

är att utföra ett beteende desto troligare är beteendet (Ajzen, 1985). Intentionen påverkas av tre faktorer 

vilka är attityder, subjektiva normer och den upplevda kontrollen (ibid.). Se bild 1 för en förklarande bild. 

I teorin om planerat beteende påverkas intentionen av attityden till handlingen och de föreställningar 

en individ har om resultatet av sin handling (Hagman, 2005).  Intentionen påverkas även av de subjektiva 

normerna (ibid.). De subjektiva normerna konstrueras av normerna en individ omges av samt individens 

motivation att följa omgivningens normer. Till sist är det den upplevda kontrollen som påverkar 

intentionen, där det är föreställningarna om förmågan att hantera situationen och inte den faktiska 

förmågan en individ besitter (ibid.) Subjektiva normer, attityder och upplevd kontroll i kombination 

bidrar till ett fördelaktigt eller ofördelaktigt grund till en individs beteende (Bamberg et al., 2003). 

”Planerare och ingenjörer motiverar därav policys som skapar ett generöst utrymme för väg och parkering 

med att de är försiktiga och konservativa även om sådana beslut bidrar till högre boende kostnader, mer 

bilresande och urban sprawl som i sin tur stärker konsumtion, slutkonsumentens kostnader, olyckor och 

miljörisker. Vilket faktiskt är motsatsen till att vara försiktig och konservativ.” 
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Individer styrs även av vanor. Om 

omständigheterna som omger en individ är 

konstanta är individen mindre benägen att 

ändra eller reflektera över sina vanor (Berg et 

al., 2015). Exempelvis om en individ bor på 

samma plats, arbetar på samma jobb och 

handlar i samma butik är det en liten chans att 

vanorna hos individen kommer att ändras. 

Även om transportbeteenden är relativt 

konstanta visar flertalet studier att en individs 

benägenhet att ändra dess resvanor ökar vid 

särskilda förändringar i livet, exempel på 

sådana förändringar är att flytta hemifrån, få barn, komma ut i arbetslivet eller få körkort (ibid.). 

DEN AKTIVITETSBASERADE ANSATSEN  

Sedan 70-talet har tankar kring den aktivitetsbaserade ansatsen inom transportplaneringen funnits 

(Algers et al., 2005). I takt med att policys för hållbart resande blivit vanligare har även användningen av 

den aktivitetsbaserade ansatsen ökat (Krantz, 1999) och teorin har varit särskilt använd när det rör 

planering för hållbart resande (Berg et al., 2015). Detta beror på att ansatsen placerar resorna i ett socialt 

och rumsligt sammanhang i jämförelse med traditionell efterfrågeformulering inom transportplanering 

(Krantz, 1999). Traditionell transportplanering tolkar mestadels resor ur individuell betalningsvilja och 

preferenser, vilket inte speglar motiveringen bakom individens resval (ibid.).  

I den aktivitetsbaserade ansatsen är utgångpunkten människors dygnsscheman (Berg et al., 2015). Ett 

dygnsschema utgörs av människors behov av att genomföra aktiviteter på platser under olika tider på 

dygnet.  Aktiviteterna adderas upp till en människas resmönster och det är därav de tidsrumsliga 

aktiviteterna som skapar behovet av transport. Utöver detta vägs sociala förhållanden såsom hushållstyp 

och livs fas in eftersom sådana aspekter påverkar aktivitetsmönstret. Om aktivitetsmönstret ändras 

påverkas resmönstret. Den aktivitetsbaserade ansatsen tar hänsyn till rumsliga och tidsmässiga villkor. 

Dessa villkor begränsar eller möjliggör aktiviteter, resande och val av färdmedel (ibid.). 

Bild 1. Förklarande bild till teorin om planerat beteende 
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Individer har, enligt den aktivitetsbaserade ansatsen, ett syfte med sin mobilitet (Solá, 2009). Ett exempel 

kan vara en individs promenad fram och tillbaks till mataffären för att handla. I denna sekvens finns flera 

aktiviteter; promenad, inhandla och promenad. Denna handling har ett tydligt syfte och ett övergripande 

projekt (att handla) och aktiviteterna är sammankopplade med varandra under projektet (ibid.). Flertalet 

aktiviteter bygger upp ett aktivitetsmönster hos en individ och enligt Krantz (1999) behöver individens 

aktivitetsmönster vara lokala för att minska biltrafiken. Detta bekräftar Berg et al. (2015, s42) i sin 

kvalitativa forskning och uttrycker sig enligt följande: 

 

Berg et al. (2015) konstaterar även att bilen brukades mer frekvent bland de individer vars aktiviteter låg 

geografiskt långt bort.  

DET SITUATIONSBASERADE ANGREPPSSÄTTET 

Det finns olika tolkningar och varianter på den aktivitetsbaserade ansatsen. En av grenarna inom 

området heter Det situationsbaserade angreppssättet (The situational approach: modelling individual 

travel behaviour) och söker förståelse inom naturen bakom en individs aktivitetsmönster (Fox, 1995). 

Individuella aktivitetsmönster definieras som summan av aktiviteter en person utfärdar under ett dygn 

och de rörelser som aktiviteterna ger upphov till. Brog och Erl (Fox, 1995; 1981) har använt det 

situationsbaserade angreppssättet för att beskriva hushålls aktivitetsmönster. Angreppssättet utgår ifrån 

att en individ får ett visst antal resalternativ beroende på dennes miljö, vilket utgör dennes objektiva 

situation. Resalternativen individen kan välja mellan avgörs av den materiella tillgången till 

transportinfrastruktur, personliga föreställda begräsningar och hushållets sammansättning (ibid.). 

Ytterligare en faktor som i ett större perspektiv kunde minska bilresorna är givetvis aktiviteters 

placering. Utifrån dagböckerna utförs en mängd aktiviteter relativt långt borta från hemmet. 

Arbetsresorna är tidsmässigt de längsta, men hushållen verkade i de flesta fall kombinera 

hemresorna från arbetet med inköpsresor och givetvis hämtningar från skolor. Finns det andra 

alternativ för hushållen att göra detta på? Genom att placera service nära hemmet skulle en 

mängd resor med bil antagligen kunna undvikas. (…). När bilresorna blir korta, ca 5 minuter, 

verkar andra förflyttningsalternativ de facto mera praktiska utifrån hur aktivitetssekvenserna ser 

ut. 
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Transportplanering måste därför väga in individens situation för att kunna förstå transportflöden och 

behov (Fox, 1995). Enskilda resor har länge använts för att förstå mänskliga rörelsemönster men Brog 

och Erl utvecklar förståelsen genom att placera resan i ett större kontext som innefattar olika slags resor: 

inom hemmet, utanför hemmet och hushållsaktiviteter. Aktiviteterna kan ändras eller bli mer invecklade 

till följd av att en ny policy eller förändring introduceras. Vid införandet av en ny policy eller 

transportmedel kommer förmodligen aktiviteterna vara densamma men resandet kommer att skilja sig 

(ibid.).  
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DEL 1 – BAKGRUND TILL FLEXIBLA PARKERINGSTAL I KOMMUNER  

Miniminormer på parkering är ett arbetssätt många kommuner använder sig utav och på senare år har 

flertalet kommuner börjat omarbeta parkeringspolicyn för att ge plats åt flexibla parkeringstal. Under 

följande rubrik presenteras resultat och bakgrund kring hur kommuners parkeringspolicys behandlar 

flexibla parkeringstal i dagens läge.  

ÖVERSIKTSPLANENS INVERKAN PÅ PARKERING  

Planeringen av parkering går i flera led. Boverket (2017a) skriver att parkeringsfrågor bör bearbetas 

integrerat med den övergripande planeringen i kommuner. Översiktsplaneringen styr i vilken riktning 

transportmönstret önskas utvecklas. I kombination med andra åtgärder kan parkeringsbestämmelser 

vara en del av lösningen för att utveckla ett hållbart resande i en kommun. Det är viktigt att integrera 

planerna kring förtätning, färdmedelsandelar i staden och satsningar på kollektivtrafik med planering av 

parkering för att lyckas uppnå målsättningar och en trivsam boendemiljö (ibid.). Många kommuner 

motiverar att en ny parkeringsbestämmelse ska implementeras med stöd i andra styrande dokument 

såsom översiktsplanen. 

Stockholms stad (2010) förtydligar i sin översiktsplan att tillgången till bilparkering har en inverkan på 

val av färdmedel. De skriver att en utvecklad parkeringspolicy är ett sätt att påverka resandet i en mer 

hållbar riktning. Vidare skriver Stockholms stad (2010) att det finns starka skäl att utvärdera ekonomiska 

styrmedel och se över hur bra alternativ till bilen ska erbjudas till kommunens invånare. I Stockholms 

stads Översiktsplanen står det även att parkering i första hand ska beläggas under mark och i byggnader 

för att ge plats till friyta till rekreation.  
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JURIDIKEN RÖRANDE PARKERING  

Det är i plan- och bygglagen, kap 8 står det följande kring parkering:  

 

Eskilstuna kommun (2016) skriver i sin parkeringspolicy att fordon innefattar alla slags fordon där cykel 

också är inräknat. I lagtexten står det att om en konflikt mellan parkering och friyta uppstår ska friyta 

prioriteras vilket en strikt implementering av parkeringstal inte kan uppfylla. Boverket (2015) beskriver 

att det finns en prioriteringsfråga mellan allmänna intressen, som att ha tillräcklig yta för 

utomhusvistelse, och plats för bilparkering. De skriver även att friyta ska prioriteras om det handlar om 

ärenden gällande skol-, förskole- och fritidshemstomter. 

Eskilstuna kommun (2016) skriver vidare att lagtextens formulering ”skälig utsträckning” ger utrymme 

för individuell tolkning från detaljplan till detaljplan. Det ger utrymme för varje kommun att själv 

bestämma vilken nivå som är skälig. Mobilitetsåtgärder kan bidra till att parkeringsbehovet, som en 

nybyggnation skapar, blir lågt eller obefintligt och således borde parkeringstalet anpassas därefter. 

Flexibla parkeringstal ses inte som kontroversiellt av Eskilstuna kommun med förutsättning att 

likställdhetsprincipen kan garanteras. Däremot skriver de att rättsläget är oklart vad gäller ”mjuka 

åtgärder” där de syftar på åtaganden som inte yttrar sig i fysisk utformning, såsom beteendeförändrande 

åtgärder (Mobility management).  

I lagstiftningen framgår det inte hur en kommun ska säkerställa plats för parkering och inte heller hur 

de ska utforma bestämmelserna kring parkering, såsom miniminormer (Breyer et al., 2014). Lagen säger 

att kommunen har möjlighet att påverka parkeringens utbredning men att de inte har någon skyldighet 

att tillgodose parkeringsplatser. Det i slutändan är bilägarens ansvar att hitta parkering och parkera 

enligt bestämmelser (ibid.). 

”9§ En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 

landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att…”  

”…4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning 

och lossning av fordon…”   

”… Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska 

man i första hand ordna friyta.”   
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En annan aspekt av lagen tar Lidingö stad (2015) upp i deras parkeringspolicy. De skriver att det är viktigt 

att verkar för bilpool vid exploatering på kvartersmark eftersom plan- och bygglagen inte tillåter att 

gatumark reserveras för enskilda aktörer såsom ett bilpoolsföretag.  

ÖVERSKOTT AV PARKERING I KOMMUNER 

Några kommuner har upptäckt att den tidigare parkeringsnormen har orsakat parkeringsöverskott. 

Bland annat Göteborgs stad har märkt att omkring 20 procent av den producerade parkeringen i 

bostadshus inte brukas. Det finns även diskussioner kring överskott av parkering i bostadshus som följd 

av att omliggande gatuparkering är mer ekonomiskt fördelaktig att parkera på. Lidingö utrycker 

problematiken enligt följande: 

 

  

Vid förtätning med ny bostadsbebyggelse i äldre områden med parkering på gatumark uppstår 

problem till följd av att parkering på kommunens mark är avgiftsfri. Det som sker är att 

kommunens parkeringspolitik i många fall underminerar byggherrarnas möjlighet att ta betalt 

för den parkering på kvartersmark som de ålagts att bygga i samband med en exploatering. 

Nyinflyttade tenderar nämligen att parkera avgiftsfritt på gatumark i närliggande kvarter istället 

för att nyttja den avgiftsbelagda parkering som hör till bostaden. Följden blir att exploatören får 

svårt att täcka sina kostnader och att tillgängligheten till bilparkering försämras för andra 

boende i stadsdelen 
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DEL 1 - KOMMUNER SOM MÖJLIGGÖR FLEXIBLA PARKERINGSTAL  

24 kommuner stödjer flexibla parkeringstal i deras parkeringspolicy, 

kommunerna visas nedan i tabell 1. Tabellen visar en bedömning av 

utformningen av flexibla parkeringstal i kommunernas policydokument. 

Tabellen kan ses som en överblick att gå tillbaks till som stöd för att förstå 

jämförelsen som presenteras senare i studien. 

Bedömd utformning av 

flexibla parkeringstal hos 

kommuner Bilpool Cykel Områdesindelning Kollektivtrafik Mobility management 
 

Borås stad +++ ++ ++ + ++  
Botkyrka + + + + +  
Danderyd + ++ + + +  
Eskilstuna + + ++ + +  

Gävle + + + + -  
Göteborg + - + + -  

Halmstads kommun + ++ + + +  
Helsingborg ++ ++ - + +  

Huddinge + + + + +  
Järfälla ++ + + + ++  

Jönköping + ++ + + +  
Lidingö + + + + ++  

Linköping +++ + + + +  
Luleå + + + + +  
Lund ++ ++ + + +  

Malmö +++ ++ + + +  
Nynäshamn ++ - + - -  

Stockholms stad +++ +++ +++ ++ +  
Täby ++ + + + + 

Umeå + + + ++ + 

Uppsala +++ +++ + + - 

Västerås stad ++ + + + + 

Örebro ++ ++ ++ + ++ 

 

Tabell 1. Kommuner som tillåter flexibla parkeringstal i deras policydokument  

Bedömd utformning 

Bra utformning 

 

 
Sämre utformning 
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MOTIVERING AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL 

Det finns lika många motiveringar till flexibla parkeringstal som det finns policydokument som tillämpar 

arbetssättet. Nynäshamns kommun skriver i sin parkeringspolicy följande mening: ”Grundtanken bakom 

flexibla parkeringstal är att de boende/invånarna efterfrågar rörlighet och inte per definition 

bilparkering.” vilket visar på att kommunen börjat reflektera över vilket behov parkeringen egentligen 

fyller – nämligen individens vilja till mobilitet. Om ingen annan mobilitetslösning än bilen finns är bilen 

ett självklart val. Däremot kan behovet av mobilitet tillfredsställas på andra sätt. De studerade 

kommunerna motiverade implementeringen av flexibla parkeringstal på olika sätt, vissa motiveringar 

hittades direkt i koppling till mobilitetsåtgärderna medan andra kommuner lämnade 

mobilitetsåtgärdena omotiverade och andra motiveringar fick tydas fram från exempelvis inledningen.  

Kommuner som motiverar enskilda mobilitetsåtgärde är ofta kommuner som har en något mer 

utvecklad föreställning kring flexibla parkeringstal. Malmö stad motiverar mobilitetsåtgärderna på ett 

konkret sätt såsom effektiv markanvändning och billigare bostäder. Malmö stad kommenterar också 

syftet ur ett större perspektiv där företagsekonomiska, stadsbyggnadsmässiga och samhällsekonomiska 

vinster nämns. Även Eskilstuna kommun kommenterar vinster med samnyttjande av parkering med 

flertalet punkter: ” - Skapar jämnare beläggning över dygnet - Ökar möjligheten till en tät 

stadsbebyggelse - Minskar behovet av nya parkeringsplatser - Ökar tryggheten då parkeringen sällan är 

tom”. En sådan utförlig motivering kring en enskild mobilitetsåtgärd speglar en förståelse till varför det 

är viktigt att arbeta med flexibla parkeringstal. Det är således på vilken detaljnivå motiveringarna går att 

finna i policydokumenten som skiljer sig. 

Andra kommuner motiverar mobilitetsåtgärderna med begrepp såsom hållbart resande eller i hopp om 

ändrade resvanor. Luleå kommun uttrycker att de vill förbättra luftkvaliteten via minskade utsläpp från 

biltrafik och sammankopplar det med flertalet lösningar där en av lösningarna är flexibla parkeringstal. 

De motiverar parkeringsköp tydligt men när Luleå ska motivera ”gröna parkeringsköp” som innefattar 

flertalet mobilitetsåtgärder nämner kommunen att de vill öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt.  

Örebro motiverar implementeringen av flexibla parkeringstal genom att referera till forskning som säger 

att arbetssättet är ett av de effektivaste medlen att påverka färdmedelsval. Vidare motiveras flexibla 

parkeringstal med ett ökat hållbart och yt-effektivt planeringssätt av kommunen. Örebro kommun lyckas 

inte förankra dessa motiveringar i hur de sedan utformar reduceringarna. En olikhet som observerats 

bland de olika parkeringspolicy dokumenten är att kommuner tenderar att basera sina beslut antingen 
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på uppsatta mål, såsom minskad bilanvändning eller minskade utsläpp, eller på statistik från tidigare år. 

Det finns även en tredje utgångspunkt som endast ser till statiskt och nulägesanalys.  

KOMMUNERS UTFORMNING AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL 

Efter att ha studerat kommunernas parkeringspolicys har det framkommit att utformningen av flexibla 

parkeringstal är individuell för varje kommun. Till att börja med är parkeringstalen utformade på olika 

sätt vilket gör att samma procentuella avdrag på parkeringstalet kan ge olika utslag i faktiska 

parkeringsplatser. Vissa kommuner anger inte vilket procentuella avdrag en mobilitetstjänst kan ge utan 

skriver att en utredning bör uträttas i varje enskild exploatering som önskar använda sig av flexibla 

parkeringstal. Exempelvis skriver Luleå kommun (2016, s. 10) i sitt policydokument följande: 

 

Denna formulering ger inga specifika riktlinjer i hur stor omfattning ett avdrag skulle kunna innebära i 

faktiska parkeringsplatser. Det öppnar för en användning av flexibla parkeringstal men säger även att 

”tydliga riktlinjer behöver tas fram för när avsteg kan göras”. Detta kan uppfattas som att utformningen 

av flexibla parkeringstal inte har en tydlig riktning i Luleå kommun. Senare i Luleå kommuns 

policydokument ger de förslag på vilka åtgärder som kan tänkas ge avdrag men även i detta stycke ges 

inga specifika förslag till avdrag för de presenterade mobilitetstjänster. 

  

För bilparkering är parkeringstalet ett normvärde med flexibilitet. Det ska finnas möjlighet att avtala om lägre 

parkeringstal om fastighetsägaren genomför andra åtgärder som t ex införande av bilpool och/eller 

omfattande åtgärder för beteendepåverkan. (…) Miljö- och byggnadsnämnden gör en slutlig bedömning i 

varje enskilt fall. Likställighetsprincipen ska dock tillämpas så att vi behandlar alla lika om det inte finns skäl för 

annat. Tydliga riktlinjer behöver tas fram för när avsteg kan göras. 
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Luleå kommuns parkeringspolicy kan jämföras mot Lunds kommuns parkeringspolicy. Följande citat är 

hämtat från Lunds kommuns (2013, s7) parkeringspolicy:  

 

Lunds kommun ger en öppenhet för individuell utformning av åtgärdspaketen och skriver att de ska 

bedömas i enskilt fall. Det finns däremot ett tydligt förslag på mobilitetstjänster som ger ett avdrag på 

parkeringstalet på 20 till 30 procent.  

Lund och Luleå ger olika vägledning till byggherren som önskar använda sig utav arbetssättet. För att 

en byggherre ska nyttja flexibla parkeringstal i Luleå måste denne själv föreslå förändringar utan att veta 

vilket procentuellt avdrag förändringarna kan bidra till. Det måste även göras en utredning specifikt för 

platsen som ska bebyggas men det står inte tydligt i dokumentet vem det är som står för detta. För att 

en byggherre ska ta initiativ för att sänka parkeringstalen kan möjligen en tydlig struktur på hur stort 

avdrag som ges av olika mobilitetslösningar tänkas hjälpa denne. Enligt Rydén (170227) som är 

trafikplaneringschefen på Lunds kommun börjar det bli relativt vanligt att byggherrar tillämpar 

åtgärdspaket bilpool i Lund. I mejlkorrespondens med Luleå kommun framkom att ingen byggherre 

använt sig av flexibla parkeringstal än.  

Även Malmö stad och Borås stad har liknande åtgärdspaket som tydligt visar vad en byggherre ska 

utföra för att få ett visst avdrag. Om ej tydliga förslag eller dylikt anges i parkeringspolicys kan det leda 

till en individuell bedömning av tjänsteman på kommunen. Om det finns en tydlig struktur kan det 

säkerställa en mer enhetlig bedömning av bygglovsansökan.  

Åtgärdspaketens exakta innehåll får bestämmas i varje enskilt fall, men följande två tänkbara åtgärdspaket kan 

fungera som utgångspunkt:  

Åtgärdspaket bilpool (20-30% reduktion) 

- Medlemskap i bilpool garanteras i minst fem år och kostnaden för medlemskapet ingår i hyran - Mindre 

än hälften av bilplatserna uppförs på den egna tomten, medan flertalet löses genom parkeringsköp i 

gemensam parkeringsanläggning för ökat samnyttjande. 

- Speciell omsorg läggs på tillgången och utformningen av cykelparkeringen. 

- Kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen och dess förutsättningar sker före inflyttning. 

- Årlig uppföljning och utvärdering utförs gemensamt av fastighetsägaren och kommunen under minst 

fem år efter införandet. 
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Beroende på vilken kommun flexibla parkeringstal ska appliceras i kan liknande mobilitetsåtgärd ha olika 

procentuella avdrag på parkeringstalet. De kommuner som anger en reducering av parkeringstalet i 

procentsats förklarar däremot inte i regel hur de bestämt procentsatsen till åtgärderna. Avdragen 

upplevs inte vara evidensbaserade. Exempelvis har Huddinge kommun inte angivit hur stor reduktion på 

parkeringstalet de kan tillgodose en byggherre utan skriver följande: ”Hur stor reduktion som är aktuell 

behöver bedömas från fall till fall. Ju mer åtgärder byggherren/fastighetsägaren tar på sig och ju mer 

långsiktighet som finns i åtagandet, desto mer kan parkeringstalet sänkas.”.  I de mer utvecklade 

parkeringspolicys anges oftast ett ”paket” av mobilitetsåtgärder som ger ett visst avdrag på 

parkeringstalet. Kommuner som använder sig utav denna metod är bland annat Malmö stad, Lund stad, 

Stockholms stad, Borås stad samt Eskilstuna kommun.   

Ett exempel en mobilitetsåtgärd där reduceringsgraden beror från kommun till kommun är införandet 

av bilpool. Helsingborgs kommun ger ett avdrag på 15 procent medan Linköpings kommun skriver att 

de ger ett avdrag på parkeringstalet för bostäder ”upp till” 25 procent och har krav på friköp. Flertalet 

kommuner säger att reduceringen avgörs till varje enskilt fall, däribland Lidingö kommun. Det verkar 

råda en tveksamhet i vad en specifik mobilitetåtgärd kan ge för effekt. 

BETEENDEFÖRÄNDRINGAR ELLER MOBILITY MANAGEMENT I PARKERINGSPOLICYS 

Flertalet kommuner erbjuder avdrag på parkeringsnormen för mjuka åtgärder som syftar till 

beteendeförändring hos de som flyttar in. Mobility management är ett system som syftar till att få 

människor att färdas mer hållbart. Många beteendeförändringar inträffar inte på grund utav att individer 

inte har tillräcklig information kring de valmöjligheter som finns till deras nuvarande resande. Tillgång 

till information har demonstrerats vara betydelsefullt i flertalet studier och Brög och Erl (1996) 

åskådliggjorde detta fenomen i Tyskland. Studien behandlande potentiellt färdmedelsbyte från bil till 

kollektivtrafik, cykel och gång. Resultatet var att 75 procent av bilresorna som utfördes hade potential 

att ersättas till tidigare nämnda färdmedel. Hälften av dessa bilburna resor förändrades däremot inte på 

grund utav att individerna hade otillräcklig information eller negativ inställning till kollektivtrafik, cykel 

och gång (ibid.). Att distribuera personlig information kan resultera i att individer inser att det finns 

alternativ som kan vara bättre för dem (Bonsall, 2007). 

De kommuner som benämner beteendepåverkan eller Mobility management gör det nästan uteslutande 

i kombination med andra åtgärder. Ett exempel är att marknadsföra bilpoolen som en del av ett 

åtgärdspaket vilket Borås stad (2017, s15) skriver som ett krav: ”Information om hållbart resande – t.ex. 
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kollektivtrafik och bilpoolslösning – i samband med marknadsföring av bostäderna”. Det är således 

marknadsföringen som är den beteendepåverkande åtgärden. Huddinge kommun har en aning mer 

detaljerad syn på beteendepåverkan och yrkar på att ett startpaket för nyinflyttade som innehåller 

information om hållbart resande och mobilitetsåtgärderna delas ut. De skriver även att informationen 

ska komma två gånger per år. Huddinge kommun har även ett tydligt exempel på beteendeförändringar 

vid byggnation av hus ämnade för verksamhet. De föreslår att byggherren genomför årliga kampanjer 

där de anställda ska få möjlighet att cykla och åka kollektivt till jobbet med motivationen av exempelvis 

en tävling. Däremot är det flertalet kommuner som inte nämner beteendeförändringar i framställningen 

av flexibla parkeringstal. Halmstad kommun nämner exempelvis Mobility management under rubriken 

Förslag till fortsatt arbete. 

UTFORMNING AV MOBILITETSÅTGÄRDER KOPPLAT TILL BILPOOL 

Bilpool är bland de vanligaste mobilitetsåtgärderna som kommunerna nämner och tydliga skillnader 

som har påträffats var hur stor reducering av parkeringstalet byggherren kan få, hur många bilpoolsbilar 

som krävs per lägenhet och krav på den geografiska platsen där byggnationen ska ske.  

Tabell 2 visar att kommuner har olika föreställning om 

hur stor del av bilresorna en bilpool kan kompensera. 

Det sträcker sig från en bilpoolsbil per 15 byggda 

lägenheter till en bilpoolsbil på 50 byggda lägenheter. 

Hur kommunerna tänkt vid dimensioneringen 

motiveras sällan. Exempelvis föreslår Lidingö stad 

(2015) att en bilpoolsbil ska finnas för 20 bostäder. 

Detta är högt räknat om det ställs mot området 

Fullriggaren i Malmö där det planerades för ungefär en 

bilpoolsbil per 100 lägenheter. Det är bra att ha högt 

uppsatta mål men det kan möjligen vara svårt att få bilpoolsverksamheten att gå runt om 

parkeringsplatserna i närheten eller i det tillhörande huset är dyra jämfört med kostnaderna idag. Det är 

däremot positivt med högt uppsatta mål med bilpoolsbil eftersom det möjliggör att marknaden kan 

ändras och gå till ett mer kollektivt ägande av bilar.  

Huddinge är en av få kommuner som nämner att införandet av bilpool kan ge avdrag på parkering vid 

bebyggelser för verksamhet. En annan iakttagelse är att bilpoolsplatserna oftast räknas utöver 

Kommun Bilpoolsbil: lägenheter 

Nynäshamn 1:15 

Örebro 1:50 

Lidingö 1:20 

Helsingborg 1:40 

Tabell 2. Olika kommuners anvisning på hur 

många bilpoolsbilar som ska finnas i förhållande 

till antalet bygga lägenheter. 
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parkeringsplatserna enligt parkeringstalet, tillexempel i Borås. Även mindre detaljer skiljer sig åt såsom 

om det nämns att avgiften för bilpoolsmedlemskapet ska ingå i bostadshyran eller bostadsavgiften och 

om exempelvis marknadsföring krävs av byggherren. 

MOBILITETSÅTGÄRDER KOPPLAT TILL CYKEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK 

Kollektivtrafiken kan delas upp i två olika aspekter som kan ge reducerade parkeringstal; geografisk 

närhet och gratis kollektivtrafikkort. Halmstad kommun (2016) ger avdrag för nybyggnation som är 

beläget med ”god tillgänglighet till kollektivtrafik” vilket innebär att avståndet från exploateringen och 

hållplats högst får vara 400 meter. Ingen annan åtgärd verkar behövas utföras för att få ett avdrag på 

parkeringstalet på tio procent vilket kan liknas med områdesindelningar som presenteras nedan. 

Däremot är subventionerad kollektivtrafik ofta en del av ett åtgärdspaket vilket bland annat Huddinge 

kommun tillämpar.   

Cykelresor anser flertalet kommuner ha potential att ersätta många resor som idag görs med bil. 

Mobilitetåtgärder kopplade till cykel tar olika form och dels finns en trend att attraktiv cykelparkering 

ska upprättas i anslutning till nybyggnationen. Helsingborgs kommun anser att det är viktigt att 

cykelparkeringen är i markplan och motiverar detta ur en tillgänglighets- och trygghetsaspekt men 

utvecklar inte varför det är viktigt att den är just i markplan ur trygghetaspekten.  

Utformning är även något som en del kommuner tar upp. Alla kommuner har inte med utformningen 

som en viktig aspekt men Borås poängterar att cykeln ska kunna låsas fast i ramen eller förvaras i ett 

låsbart utrymme. Uppsala poängterar även att det är viktigt att kunna låsa fast cykeln i ramen och att 

det ska finnas möjlighet att ladda el-cykel vid cykelparkeringen. Borås har också tagit in en 

innovativaspekt och belyser också åtgärder för att underlätta skötsel av cyklar i deras åtgärdspaket 

Utmärkta cykelmöjligheter där utrymme för tvätt och underhåll samt tillgång till pump och verktyg tas 

upp.  

Inrättandet av en cykelpool är också en vanlig mobilitetstjänst som tas upp bland kommunerna. 

Huddinge är en av kommunerna som tar upp cykelpool men även Danderyds kommun (2016, s37) tar 

upp cykelpool och de motiverar cykelpoolen enligt följande: ”Inrätta cykelpool med olika typer av cyklar 

(lådcyklar, cykelkärror och el-cyklar) som privatpersoner normalt inte äger själv men kan ha behov av att 

transportera matkassar, vid utflykter eller för att skjutsa barn.” En annan åtgärd som inte är lika vanlig är 

att omklädning och duschmöjligheter ska vara tillgängliga i fastigheter ämnade för verksamhet, vilket 

Huddinge kommun tillämpar.  
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KRAV PÅ PARKERINGSUTREDNING FÖR SPECIFIK EXPLOATERING  

Nästintill alla kommuner kräver att en parkeringsutredning utförs för specifik exploatering. De är inte 

många som specificerar var detta faktiskt innebär. Borås stad (2017, s.23) är den enda kommun som i 

sin parkeringspolicy uttrycker sig i klartext vad en sådan utredning kan innebära:  

 

Vad en särskild parkeringsutredning innebär i de olika kommunerna går säkerligen att få vägledning i 

om en byggherre frågar. Däremot är det tydligt uttryckt från start i Borås stads parkeringspolicy vilket 

möjligen kan underlätta förståelsen kring hur stort arbete en byggherre måste göra för att kunna 

använda sig utav flexibla parkeringstal. Det är även bra med en parkeringsutredning för att 

parkeringstalet sätts i sin kontext istället för att påstå att alla byggnader har likställt behov av parkering.  

OMRÅDESINDELNING DÄR OLIKA PARKERINGSTAL ANVÄNDS 

Runt hälften av kommunerna har olika områden där olika parkeringstal tillämpas. Lund använder sig 

utav områdesindelning där de motiverar indelningen med närhet till service, avgiftsnivån på parkering 

och tillgång till kollektivtrafik. Botkyrka kommun styrker sin områdesindelning med närhet till 

spårbunden kollektivtrafik. Danderyds kommun (2016, s54) motiverar olika områdesindelningar med 

statiskt från befintlig bebyggelse men justerar även med bakgrunden till närhet till attraktiv kollektivtrafik 

och stadsstruktur. Motiveringen lyder: ” Tät bebyggelse med en blandning av bostäder, arbetsplatser, 

service och nöjen gör att efterfrågan på bilparkering vanligtvis minskar.”. 

• Beskrivning av verksamhetens inriktning och målgrupp/omland och hur målgruppen 

vanligtvis reser.  Om möjligt redovisning av befintligt bilinnehav för relevant jämförbar 

målgrupp (ex. befintligt bostadsbestånd i direkt anslutning). 

 • Beskrivning av fastighetens/områdets läge i kommunen. 

 • Beskrivning av områdets förutsättningar att resa med bil, kollektivtrafik och cykel. 

 • Beskrivning av områdets förutsättningar att uträtta vardagliga ärenden – tillgång till 

service (relevant för bostäder och arbetsplatser). 

 • Analys av hur färdmedelsandelarna och behovet av p-platser ser ut för målgruppen 

utan specifika åtgärder. 

 • Beskrivning av åtgärder som kan minska parkeringsefterfrågan och analys av effekten. 

Jämförelse med andra liknande fall om möjligt. 
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AVDRAGSGRUNDANDE MOBILITETSTJÄNSTER - I EN ELLER ETT FÅTAL KOMMUNER 

Det finns många återkommande teman och tankar i hur kommunerna väljer att presentera deras 

reducering men det finns vissa mobilitetsåtgärder som endast en eller två kommuner tillämpar. Ett 

exempel på det är Västerås stad som möjliggör parkeringsreservat: ”Parkeringsreservat innebär att en 

yta inom ett exploateringsområde reserveras för parkering, men att byggandet av parkering skjuts upp 

till dess att verklig efterfrågan uppstår. Avsikten med parkeringsreservat är att på ett pedagogiskt sätt i 

bostadsområdet visa olika alternativ för markanvändning. Parkeringsreservatet kan under några år 

användas som naturmark, som aktivitetsyta för barn och ungdomar eller som hundrastgård. På sikt 

kanske parkeringsefterfrågan sjunker så att ytan även fortsatt kan användas till rekreation.” Systemet är 

likt friköp men innefattar parkering på privat mark.  

Något bland annat Huddinge kommun och Uppsala stad nämner intelligenta leveransskåp som en grund 

till avdrag. Däremot är närhet till service också viktigt och inte endast möjlighet att få varor 

hemlevererade. En del kommuner användes sig utav ett koncept där parkeringstalet reduceras i utbyte 

mot att en del av de pengar som byggherren skulle lagt på att bygga parkeringsplatser går till andra 

områden, såsom kollektivtrafik. Detta koncept använder sig Umeå kommun utav där de skriver att om 

avdrag görs ska en del ”öronmärkta” pengar gå till kollektivtrafiken.  

KRAV OM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL 

En annan tydlig faktor som många kommuner tar upp är uppföljning eller utvärdering av implementering 

av flexibla parkeringstal. Det går att dela in motivet till uppföljningen på olika sätt. Vissa kommuner, 

däribland Danderyds kommun, väljer att motivera utvärderingen med att det skapar ny kunskap för 

kommande projekt. Andra kommuner, bland annat Umeå kommun, vill säkerställa att de boende har 

parkering och motiverar utvärdering såsom ett underlag för om fullständig parkeringsnorm ska byggas 

till i efterhand. Däremot uttrycker kommunerna inte hur det ska gå till rent juridiskt eller fysiskt. 

Uppföljningen skiljer sig även i tid. Vissa kommuner skriver att uppföljning ska utföras efter exempelvis 

fem år, bland annat Umeå kommun, medan andra kommuner vill ha uppföljning varje år, exempelvis 

Danderyds kommun. 

OSÄKERHET, UPPMUNTRAN OCH PROBLEM BLAND KOMMUNERNA 

Det verkar finnas en osäkerhet i många kommuner kring hur de i praktiken ska gå till med flexibla 

parkeringstal. Exempelvis Luleå kommun nämner att fenomenet är nytt och att de behöver arbeta vidare 
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med hur reduceringen ska se ut i deras kommun. Även Halmstads kommun (2016, s16) uttrycker en 

osäkerhet och ställer frågor såsom:  

 

Få kommuner uttrycker skriftligen att det finns rum för exploatören att själv ta initiativ även om det sägs 

mellan raderna. Däremot uttrycker Uppsala kommun att exploatören själv kan ta initiativ som stiger 

utanför deras åtgärdspaket. De uppmuntrar till att vidareutveckla deras koncept de skapat i 

parkeringspolicyn.  

En annan aspekt är att väldigt få kommuner inte nämner närhet till service vilket är viktigt för ett lokalt 

rörelsemönster (Krantz, 1999). Malmö är en av få kommuner som nämner närhet till service som en av 

faktorerna som påverkar parkeringsbehovet. Även Lunds kommun nämner att parkeringstal bör ses till 

närhet till service. 

 

  

Arbetsgruppen för parkeringsnormen lyfter frågan som förslag till fortsatt arbete, att det tydligt ska framgå vilken 

förvaltning som ansvarar för bedömning, säkerställande och uppföljning av de 

reduceringsåtgärden/reduceringsåtgärderna som exploatören/fastighetsägaren har åtagit sig att genomföra. Detta är 

inte utrett i denna parkeringsnorm. I parkeringsnormen står det i några tabeller att en särskild utredning krävs i varje 

enskilt fall, exempelvis bilparkeringsplatser för handel med sällanköpsvaror eller olika typer av nöjesanläggningar. Vem 

ska ta fram dessa utredningar, vem bekostar dem, vad kan kommunen garantera för underlagsmaterial, vilka krav 

ställer kommunen samt vem som bedömmer utredningens korrekthet. 
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DEL 1 – DISKUSSION KRING POLICY OCH FLEXIBLA PARKERINGSTAL 

För att besvara frågeställningen: Hur motiverar kommuner införandet av flexibla parkeringstal i deras 

parkeringspolicys? kunde bland annat Spitaels et al., (2008) argument om att mark är en begränsad och 

dyrbar resurs kopplas till kommunernas motiveringar. Det var flertalet kommuner som motiverade deras 

implementering av flexibla parkeringstal med en bättre markanvändning då mark ansågs vara en resurs 

som var värdefull och begränsad. Även Litmans (2011) påstående om att efterfrågan på parkering kan 

reduceras med bättre planering är något som ett fåtal kommuner motiverar flexibla parkeringstal med. 

Motiveringen är inte en lika vanlig som hållbar utveckling, möjligen för att en sådan argumentation kan 

ses som kritik till kommunens tidigare arbetssätt. Nästintill samtliga kommuner använder fortfarande ett 

likt tankesätt kring parkeringstalen.  

Likt Melias (2014) resonemang kring bilfribebyggelse motiverar många kommuner flexibla parkeringstal 

med hållbar utveckling. Däremot nämner ingen kommun den psykiska aspekten till varför bilfritt eller 

minskat bilanvändande är bra. Planerarna ha adresserat ämnet men det kan vara svårt att konkretisera i 

en placeringspolicy men möjligen anses kopplingen till mental hälsa vara för långdragen. Psykisk ohälsa 

är ett växande samhällsproblem vilket gör att effekter som förbättrad mental hälsa är viktiga att förstärka 

i koppling till flexibla parkeringstal.   

Det är ett fåtal kommuner som tar upp frågan kring om hur parkeringsmarknaden ska kunna ta betalt 

för parkeringens verkliga kostnad men däremot är att inte skapa ett överskott ett steg i rätt riktning. Att 

minska bilparkeringsplatser för att ge plats åt annan mobilitet kan kopplas till Shoup (2004) resonemang 

kring att bilen hindrar andra färdsätt från att bli attraktiva om bilföraren inte betalar den verkliga 

kostnaden för bilen. Om mindre möjligheter till parkering finns kan marknaden möjligen närma sig att 

bilföraren betalar hela kostnaden. 

Litman (2011) förklarar även att traditionella parkeringstal ofta motiveras av försiktighet då det är 

nästintill omöjligt att kräva ett bilgarage när en huskropp är färdigbyggd. Det märks i majoriteten av de 

studerade parkeringspolicy dokumenten att kommunerna fortfarande är kvar i tankesättet att de bör 

säkerställa parkering och reflekterar inte att för höga miniminormer bidrar till ett mer bilburet resande. 

Kommunerna verkar ha svårt att frångå tankesättet att det ska vara enkelt och tillgängligt med 

bilparkering för alla. Ett sådant tankesätt bidrar till att skapa bilparkering där konsumenten inte betalar 

hela kostnaden. Kommunerna reflekterar sällan över att bilparkering och dess bidrag till konsumtion och 

slutkundens kostnader.  
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I studien utförd av Dahlberg et al. (2016) sågs ett motstånd hos byggherrarna att använda sig utav 

flexibla parkeringstal. Samtliga byggherrar anser inte att flexibla parkeringstal är något negativt men 

kommunerna bör vara medvetna om att endast möjliggöra flexibla parkeringstal kanske inte är 

tillräckligt utan incitament för att bygga med flexibla parkeringstal måste möjligen komma från 

kommunen. Såsom Dahlberg et al. (2016) säger kan förtur i markanvisningar vara ett sätt att påbörja en 

byggtrend och medvetenhet hos byggherrarna att kommunen i fråga prioriterar hållbart resande. Det 

kräver däremot att kommunen är motiverad och pådrivande och det går att ifrågasätta om samtliga 

kommuner som implementerat flexibla parkeringstal är motiverade att det ska användas.  

Frågeställningen: Hur långt bedöms kommunerna ha kommit vad gäller utformning och implementering 

av flexibla parkeringstal i deras parkeringspolicy? kan delvis ses ur Rydins (2010) synvinkel där det 

beskrivs att policydokument som rör hållbar utveckling ökar och att de därav är så skilda. Flertalet 

kommuner som har använt sig utav flexibla parkeringstal har nyligen antagit parkeringspolicyn eller 

håller på att revidera den för att införa flexibla parkeringstal eller göra ytterligare förbättringar 

(exempelvis Järfälla kommun och Malmö stad).  

Som teorin om planerat beteende säger styrs människan dels av vanor och är mest benägna att ändra 

vanor om det sker särskilda ändringar i livet (Berg et al., 2015). Att byta bostad skulle kunna ses som en 

ändring i livet där nya vanor kan tas in. Detta är positivt för implementering av flexibla parkeringstal då 

det tillämpas vid exploatering och de individer det påverkas av mobilitetsåtgärderna är de som flyttar 

in. Ett bostadsbyte kan utgöra en grund för förändring av vanor såsom att färdas mycket med bil. I 

kommunernas parkeringspolicys har förändringsaspekten fångats upp via beteendeförändringar. 

Däremot motiverar kommunerna inte beteendeförändringarna med att människor lättare kan tänkas 

byta vanor när de flyttar eller att information bör nå de som ska bo där redan före dagen de flyttar in.  

En tanke som har väckts är om det skulle kunna arbetas fram en nationell standard för mobilitetsåtgärder 

som är evidensbaserade och allmängiltiga. Denna nationella ram bör kunna modifieras från kommun till 

kommun men det vore förmodligen mer troligt att en byggherre skulle ägna sig tiden till att lära sig en 

ny arbetsmetod om den var mer standardiserad än den är idag. För det krävs mycket både från kommun 

och byggherre att, för första gången, testa en ny arbetsmetod och inte endast följa föregående rutiner.  

Kommunerna verkar alla vara fast i planeringsparadigmet där bilparkering är nödvändigt. Det går att 

tolka lagtexten med att ingen eller ytterst lite parkering behövs. Nästintill alla kommuner har kvar 

miniminormen som utgångspunkt och använder retorik som menar på att parkering är en rättighet. 

Däremot ses inte den negativa sidan av parkering över. Vissa kommuner har kommit längre än andra i 
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sin väg mot ett mer hållbart tankesätt men miniminormen har ett fast grepp om parkeringsbestämmelser 

och det krävs reflektion och ansträngning innan kommunerna lämnar miniminormerna bakom sig. Det 

är lätt att gå i andras fotspår men svårt att gå först. 
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DEL 2 - OMRÅDET FULLRIGGAREN  

Under följande rubrik kommer information kring området Fullriggaren presenteras och resultat från 

utförd enkätundersökning och intervjuer. 

MALMÖ SOM STAD 

Området Fullriggaren är beläget i Malmö. Malmö är en stad med platt topografi och under besöket 

upplevdes staden vara en plats där cykeln räknas som ett pålitligt färdmedel. Under 48 timmar i Malmö 

observerades tolv fraktcyklar. I exempelvis Stockholm kan användandet av en lådcykel upplevas som 

något utanför normen (Envall, 170323) däremot verkar användandet av lådcyklar ej strida mot normen i 

Malmö.  

Malmö stad har en utvecklad infrastruktur för cykel. Alla av de intervjuade känner sig säkra att cykla, en 

av de intervjuade uttryckte en rädsla vid vissa stora korsningar men att det mer var närheten till bilen 

som var skrämmande. Cykelbanorna är i stor utsträckning separerade från resterande trafik och trängs 

sällan med gångtrafikanter eller bilister. Två av respondenterna beskrev staden som ”lagom” stor för att 

endast förlita sig på cykeln som sitt enda färdmedel. Malmö är beläget i Skåne och ligger geografiskt 

nära Köpenhamn. Köpenhamn är känd för sin cykelinfrastruktur och höga andel resor som görs via cykel. 

Möjligtvis kan närheten till Köpenhamn bidra med kunskap kring cykelkulturen.  

Kollektivtrafiken i Malmö består av busstrafik. Resenärerna kan välja mellan att ha ett periodkort eller ett 

kort som de kan ladda på och få 20 procents rabatt (Skånetrafiken, 2017a). En resa med kollektivtrafiken 

mellan Västra hamnen och centralstationen i Skåne kostar 25 kronor utan kortet som ger rabatt 

(Skånetrafiken, 2017b).  En enkelresa med rabatt kostar 20 kronor. 

Malmö är en stad där biltrafiken inte upplevs som påtagande. Under platsbesöket som varande under 

fyra vardagar upplevdes en lugn trafik utan köer. Däremot beskrev respondenten Ludvig (170330) att 

det var svårt att ta sig ur Västra hamnen med bil under rusningstid. Han beskrev att det är långa köer ut 

ur Västra hamnen och vidare mot Lund.  
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Bild 2. Området Fullriggaren (Malmö stad, 2017b) 

BAKGRUND OM OMRÅDET FULLRIGGAREN 

Området Fullriggaren som ligger i Malmö har i sin utformning implementerat lägre parkeringstal i utbyte 

mot mobilitetsåtgärder. Området ingår i ett utbyggnadsprojekt på kommunal mark i Västra hamnen. 

Det tog fyra år att bygga området Fullriggaren och den sista utbyggnaden var klar 2013 (Malmö stad, 

2017a). I området är det omkring 630 bostäder och 85 procent av lägenheterna är hyresrätter, sex 

procent är bostadsrätter, fem procent är ägarlägenheter och de tre sista procenten utgörs av LSS-

boende och genomgångslägenheter (Malmö stad, 2013b). Se bild 2 för att se områdets utformning och 

läge. 

Området Fullriggaren utgörs av kvarteren Skonaren, Fullriggaren, Briggen, Slupen, Fregatten och 

Galeasen (Eniro, 2017). Dessa kvarter innehåller bostäder förutom kvarteret Galeasen som utgör 

parkeringshuset. Vid platsbesöket höll de på att bygga ytterligare bostäder på kvarteret Galeasen. 

OMRÅDET VÄSTRA HAMNEN  

Området Fullriggaren planerades i tio år och resulterade i det bostadsområde som står där idag. Nya 

lägenheter skapades och med ökat boende ökade också antalet transporttillfällen. I dokumentet Mål 
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och Gestaltnings principer för Västra Hamnen står det att området endast kan nås av ett fåtal broar där 

biltrafiken leds in i innerstaden av Malmö vilket resulterar i en begränsad möjlighet för den nya trafiken 

byggnationen medför. Vidare beskriver Malmö stad (2007) att de målmedvetet arbetar mot minskning 

av ohållbara transportsätt. Åtgärder som ska implementeras kopplat till parkering enligt trafikstrategin 

är dels att man ska använda sig utav smartare parkeringslösningar såsom samnyttjande av parkering. 

Dels skall även kollektivtrafiken byggas ut och resvanor ändras för att skapa en bättre miljö med hänsyn 

till luftkvalitet och buller. Senare i dokumentet står det att parkeringstalet som gäller i Malmö stad ska 

användas (ibid.). Vilket talar emot deras vision om ett hållbart resmönster bland de som flyttar in i Västra 

hamnen. Däremot tillämpades flexibla parkeringstal i området Fullriggaren. 

UTFORMNING AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL I FULLRIGGAREN  

Området Fullriggaren planerades med den tidigare parkeringsnormen och inte den som godkändes 

2010 och är giltig idag. För att göra avsteg från den gällande placeringspolicyn skrevs Avtalet om 

parkeringslösning projekt Fullriggaren som finns bifogad i bilaga 2. Idag går arbetet med flexibla 

parkeringstal smidigare då direktiv finns skrivna i Malmö stads Parkeringspolicy (Stjärnkvist, 170330).  

Det parkeringstal som byggherrarna fick avdrag på var 1,0+0,1 parkeringsplatser per lägenhet och 13+1 

parkeringsplatser per 1000 kvm lokal LOA Parkeringstalet som användes när området Fullriggaren 

byggdes var 0,7+0,1 bilplatser per lägenhet och 8+1 bilplatser per 1000 kvm lokal LOA (Malmö stad, 

2013b). Vid en undersökning utförd av Malmö stad uppgavs bilinnehavet bland de boende vara 0,6 bil 

per lägenhet (Malmö stad, 2014a). Från statistik över området visas att bilinnehavet ligger på 0,45 bil per 

lägenhet (se bilaga 3). 

De mobilitetsåtgärder som byggherrarna åtog sig att göra var följande (Malmö stad, 2013b):  

• Genomför parkeringsköp om minst 170 parkeringsplatser 

• Betala den fasta månadskostnaden för bilpool för samtliga lägenheter och verksamhetslokaler i 

fem år från räknat inflyttning för respektive hus 

• Bygga god cykelparkering  

• Verka för att en cykelpool ska etableras 

• Rapportera bilinnehav i fastigheterna  
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Byggherrarna förband sig att köpa minst 170 parkeringsplatser från Malmö stad för priset 100 000 

kronor per plats (se bilaga 2) som är belägna i parkeringshuset i området Fullriggaren. Parkeringshuset 

Fullriggaren rymmer 420 parkeringsplatser (PMalmö, 2017). I mars månad 2017 var 280 månadskort 

uthyrda (Strandberg, 170309) vilket betyder att cirka 65 procent av parkeringsplatserna används. Med 

denna knappa mängd uthyrda månadskort står antagligen parkeringsplatser tomma och strategin kring 

parkeringsköp har inte inneburit det samnyttjande man ville uppnå.  

En platsobservation utfördes på parkeringshuset torsdagen den 30 april 2017 klockan 18.00-19.00. De 

två första planen verkade vara tänkta till 

korttidsparkering och där stod det ett handfull 

med bilar. De första bilarna som ej var 

besöksparkering var bilpoolen. De var de bilar som 

var mest lättillgängliga om man bortser från 

korttidsparkeringen.  Det tredje planet hade hög 

beläggning och desto högre upp i parkeringshuset 

desto glesare stod bilarna. På det sista planet 

inomhus var det nästan tomt. Se bild 3 bredvid. 

Bild 3. Bild från parkeringsgaraget på området Fullriggaren 

BILPOOL I OMRÅDET FULLRIGGAREN 

En annan mobilitetsåtgärd som inrättades i området Fullriggaren var bilpool. Byggherrarna skulle betala 

medlemskapet för samtliga hushåll under fem år. En bilpool kan definieras på följande sätt (Envall, 

170301): ” En bilpool består av en eller flera bilar som ägs av en juridisk person och som hyrs ut på tim- 

och dygnsbasis till poolens medlemmar. Fordonen delas av flera användare och innebär därför ökad 

resurs- och yt-effektivitet jämfört med eget ägda fordon.” Det finns olika sorters bilpool men den som 

är belägen i området Fullriggaren är en bilpool där användaren hämtar ut och lämnar tillbaks 

bilpoolsbilen på samma plats enligt respondenten Beata (170329).  

 Idag finns tio bilar i området och anslutningsgraden är ungefär 50 procent bland de hushåll som tillhör 

området Fullriggaren (Holmgren, 170303). I övriga landet är det ungefär en till två procent (ibid.), vilket 

är missledande då anslutningsgraden på landsbygden förmodligen är låg eller har ingen tillgång till 

bilpool. Det var svårt att hitta statistik kring anslutningsgrad till bilpool i Malmö stad. I 

enkätundersökningen som utfördes till denna studie, var 16 av de 17 respondenterna inte var ansluten 
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till en bilpool innan de flyttade till Fullriggaren. Vid årsskiftet 2013/2014 var cirka 40 procent av de 

boende i området Fullriggaren registrerade som aktiva brukare av bilpoolen (Malmö stad, 2014b). 

Priset för medlemskapet ingick i hyran men de som väljer att resa med bilpoolen får betala för själva 

användandet. Se prisexempel från Sunfleets hemsida i bild 4.  

Bild 4. Olika medlemskap och priser på Sunfleet (Sunfleet, 2017) 

Som komplement till bilpoolen har även en cykelpool upprättats. I Avtalet om parkeringslösning projekt 

Fullriggaren (se bilaga 2) står det att byggherrarna ska verka för att en cykelpool ska upprättas. 

Cykelpoolen fanns inte när de första i området Fullriggaren flyttade in utan startades 2012 av 

Gatukontoret i Malmö stad (Malmö stad, 2014b). Lådcyklarna är placerade i garaget till tre bostadshus 

som omfattar 40 procent av de boende i området Fullriggaren (ibid.). 

Det var frivilligt för byggherrarna att ansluta sig till cykelpoolen, vilket uppmuntras av att man vid 

kontraktsskrivning använder sig av ordval såsom verka för. Idag har endast ett fåtal bostadsrätts- och 

hyresrättsföreningar tillgång till cykelpoolen. Ingen av respondenterna i intervjustudien hade tillgång till 

cykelpoolen.  

Det är Sunfleet som sköter skötsel och driften av lådcyklarna i området Fullriggaren sedan senhösten 

2012 (Malmö stad, 2014b). Däremot har Sunfleet inte följt upp på samma sätt som de gjort med 

bilpoolen (Holmgren, 170303). Bokning sker i samma system som man hyr bilpoolsbilarna (Malmö stad, 

2014b). För att låsa upp cyklarna får kunden en kod i ett sms som går till ett kodlås på cykeln. De låser 

även upp med lägenhetsnyckeln på ett andra lås på cykeln (Holmgren, 170323). 
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Utöver att verka för cykelpool skulle även byggherrarna förse bostäderna och lokalerna med god 

cykelparkering. Parkeringen inomhus har varit svår att observera men utomhusparkeringen illustreras 

nedan i bild 5. 

 

        

 

Malmö stad (2013b) har kontaktat de boende i området Fullriggaren för att påverka dem till att resa mer 

hållbart. Kommunen kom i kontakt med 221 hushåll i området och under dessa samtal tilldelades 

cykelkartor och tidtabell för kollektivtrafik om intresse fanns hos de tillfrågade. I vissa fall erbjöds gratis 

kollektivtrafikkort och de respondenter som uttryckte en önskan om att börja cykla fick gratis 

cykelservice (ibid.).  

UPPFÖLJNING AV RESANDE I OMRÅDET FULLRIGGAREN 

I Avtal om parkeringslösning projekt Fullriggaren (se bilaga 2) står det att byggherrarna ska följa upp 

resandet hos de inflyttade årsvis. Den årliga uppföljningen har däremot inte blivit av förutom 

enkätstudien presenterad ovan. Detta är delvis på grund av att Malmö stad inte har resurser att lägga 

på att uppmana byggherrarna till att utföra dessa studier (Stjärnkvist, 170411). Det var inte heller skrivet 

i avtalet som upprättades innan byggnationen av området Fullriggaren. Idag skrivs det in i ett avtal 

Bild 5. Exempel på utformning av cykelparkering i området Fullriggaren 
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mellan byggherren och bilpoolsföretaget att statistik ska tillhandahålla kommunen som därefter kan 

bearbeta statistiken. Stjärnkvist säger att Malmö stad behöver förbättra hur de arbetar med uppföljning 

av projekt.  

En enkätstudie genomfördes av Malmö stad (2013a) och publicerades år 2013. Resultaten som framkom 

var att ungefär hälften av de boende hade anslutit sig till bilpoolen. Av de som hade anslutit sig till 

bilpoolen hade mer än hälften använt sig utav tjänsten. Omkring hälften av respondenterna angav att 

de inte har en egen bil. 69 procent av respondenterna angav att de cyklade dagligen eller flera gånger 

per vecka (ibid.). 

RESULTAT FRÅN KVALITATIVA INTERVJUER 

Under denna rubrik kommer resultaten från de fem kvalitativa intervjuerna att presenteras. Varje person 

har dess egna rubrik med deras resvanor. 

ANNA – ”JAG TROR VI VALT ATT SLÄPPA BIL FÖR ATT DET ÄR SKÖNT ATT VARA FRI.” 

Anna har bott i området Fullriggaren i fyra och ett halvt år. 

Hennes hushåll består av henne själv, hennes man och 

deras två barn. Barnen är ett och fyra år gamla vilket hon 

säger bidrar till att de inte gör mycket annat än att ta hand 

om barnen och umgås med dem. Hon har körkort men äger 

ingen egen bil, däremot har hon tillgång till bil eftersom 

hon är medlem i Sunfleet. Anna blev medlem i bilpoolen för 

att hon såg erbjudandet i bostadspärmen vid inflyttning. Hon har inte använt bilpoolen än för att det 

inte har varit ett tillfälle som passar. Anna berättar att det är svårt att använda bilpoolsbil och ta med 

barn. Detta beror på att ingen bilpoolsbil nära henne har bilbarnstolar. I praktiken kan de låna bilbarnstol 

av hennes svärföräldrar men det känns väldigt besvärligt och tidsuppslukande.  De klarar sig utan bil och 

hennes man har inte körkort vilket hon tror kan ha bidragit till varför de inte ser bil som ett självklart 

alternativ.  

Anna har tidigare bott i USA och gör jämförelser med hur det svenska systemet fungerar i cykelnätet 

och kollektivtrafik. Hon är väldigt glad över att kunna ta sig till alla platser de hittills velat besöka med 

kollektivtrafik och cykel. Bilen kopplas ofta ihop med frihet men hon säger: ”Jag tror vi valt att släppa bil 

för att det är så skönt att vara fri.” För Anna är frihet att inte behöva ha en bil.  

Snabbfakta om Anna 

Favoritfärdmedel: cykel 

Cykel i hushåll: 6 

Bilpools erfarenhet: medlem, aldrig 

använt 

Egen bil: nej 

Cykelparkering: på innergården under tak 

och i cykelparkering i källaren 
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Annas hushåll har sammanlagt sex cyklar. Anna har tre egna cyklar och en lådcykel som hon delar med 

sin man. Hon använder mest sin damcykel som hon cyklar till centralstationen varje vardag. Anna har ett 

arbete som ligger relativt långt bort i Malmö och dit tar hon tåget från centralstationen. Hon säger att 

hon skulle kunna cykla hela vägen till arbetet när vädret blir bättre men hon är osäker på om cykelnätet 

är fungerande hela vägen. Det är nämligen mycket nybyggnation i området nära hennes arbete. Hon 

väljer att cykla till stationen framför att ta bussen främst för att det är mer tidsmässigt pålitligt. Med 

kollektivtrafik upplever hon sig vara bunden till när bussen går, att ta sig dit och vill inte behöva oroa 

sig för förseningar.  

Vid Annas förra bostad brukade hon cykla eller gå till arbetet. Då arbetade hon på en mer central plats 

än vad hon gör idag men hon säger att hon alltid cyklade eller gick och använde sig ytterst sällan av 

kollektivtrafik. Hon flyttade till hennes nuvarande bostad innan hon fick sitt första barn. Efter att barnet 

föddes köpte Anna och hennes man en lådcykel. Det var smidigt eftersom de hade mycket att bära på 

när barnen var små. Hon sa: ”Det är mycket saker du måste bära runt med ett barn. Det är blöjor, 

extrakläder om de spiller på något. Mat – hela tiden vi måste ha mat.” Barnen skapade helt enkelt ett 

behov av att ha med sig mycket saker vilket de löste genom att köpa en lådcykel där de kan få plats 

med allt de behöver. De brukar ställa in lådcykeln inomhus på cykelparkeringen. Den är belägen under 

markplan och längst in på det planet i garaget. Anna beskriver att man måste ta cykeln till två cykelrum 

och korsa bilarnas väg. Hon upplever inte detta möte som obehagligt eftersom förarna i bilarna vet att 

det åker mycket cyklister i garaget och kör långsamt. Hennes damcykel som hon använder dagligen står 

på gården. Hon låser fast den i hjulet och ser ingen större stöldrisk där för hennes damcykel. Däremot 

vill de inte ställa lådcykeln utomhus eftersom den är stöldbegärlig och de brukar lämna filtar och kuddar 

i lådan som de inte vill ska bli blöta. För tillfället är Annas man föräldraledig och använder lådcykeln mest 

eftersom han är den som transporterar barnen de flesta gångerna. 

EVA – ”MÅNGA KANSKE SKULLE CYKLA DEN STRÄCKAN MEN JAG FÖREDRAR ATT GÅ” 

Eva är runt 30 år gammal och arbetar som advokat. Hon är samboende med ”Karl”. De flyttade till Malmö 

förra året i mitten av november. De flyttade från en annan större stad till Malmö. Eva valde att flytta till 

Västra hamnen och området Fullriggaren för att hon hälsat på vän som bor i området Fullriggaren. Eva 

upplevde att områdets läge var bra eftersom området var lugnt men fortfarande nära till centrala Malmö. 

De bodde mer centralt vid deras förra bostad som var belägen en annan större stad i Sverige. Eva och 

Karl ville flytta till ett område som var lugnare än det centrala boende de haft tidigare. Eva tänker sig 

själv som miljömedveten och kostnadsmedveten vilket avspeglar hennes färdmedelsval.  
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Eva har körkort men ingen egen bil. Däremot är hon 

medlem i bilpoolen och bilpoolsbilarna ligger på 

gångavstånd från Evas port. Eva och hennes 

samboende äger båda varsin cykel. I deras hus finns 

det ett cykelgarage inomhus där Eva oftast förvarar sin 

cykel. Det finns även cykelparkering på Evas innergård 

där cyklarna kan stå under tak.  

För att förvara cykeln inomhus använder Eva en ramp för att leda ner cykeln till garaget. Hon beskriver 

att det är ganska enkelt att ta sig ner i cykelgaraget. Eftersom hon sällan använder cykeln tycker hon att 

det är värt besväret att ta in cykeln i de bättre förhållanden inomhus. Om cykeln skulle stå utomhus är 

det större risk att den rostar, säger Eva. 

Eva tycker däremot om att gå och gör det hellre än att cykla. För Eva tar det 25 minuter att gå till jobbet. 

Evas jobb ligger centralt i Malmö och det är bra kommunikationer både med cykel och kollektivtrafik. 

Ändå anser Eva att gå till jobbet är det bästa alternativet. Det hon tycker om med att gå är att hon får 

motion. Eva tycker att det känns onödigt att åka kollektivt till jobbet även om hon har en buss som 

stannar väldigt nära hennes hem och arbetsplats. Vid väldigt dåligt väder väljer Eva bussen, hon har ett 

kollektivtrafikkort som hon fyller på och betalar för varje gång hon åker.  

Eva gör olika val av färdmedel när hon ska åka längre än inom Malmö. Eva flög nyligen till Stockholm 

inom jobbet. I jobbet beskriver hon att tiden är mest relevant när hon väljer färdsätt. Den senaste resan 

med jobbet startade hemma där hon åkte taxi till Sturups flygplats. Alternativet till taxi skulle vara bussen 

från centralstationen men när Eva reser i jobbet prioriterar hon tidsaspekten mest.  

När Eva flyttade in i lägenheten flyttade de från en större lägenhet till en mindre. Detta bidrog till att de 

köpte en del nya möbler för att de gamla var för stora för den nya lägenheten. För att inhandla de nya 

möblerna användes bilpoolen. I inflyttningspärmen fanns det information om bilpoolen och att 

medlemskap ingick i hyran. De blev medlemmar för att de såg ett behov av att frakta hem inköpta 

möbler till deras lägenhet. Hon berättar att det fanns hemleverans från de företag som de köpte möbler 

på. Däremot tyckte Eva att det var besvärligt att behöva vara hemma en viss tid för att invänta leverans 

och att leveranstiden var besvärlig. Med bilpoolen kunde de styra tiden själva och frakta de möbler som 

var svåra att få med sig kollektivt. Efter flytten, som ägde rum för lite mindre än ett år sedan, har de inte 

använt bilpoolen. De tyckte att det var smidigt men de har inte känt att de har behovet av bil. 

Snabbfakta om Eva 

Favoritfärdmedel: gång 

Cykel i hushåll: 2 

Bilpools erfarenhet: användes vid inflytt 

Egen bil: nej 

Cykelparkering: inomhus för att motverka 

rost 
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Vidare beskriver Eva att hon tycker om att åka tåg (SJ). Jämfört med bilen ser hon ett värde i att ta det 

lugnt och kunna gå till bistron för att köpa något. Om hon jämför tågresan med att köra bil kräver 

körandet koncentration som hon hellre lägger på att läsa som en resenär på ett tåg. Hon sammanfattar 

med att tåget är ett miljövänligt alternativ som fungerar smidigt.  

BEATA – ”INOM STAN SÅ ÄR DET CYKEL OCH GÅ SOM GÄLLER” 

Beata tycker om att cykla och det är hennes mest använda transportmedel i vardagen. Hon beskriver att 

hon föredrar att cykla framför att åka kollektivt och motiverar det med följande uttalande; ”Då (när jag 

cyklar) styr jag tiden själv. Jag är inte beroende av att bussen kommer i tid eller så där. Och sen tycker 

jag det är skönt med den motionen och frisk luft som man får av att cykla.” Beata hade en egen cykel 

som tyvärr blivit stulen. Beata har haft otur då tre cyklar har blivit stulna från henne det senaste året. 

Hon ska köpa en ny men använder för tillfället cyklarna som Malmö stad tillhandahåller, Malmö by bike. 

På Malmö by bike har hon ett medlemskap och hon berättar att det är cyklar man kan låna under en 

timme och lämna tillbaks på en annan cykelstation i staden. Det finns en cykelstation cirka 200 meter 

från hennes bostad och hon upplever att det finns stationer till de flesta platser hon ska till i staden. Hon 

tycker det fungerar smidigt med Malmö by bike och ser en frihet i att kunna cykla en väg för att sedan 

lämna cykeln och exempelvis gå eller åka kollektivt tillbaks. Hon säger att hon färdas med cykel, gång 

och kollektivtrafik när hon reser inom Malmö: ”inom stan så är det cykel och gå som gäller. Lite mer 

kollektivtrafik när det är dåligt väder. Jag är mer lockad att ta bussen på morgonen klockan sju om det 

regnar och blåser och är kallt.” 

Beata flyttade in till sin sambo från sin förra lägenhet och har bott i området i ungefär ett år. Hon och 

hennes sambo är medlemmar i bilpoolen och använder den några gånger per år. Hon kan inte minnas 

den senaste resan hon gjort med bilpoolen men berättar att de ofta gör en återkommande resa hon 

beskriver enligt följande: ”Vi tar en bil från sunfleet och kör till IKEA som ligger en mil härifrån. Vi handlar 

det vi ska ha och kör tillbaks. Vi kanske passar på att göra ett annat ärende och är iväg kanske tre timmar. 

Ungefär så. Det är en vanlig bilpoolsresa vi gör.”. Det hon uppskattar med bilpoolen är att det är 

tillgängligt och nära. Hon är positivt inställd till bilpoolen men när vi talar om det går att lämna bilen på 

en annan station säger hon: ”Nej, det kan man inte. Men jag skulle önska att det gick – precis som man 

kan med cyklarna. För det är lite så att man ibland bara skulle vilja ta sig en sträcka och slippa lämna 

tillbaks bilen för så länge man har bilen så har man ansvar för den. Och det kostar ju för varje timme så 

använder – tillexempel att ta bilen till jobbet. Det hade ju varit helt värdelöst. För då hade jag haft den i 

åtta timmar och sen – ska den bara kosta pengar. Så det är väl det som är negativt.” 
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Beata äger ingen bil utan fyller det resbehovet med bilpool och tåg. När hon reser längre bort i Sverige, 

exempelvis om hon ska hälsa på sin familj eller sin sambos familj åker de ofta tåg. Däremot funderar 

Beata på att skaffa bil. Hennes tankegång går enligt följande: ”Framförallt på helgerna så hade det varit 

skönt att göra mer utflykter när man ska åka till olika platser. Tillexempel då ett naturreservat. Det är lite 

intressant när man pratar om miljövänligt men alltså att kunna åka till det och sen kunna åka till en stad 

och äta och kunna ta sig hem när man vill. Inte behöva passa tider. Helt enkelt vara lite mer flexibel när 

man ska åka längre. Inom stan har jag inga problem alls med att ta mig på annat sätt, jag tycker bara 

det är jobbigt att ha bil, nästan, i stan. Men just när man ska utanför stan, vilket jag nästan alltid är på 

helgerna. Det är inget som är så än – men förhoppningsvis får jag barn inom några år och då tror jag att 

det kommer vara skönt att ha med bil. Framförallt för att hälsa på familjen egentligen. Jag behöver inte 

bil för att, tillexempel, göra storhandling för jag har affären så nära så det skulle inte behövas. Så att det 

är framförallt på helgerna och när man ska hälsa på familj som då är utanför stan. Att det skulle vara 

smidigare. Och anledningen också att jag faktiskt har råd nu – det har jag inte när jag var student. Så 

det är också. Men jag har inte tagit beslut än.”  

Beata anser att hennes möjligheter till resande är bra från hennes bostad och är nöjd med hur 

infrastrukturen runt henne tillåter hur hon reser. För att citera hennes egna ord: ”Kombination av att det 

faktiskt går. Att det finns så många olika möjligheter i det här området och i den här staden att resa på 

det här sättet. Att resa mycket kollektivt. Men också att jag trivs med att röra mig ganska mycket. Det är 

också – för att de här anledningarna finns så känns det onödigt att ha en bil. För så pass sällan använder 

jag bil, alltså förutom jobb-bilen i tjänsten, använder jag bil. Så det känns onödigt att betala de 

kostnaderna – framförallt för parkering som kostar väldigt mycket i det här området. Men också att, ja - 

rent så för miljön, känns det bra att åka kollektivt. Samtidigt har jag börjat nå den punkten att det inte 

är så långt bort att köpa en bil och då kommer ju resandet ändras en del.” Hon säger att resorna, till 

exempelvis naturreservatet går att utföra utan bil men att bilen underlättar, skapar flexibilitet och 

möjligheten till en till destination på samma resa.  

EMELIE – ” VARJE MORGON BLIR JAG GLAD AV ATT CYKLA DEN TUREN” 

Emelies vardagliga färdsätt är cykel. Hon tar den i princip dagligen till jobbet. Att cykla ger henne flera 

fördelar såsom motion, frisk luft och lugn på morgonen. Emelie uppskattar cykelnätet i Malmö och säger 

att det är en förutsättning för att hon ska cykla är bra cykelvägar. På frågan om cykelvägarna påverkar 

hennes cykel vanor säger hon: ”Väldigt mycket. Jag hade inte cyklat om det inte hade funnits sådana 

cykelvägar. Jag hade inte cyklat i trafiken. På några ställen där det inte finns cykelvägar, fular jag mig 
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och kör på trottoaren. Jag undviker gärna funktionstrafiken, man är chanslös mot en bil. Det gör 

verkligen hela skillnaden att cykelvägarna finns.” Innan Emelie flyttade till Malmö bodde hon i Tyskland 

där det inte fanns bra infrastruktur för cykel. Avsaknaden av cykelinfrastruktur gjorde att Emelie mest 

gick och åkte kollektivt. Hon säger att hon verkligen uppskattar att cykla i Malmö och att hon kanske 

uppskattar den mer då hon vet vad motsatsen innebär från sin tid i Tyskland. Hon beskriver sin väg till 

jobbet på följande sätt: ”Jag cyklar igenom en park på morgonen (…) bakom är det en vallgrav och sen 

är det en damm och en väderkvarn. Jag cyklar igenom och det är änder och andra fåglar, lite kaniner 

och svanar. Så varje morgon blir jag glad av att cykla den turen. Och på vägen hem på sommaren så är 

det fin sol och folk är ute och badar. Jämfört med de stackarna som sitter i rusningstrafik i Stockholm – 

det skulle jag verkligen inte vilja byta mot.” 

Emelie bor ihop med en sambo. Sambon jobbar på annan ort under vardagarna och under den tiden 

bor hon själv i lägenheten. Emelie och sambon har vanligtvis varsin cykel men Emelies cykel blev stulen 

för någon vecka sedan. Under vardagarna använder hon sambons cykel eftersom han inte är hemma. 

Hon tycker att cykelparkeringen vid bostaden är bra och brukar ställa cykeln på parkeringen under tak. 

Hon säger följande om att ha tak över cykelparkering: ”Det tycker jag är stor skillnad, det har jag inte 

haft innan. Just att de står under tak, det tycker jag är någonting som man borde satsa mer på”. Däremot 

tycker Emelie att cykelställen skulle kunna bytas ut. Idag är det ställ som man kan skjuta in framhjulet i 

men inte låsa i ramen. Emelie önskar att det fanns cykelställ där hon kan låsa fast ramen på cykeln 

eftersom det är mer stabilt samt att det är svårare att stjäla cykeln.  

I Emelies byggnad finns det ingen cykelparkering inomhus. Men hon beskriver att det finns många fina 

cyklar i området som förvaras på annan plats än på innergårdarna. Hon säger att cyklarna tas med upp 

i lägenheterna för förvaring. Själv har hon en landsvägscykel hon förvarar i lägenheten, den vågar hon 

inte ha stående på gården.  

Emelie hade ingen bil när hon flyttade från Tyskland. Emelie och hennes sambo övervägde att använda 

sig utav bilpoolen men Emelie ta över en bil av hennes pappa vilket gjorde att de inte längre hade 

behovet av att gå med. Däremot ställer sig Emelie positiv till att det finns nära. Det blev mer ekonomiskt 

för dem att ha bilen de fick men hon säger att de aldrig skulle köpt en ny bil för det användningsområde 

de har för bilen. Bilen parkeras i parkeringshuset och hon säger att det alltid finns plats när hon parkerar 

sin bil. Hon berättar att de bor nära parkeringshuset vilket bidrar till att parkera på gatan, i princip, skulle 

vara lika nära. ”Det är värre om man får gå genom halva västra hamnen för att komma dit. Det är extremt 
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smidigt. Det kan ju annars göra att man inte vill ha bil om parkering inte finns nära. Då är det lättare att 

cykla eller gå.”  

Emelie jobbar i skift och använder bilen de dagarna hon börjar tidigt. På måndagar brukar hon också ta 

bilen för att hon har en stående aktivitet på kvällen. Det upplevs vara för sent att cykla hem efter 

kvällsaktiviteten. Hon säger även att det kan vara obehagligt att cykla på kvällen när det är mörkt. 

Känslan av otrygghet kommer på tal två gånger under intervjun och hon säger följande: ”När det är 

tidigt eller sent på dygnet är det inte helt tryggt heller. Som den cykelvägen jag beskrev till jobbet via 

parken tar jag inte när jag jobbat om jag åker hem vid halv nio på kvällen och det är mörkt. Då kör jag 

inte den vägen, då tar jag en omväg där det är lite mer belysta områden. Det är tråkigt att det är så, men 

det händer ju att folk blir överfallna på cykel med eller att någon kommer cyklandes. Så tyvärr är man 

inte helt säker där heller. Det känns som att det är tryggare i en bil då.” Emelie använder även bilen när 

hon och hennes sambo åker till deras familjer eller till hennes landställe. På dessa resor är de borta över 

helgen och använder inte bilen särskilt mycket under tiden de är där. Hon säger att det inte skulle passa 

att ta bilpoolsbil under sådana resor. Det skulle inte bli ekonomiskt fördelaktigt. Hon efterfrågar olika 

”profiler” på bilpoolen där man kan ha ett medlemskap som passar henne mer.  

Emelie har bott i sin nuvarande bostad i ett år och åkte till en början främst med kollektivtrafiken. Hennes 

upplevelse av kollektivtrafiken var att den var rörig. Det tog henne 45 minuter med buss för att åka till 

jobbet. När hon cyklar tar det mellan tio minuter till en kvart och att gå tar ungefär en halvtimme. Emelie 

åker sällan kollektivt i dagens läge utan cyklar främst eller tar bilen. Hon beskriver sina 

kollektivtrafiksresor till jobbet på följande sätt: ”Det höll på att driva mig till vansinne de här bussarna. 

Att skumpa runt. De är ganska långa bussarna, dragspelsbussar. Och sen ska de över att cykelgupp. Jag 

kommer ihåg att jag bara satt och blev skakad runt. Väldigt otrevlig start på dagen. Cykeln är mycket 

trevligare start på dagen – få lite frisk luft och så.”  

Det finns parkeringsplatser på jobbet som hon har möjlighet att använda sig utav vilket underlättar 

parkeringen vid jobbet. Emelie berättar att hon skulle välja att åka kollektivt om cykelvägarna var isiga 

men säger även att de få dagar det var isigt i vinter valde hon ändå att cykla. Emelie väljer oftast att cykla 

till jobbet, vilken hon även gjorde vid ett tillfälle där hon skulle åka utomlands direkt från jobbet. Hon 

cyklade till jobbet och sedan till centralen. På centralen parkerade hon cykeln för att byta till 

Öresundståget ut till flygplatsen Kastrup. Hon funderade över hur hon skulle lösa transporten mellan 

jobbet och centralen. Hon tänkte först att hon skulle lämna cykeln på jobbet för att åka taxi. Men hon 
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tyckte sträckan var något för kort för att åka taxi och att gå kändes besvärligt för att väskan var för tungt. 

Beslutet blev att ta cykel och riskera att den blev stulen – vilket den tyvärr blev. 

LUDVIG – ”JAG HADE BIL INNAN MEN DET BLEV INTE EKONOMISKT FÖRDELAKTIGT ” 

Ludvig har bott i området Fullriggaren i fem år. Han flyttade från ett område som inte var lika centralt 

beläget som hans nuvarande bostad. Ludvigs resande har ändrats sen han flyttade och detta grundar 

sig i flera orsaker. Ludvig flyttade efter en separation från hans 

barns mor. De ägde en bil ihop som de fortsatte att ”samäga” 

och bilen följde med den person som hade barnet. Ludvigs 

barn bor hos honom på halvtid. När Ludvig hade bilen 

parkerade han i parkeringshuset och tyckte det var smidigt.  

När Ludvigs barn blev äldre såldes bilen och Ludvig har därav 

ingen egen bil idag. Vid frågan vilken den största skillnaden i 

resvanor jämfört mot hans förra boende svarar han att han åkte mer bil förut. Han sa; ”Nej, jag hade bil 

innan men det blev inte ekonomiskt fördelaktigt. Så då får man dela upp det. Då valde jag cyklar och 

bilpool.” Ludvig har en favoritbil bland bilpoolsbilarna och kan räkna upp vilka modeller som finns 

tillgängliga i garaget.  

Ludvig äger tre cyklar varav en lådcykel. Han berättar att hans huvudsakliga färdmedel är cykel. När han 

skjutsar sitt barn till skolan eller storhandlar använder han sig utav sin lådcykel och om han vill ta sig 

snabbt från en plats till en annan väljer han sin damcykel som har en barnsits på pakethållaren. Lådcykeln 

är ett bra alternativ när det regnar eftersom det har ett kapell som skydd mot regnet. Ludvig 

kommenterar sin lådcykel på följande sätt: ”Det (Lådcykel) är det bästa man kan ha ju. Jo men liksom nu 

– jag lassar ner barn, packning, ja allting du vill. Ja men det är nog bland det bästa jag har köpt. Förutom 

om det är backar. Här nere är ju allting platt.” Han köpte lådcykeln i samband med flytten till sin 

nuvarande bostad. 

När Ludvig ska till arbetet cyklar han oftast. Vid sin förra bostad brukade han åka kollektivt till arbetet, 

ändringen beror förmodligen inte endast på byte av bostad utan även på att Ludvig arbetade i en annan 

stad än Malmö. Att cykla till hans förra arbetsplats var inget alternativ. Idag är Ludvig egenföretagare 

och anställd detta leder till att han arbetar en hel del hemifrån.  

Ibland reser Ludvig inom arbetet och åkte för ett tag sedan med en bilpoolsbil till Orrefors. Han beskriver 

att han valde att åka med bilpoolsbil eftersom det var nära. Vid vidare diskussion kom det fram att resan 

Snabbfakta om Ludvig 

Favoritfärdmedel: cykel 

Cykel i hushåll: 3 

Bilpools erfarenhet: används relativt 

regelbundet 

Egen bil: nej 

Cykelparkering: på innergården – inte 

under tak 
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till Orrefors bestämdes med kort varsel och att Ludvig vid andra tillfällen brukar använda sig utav en 

hyrbil från ett hyrbilsföretag. Däremot uppskattar Ludvig närheten till bilpoolen och väljer det 

alternativet även om det blir dyrare än att hyra bilpool för att det är mer bekvämt. Vid frågan varför han 

valde bil framför tåg svarade han att det inte går tåg till Orrefors.  

När Ludvig parkerar sina cyklar vid bostaden ställer han dem på innergården som tillhör huset. Där finns 

det cykelparkering under tak men Ludvig använder sällan cykelparkeringen under tak. Det brukar vara 

fullt på cykelparkeringen under tak och Ludvig märker ingen stor skillnad om de står där eller inte, 

anledningen till detta är att om det regnar - ”regnar det ändå sidledes” och cyklarna blir blöta oavsett 

vart de står. Ludvig vet inte om det finns cykelparkering inomhus, oavsett använder han sig inte utav 

den. 

RESMÖNSTER HOS DE BOENDE I OMRÅDET FULLRIGGAREN 

Dessa mönster kan ses hos respondenterna: 

1. Positiv inställning till cykelinfrastruktur och cykelparkering 

2. Att cykla ger respondenterna positiva effekter (såsom motion) 

3. Positiv inställning till bilpool 

4. Alla har tillgång till cykel och kollektivtrafik 

5. Anser att parkeringshuset löser deras behov till bilparkering smidigt 

6. Respondenter med barn har lådcykel 

7. Bilåkande (taxi inräknat) används mest i tjänsten 

  



 

51 
 

DEL 2. DISKUSSION - DE BOENDE I OMRÅDET FULLRIGGAREN 

Under denna rubrik kommer en diskussion kring resultatet och teorin att föras. Diskussionen har delats 

upp efter problemformuleringarna och den första problemformuleringen som besvaras är: Har det lägre 

parkeringstalet påverkat de boende i området Fullriggaren? Det lägre parkeringstalet verkar inte ha 

påverkat de boende i området Fullriggaren negativt. Detta bekräftas genom att de som har ägt eller 

äger bil alla upplevde att det var smidigt att parkera i parkeringshuset. Parkeringshuset upplevdes ligga 

i nära anslutning till deras hem. Däremot fanns det en antydan till att det är dyrt att parkera i området. 

Flertalet av respondenterna hade inte blivit påverkade av mindre antal parkeringsplatser eftersom de 

inte äger någon bil. Möjligen har de blivit påverkade av mobilitetstjänsterna indirekt eftersom de i stor 

utsträckning väljer andra färdmedel än bil. Det är ingen brist på parkering i parkeringshuset i området 

Fullriggaren utan det finns lediga platser vilket stärks av upplevelser från respondenter, uppgifter om 

lediga platser från Pmalmö samt platsbesök. Antalet hushåll som har bil i området är mindre än 

parkeringstalet som användes när området byggdes.  

Rydin (2010) hjälper till att förstå problemformuleringen: Vad motiverar val av färdsätt hos de boende i 

området Fullriggaren? då området Fullriggaren är planerat på så vis att transportnätverket och 

nybyggnation ger möjlighet till hållbara val. Malmös cykelnät tillåter resande med cykel. En annan faktor 

som främjar cykling är områdets läge i Malmö. De flesta destinationer upplevs vara nåbart på cykel inom 

rimlig tid. Detta gör att områdets plats och staden den befinner sig i, Malmö, bidrar till valet av cykel. 

Cykeln är ett konkurrenskraftigt färdmedel för de som bor i området Fullriggaren. Det är därav inte 

enbart de åtgärder som utfördes i samband implementeringen av flexibla parkeringstal utan även hur 

infrastrukturen ser ut i Malmö som utgör grunden för ett lyckat utfall av implementeringen av flexibla 

parkeringstal.  

Cykelinfrastrukturen kan stärka den upplevda kontrollen vilket återfinns i teorin om planerat beteende. 

Teorin kan kopplas till området Fullriggaren eftersom respondenterna verkar ha en upplevelse av att 

kunna hantera situationen ”att cykla” av den orsaken att många av dem känner sig säkra när de cyklar. 

Två av respondenterna jämför cykelinfrastrukturen med andra städer de bott i och i dessa städer har 

infrastruktur för cykel inte funnits. Avsaknaden av cykelinfrastruktur bidrog till att respondenternas 

föreställning om situationen ”att cykla” var omöjlig. Trafiksepareringen är även en nyckelfaktor i att 

stärka den övergripande gång- och cykelsäkerheten i en stad. För att minska antalet olyckor med 

cyklister och motorfordon är fysisk trafikseparering mellan cykelbanor och bilvägar viktig, speciellt för 
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barn och äldre (Buehler et al., 2017). I området Fullriggaren är det trafikseparerade cykelvägar vilket kan 

vara en faktor till den upplevda säkerheten respondenterna kände när de cyklade. Det 

situationsbaserade angreppsättet säger också att de resalternativ individen kan välja mellan avgörs av 

den materiella tillgången till transportinfrastruktur. Alla respondenter ställer sig positiva till 

cykelinfrastrukturen och detta kan vara en bidragande faktor till varför många av dem väljer att cykla.  

Det verkar vara en norm att cykla i området Fullriggaren därför att samtliga respondenterna cyklar och 

alla hushåll äger minst en cykel. Samt att resultatet från enkätundersökningen 2013 fastslog att 69 

procent av respondenterna cyklade dagligen eller flera gånger per vecka (Malmö stad, 2013a). Denna 

norm kan hjälpa till i individernas val att välja cykeln. Detta kan jämföras med de subjektiva normerna 

som återfinns i teorin om planerat beteende. De subjektiva normerna är de normer en individ omges av, 

och i detta fall är det en positiv cykelnorm.  

Möjligen stärks de subjektiva normerna av att det finns tillgång till bra cykelparkering av den orsaken 

att cyklarna prioriteras och är visuellt synbara i stadsrummet. Bilen är inte synlig i stadsrummet i området 

Fullriggaren eftersom det knappt existerar någon bilparkering längst de kommunala gatorna. Vetskapen 

om att det är köbildning ut ur Västra hamnen under rusningstid kan även bidra till en negativ attityd 

mot bilåkande. Som teorin om planerat beteende säger kan denna negativa attityd spela in på 

intentionen till en handling. Många av de intervjuade beskriver en positiv attityd gentemot hur de valt 

att resa. När de cyklar och går beskriver de en frihetskänsla, motion och punktlighet som inte återfinns i 

deras beskrivning av att åka bil eller kollektivt. Restidskvoten mellan bil och cykel beskrivs vara snarlik 

när man färdas kortare sträckor inom Malmö. Detta gör att den positiva attityden till cykel kan stärkas 

ytterligare eftersom tid är begränsad och ofta en anledning till att välja bilen.  

Respondenten Emelie beskriver att hon ibland tar bilen för att det känns säkrare och att det inte är lika 

lätt att bli överfallen i en bil som det är på en cykel. Att som kvinna känna sig osäker i den offentliga 

miljön är en större fråga än att arbeta med flexibla parkeringstal men det tåls att tänka på alla 

motiveringar till att välja bilen. Att kvinnor eller män känner sig osäkra i den offentliga miljön kan leda 

till fler bilresor.  

Respondenterna har alla olika dygnsmönster och Emelie och Ludvig har båda jobb som innebär att de 

har olika dygnsmönster från dag till dag. De är också de två av respondenterna som beskrev att de åker 

bil mest. Denna observation har inte kunnat motiveras med teori men är ända värd att nämna. I den 

aktivitetsbaserade ansatsen är syftet till resan i fokus (Solá, 2009). I detta arbete framkom aktiviteter 

såsom dagliga arbetsresor, rekreationsresor inom och utanför Malmö, inhandlingsresor och till sist 
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arbetsresor inom och utanför Malmö. De dagliga arbetsresorna hos respondenterna dominerades av 

cykeln men även kollektivtrafik och gång. Anna cyklade först för att sedan byta till kollektivtrafik och 

Emelie reste ibland bil till arbetet om hon exempelvis började tidigt. Respondenterna upplevde 

kollektivtrafiken som fungerande men däremot inte punktlig. En annan negativ aspekt gällande 

kollektivtrafik som respondenterna tog upp är att kollektivtrafiken ofta tar snarlik tid eller att det är mer 

tidseffektivt att cykla. 

Alla respondenter handlar på ICA maxi som ligger cirka fem minuter bort med cykel. Lokaliseringen av 

mataffären möjliggör ett lokalt aktivitetsmönster gällande daglig handel. Krantz (1999) konstaterade att 

det krävs ett lokalt rörelsemönster för att minska antalet bilresor och att lokal service är viktig. Om 

butiken inte skulle vara nära beläget respondenternas bostad skulle möjligen inhandlingsresorna ske 

med bil. Ludvig och Emelie beskrev även att de brukar kompletteringshandla på Netto som ligger i 

parkeringshuset i området Fullriggaren. Denna affär möjliggör ett ännu mer lokalt rörelsemönster. Vid 

platsobservationen konstaterades att det även låg ett dagis och ett gym inom området vilket även det 

kan bidra till lokala rörelsemönster. Respondenterna verkade inte använda sig utav dessa tjänster men 

det finns säkerligen andra i området som gör det. Emelie berättade att hon besökt en skönhetssalong i 

Västra hamnen dit hon tog cykeln vilket tyder på att det i Västra hamnen även finns ett utbud av lokal 

service som möjliggör minskat bilanvändande. Detta bör tas i beaktning när man arbetar med flexibla 

parkeringstal eftersom arbetssättet vanligtvis inte tar hänsyn till att bidra till lokala rörelsemönster. Det 

skulle möjligen kunna ingå i tanken om beteendeförändring och att stadens struktur och service 

påverkar en individs beteende.  

För problemformuleringen som lyder: Har mobilitetslösningarna haft någon influens på valet av 

färdmedel hos de boende i området Fullriggaren? var det svårt att fastställa exakt vad det var som bidrog 

till respondenternas val av färdmedel. Förmodligen är det flera olika aspekter som bör vägas in men 

däremot finns förutsättningarna för att en individ ska resa hållbart i området Fullriggaren. Detta är inte 

endast på grund utav de mobilitetsåtgärder som implementeras när området byggdes utan kan även 

ses som en effekt av läge och normer. Däremot verkar vetskapen om att området Fullriggaren är ett 

hållbarhetsprojekt ha höjt medvetandet hos respondenterna vilket i sig kan ha bidragit till en reflektion 

över deras resvanor. 

Det är främst hos respondenten Ludvig en förändring från hur han reste vid hans förra boende kunde 

observeras. Ludvig ägde bil när han flyttade in i området Fullriggaren och var den respondent som 

använde bilpoolen mest regelbundet. Vid hans förra bostad fanns inte bilpool lika tillgängligt som det 
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gör vid hans nuvarande bostad. Detta kan beskrivas som en förändring i enlighet med det 

situationsbaserade angreppssättet inom den aktivitetsbaserade ansatsen. Angreppsättet säger att en 

individ får ett visst antal resealternativ beroende på dennes miljö; vilket utgör dennes objektiva situation 

(Fox, 1995; Brog et al., 1981). När Ludvig flyttade ändrades hans objektiva situation då det tillkom närhet 

till bilpool. Den objektiva situationen, som är ett resultat av tillämpningen av flexibla parkeringstal, kan 

vara en bidragande faktor till varför Ludvig idag inte äger bil och använder sig utav bilpool de tillfällen 

han upplever behovet av bil. Vidare beskriver Fox (1995) att vid en introduktion av en ny policy eller 

transportmedel kommer förmodligen aktiviteterna vara densamma men däremot kommer resandet att 

vara skilt. Vilket stämmer väl in på Ludvig eftersom han har aktiviteter som liknar de aktiviteter han hade 

vid sin förra bostad. Däremot har ett nytt transportmedel introducerats, bilpool, och han har börjat 

använda sig utav den. Självklart är det fler aspekter som väger in varför Ludvig valde att sälja sin bil med 

närhet till bilpool kan vara en av anledningarna.  

Respondenten Ludvig beskriver att bilpoolen är användbar vid kortare resor, men att det är för dyrt att 

hyra under längre än sex timmar. Vidare beskriver Ludvig att det blir dyrt att hyra en bilpoolsbil i 

jämförelse med att hyra en hyrbil nere vid centralstationen om de ska vara borta över helgen. Bilarna 

som hämtas ut ska köras tillbaks till samma plats och kan inte lämnas på andra Sunfleet-stationer. Detta 

är något som respondenten Emelie efterfrågade i och med att det skulle vara lättare att ta bilen en väg 

och exempelvis gå eller cykla tillbaks. 

Samtliga av respondenterna har en positiv attityd till bilpoolen och dess geografiska närhet. De 

respondenter som använt sig utav bilpoolen säger att det är smidigt att boka. Alla respondenter har fått 

information om bilpoolsmedlemskapet från bostadspärmen och tre av dem har använt sig utav 

bilpoolen. Detta kan ses som en direkt följd av flexibla parkeringstal. Däremot påverkades inte alla 

respondenter av mobilitetstjänsten bilpool. Bilpoolsbilarna passat inte vissa respondenters sätt att 

använda bil. Exempelvis Emelie, som äger en bil, säger att det blir för dyrt att använda bilpoolen vid de 

tillfällen hon använder sig utav bil. Ett exempel hon nämner är att resa bort över helgen till en 

semesterbostad och att  hyra en bilpoolsbil som onödigt dyr. Vid helgresor passar hyrbil bättre eftersom 

det är billigare att hyra under en längre tid och det ingår ibland fria mil. För att skapa en helhetsåtgärd 

för individer att gå från att äga egen bil kan en kombination av bilpool och hyrbil vara lämplig. Möjligen 

kan bilpoolen kan ha olika slags abonnemang som passar olika slags användare.  

Problemet med avsaknad av barnstol i bilpoolsbilarna skulle kunna ställas som krav på bilpoolsföretaget 

från byggherre eller kommun vid utformningen av mobilitetstjänsten i samband med avtal om flexibla 
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parkeringstal. Att få barn är en förändring i livet som kan orsaka att man upplever ett behov av bil vilket 

bidrar till att det är viktigt att bilpoolens utformning går in i detalj kring vad deras kunder söker. Annars 

är det troligt att personer kommer att välja egen bil istället för bilpoolen. Det är viktigt att ha bilar i en 

bilpool som svarar för vad deras kunder eller potentiella kunder söker. Det är viktigt att undersöka vilka 

grupper som bor i området och se vad de boende faktiskt efterfrågar. 

I den aktivitetsbaserade ansatsen är syftet till resan i fokus (Solá, 2009). De ärenden som respondenterna 

använde bil till mest var de längre rekreationsresor samt inhandling av större varor som inte var mat. För 

de längre rekreationsresorna ansågs inte bilpoolen vara ett konkurrenskraftigt färdmedel. En 

kombination av bilpool och hyrbil eller bättre prissättning av bilpoolsbil över helgen skulle kunna vara 

lämpliga åtgärder för att motverka att individer upplever behov att skaffa egen bil.  

Attityden till att cykla, och även till cykelparkeringen vid hemmet, var genomgående positiv. Alla 

respondenter använde cykeln på olika sätt, och cykelparkeringen belägen vid deras bostäder upplevdes 

som bra. Vissa använde sig utav cykelparkering som gick att nå snabbt och enkelt, medan andra låste in 

cykeln i cykelgaraget. Den positiva attityden kan påverka valet att cykla regelbundet. Säker 

cykelparkering kan vara en extra stark drivande kraft i Malmö eftersom det upplevs vara mycket 

cykelstölder i staden. 

Inga respondenter hade varit med i Malmö stads satsning på att kontakta de boendena för att ge 

individuella råd. Respondenterna hade ingen kännedom om cykelpoolen i området. Detta har därav inte 

gjort något avtryck i hur respondenterna reser. Närvaron av lådcyklar kan däremot ha bidragit till att två 

av respondenterna införskaffade sig lådcykel. Men det är ett svagt samband.  
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SLUTSATSER  

Utifrån resultaten av denna studie kan en del slutsatser dras om kommuners motivering och 

implementering av flexibla parkeringstal. Kommuner verkar ta inspiration av varandra när de väljer hur 

högt parkeringstal de ska använda men även inspiration när de ska utforma principerna för flexibla 

parkeringstal. Många kommuner uttrycker en osäkerhet i hur de praktiskt ska utföra en reducering.  

De kommuner som har en tydlig målbild kring varför de implementerade flexibla parkeringstal men även 

en tydlig motivering till enskilda mobilitetsåtgärder har även, med vissa undantag, en mer ingående 

beskrivning på hur flexibla parkeringstal kan tillämpas i just deras kommun. Det är viktigt att kommunen 

vet varför och har motivation till att driva igenom projekt som använder sig utav flexibla parkeringstal 

om initiativ inte kommer från byggherrar.  

Det är inte alla kommuner i Sverige som använder sig utav flexibla parkeringstal, möjligen för att det är 

ett nytt fenomen och att det inte nått alla kommuner. I denna studie identifierades 24 kommuner som 

tillåter flexibla parkeringstal i deras policydokument. Flexibla parkeringstal är märkbart ett nytt koncept 

eftersom det är kommuner som ej tillämpat en reducering av parkeringstal och många kommuner har 

precis antagit parkeringspolicyn som innehåller flexibla parkeringstal. Det finns likheter och skillnader 

mellan parkeringspolicy dokumenten. Skillnaderna och likheterna är svåra att motivera med att olika 

kommuner har olik demografi eller dylikt utan beror troligen på kommuners olika synsätt och motiv 

bakom att implementera flexibla parkeringstal. Möjligtvis kan en nationell standard för hur flexibla 

parkeringstal kan tänkas se ut vara till stöd till kommunerna. 

Resultaten från området Fullriggaren och hur de boende i området har påverkats mynnade även ut i ett 

antal slutsatser. Till att börja med verkar vetskapen om att området Fullriggaren är en hållbarhetssatsning 

höjt medvetenheten hos respondenterna, vilket i sig, kan ha bidragit till en reflektion över deras resvanor 

mot ett mer hållbart resande. Kopplat till medvetenhet hör även normer och beteende. Det kan 

upprätthållas vad som kan kallas en social praktik eller social norm av att cykla i området eftersom 

samtliga respondenter cyklar och alla hushåll äger minst en cykel. Resultat från enkätundersökningen 

2013 styrker denna iakttagelse, då den fastslog att 69 procent av respondenterna cyklade dagligen eller 

flera gånger per vecka. 

Närheten till bilpool bidrog till att de boende i området Fullriggaren såg färdsättet som attraktivt. Att 

koppla bilpoolen till boendet med gratis medlemskap verkar viktigt för att bidra till förändrat beteende 

bland de boende i området Fullriggaren. Vissa typer av resor verkar särskilt viktiga för valet kring att ha 
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bil eller ej. De längre rekreationsresorna samt inhandling av större varor förefaller exempelvis kunna vara 

avgörande.  Intervjuade säger t ex att de efterfrågar lägre pris för längre rekreationsresor med bilpool. 

Det verkar därmed viktigt att undersöka vilka grupper som bor i området och se vad de faktiskt 

efterfrågar (i detta fall vad gäller bilresor). 

Bilparkering upplevdes som smidig och det var inte många negativa associationer förutom att det är 

dyrt att inneha en parkeringsplats i området. Det upplevdes inte vara en brist på bilparkeringsplatser. 

Det var även många lediga platser i parkeringsgaraget. Möjligen var parkeringstalet för högt i området 

Fullriggaren. 

Den situationsbaserade utgångspunkten inom den aktivitetsbaserade ansatsen visade sig 

överensstämma med förändringar i resvanor hos vissa intervjuade. Dessa sade att deras aktiviteter var i 

stort sett desamma efter flytten till Västra hamnen, men däremot hade deras resande förändrats, p g a 

av att de lokala omständigheterna (situationen) var annorlunda, vilket är i linje med den 

situationsbaserade ansatsen. Även lokal tillgång till exempelvis mataffär, gym och dagis verkar 

möjliggöra ett lokalt aktivitetsmönster i området Fullriggaren vilket överensstämmer med den 

situationsbaserade ansatsen. 

Sammanfattningsvis kan kommuner rekommenderas våga ge tydliga exempel och förtydligande av de 

åtgärder inom flexibla parkeringstal de valt att ta in i deras parkeringspolicy. Att arbeta med flexibla 

parkeringstal är något nytt, för byggherrar och kommuner och därför bör utformningen av flexibla 

parkeringstal vara tydligt och ge god vägledning för att båda parter ska veta vad som faktiskt gäller. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

1. Hushåll? 

i. Hur länge har ni bott i er nuvarande bostad? 

ii. Varför valde ni att bosätta er i Västra hamnen? 

iii. Vart bodde du innan? 

2. Sysselsättning? 

3. Har ni körkort?  

i. Tillgång till bil? 

ii. Tillgång till bilparkering? (Hemma/arbetsplats) 

4. Har ni en cykel? 

i. Tillgång till cykelparkering? (Hemma, arbetsplats, i staden?) 

ii. Hur upplever ni cykelnätet?  

5. Är ni medlem i cykelpoolen?  

6. Är ni medlem i bilpoolen? 

 

RESOR 

Berätta om: 

1. Senaste vardagen 

a. Senaste normala vardagen 

2. Senaste helgdagen  

3. Senaste semestern/lovet 

a. Senaste återkommande säsongsbundna resan (sportlov, påsklov, fritidshus, 

besöksresor) 

4. Senaste korta semestern som ej har med rekreation att göra (inom arbete, studier, 

arbetssökande, ”privata affärer”) 

5. Senaste bilpoolsresan  

Följdfrågor på RESOR 

Av dessa resor vill jag höra mer om dina; 
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o Upplevelser 

o Motivationer till ditt resande 

o Varför du valde att resa på detta sätt 

o Hur det skiljer sig mot din förra bostad 

o Känslor kopplade till olika färdsätt 

o Hur ofta reser du på detta sätt? 

o Är detta representativt för ditt resande? 

Berätta kring omständigheterna varför du valde att resa på detta vis i just dessa resor?  

SAMMANFATTNING 

1. Förklara varför du valt att ordna ditt resande som du gör? (en eller flera cyklar, vara med i 

fordonspool, hyra parkeringsplats, sälja/köpa/bilpool, lokalisering av arbetsplats) 

2. Vad tycker du om dina resmöjligheter där du bor? 

3. Jämfört ditt resande mot ert förra boende. 

4. Är det något ni vill ta upp angående ert resande som inte kommit på tal än? 

5. Har ni några frågor till mig?  
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Bilaga 2 
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Bilaga 2  
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Bilaga 3 

 


