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Möjlighet att införa rabatt på årskort och 
prova på-erbjudanden för att marknadsföra 
Styr & Ställ 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden beslutar att ge möjlighet att en gång per år under en begränsad 
tidsperiod erbjuda 20 procent rabatt på årskort för Styr & Ställ. Möjligheten ska 
kunna nyttjas under hela lånecykelsystemets avtalsperiod som löper till och med 
31 mars 2026. 

2. Trafiknämnden beslutar att ge möjlighet att vid behov kunna använda prova på-
koder eller liknande för enkelresor för att erbjuda potentiella användare en 
möjlighet att testa lånecykelsystemet. Möjligheten ska kunna nyttjas under hela 
lånecykelsystemets avtalsperiod som löper till och med 31 mars 2026. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden möjliggör att en gång per år under en begränsad 
tidsperiod erbjuda 20 procent rabatt på årskort samt möjlighet att vid behov kunna 
använda prova på-koder eller liknande för enkelresor för att erbjuda potentiella användare 
en möjlighet att testa systemet. Möjligheten ska kunna nyttjas under hela 
lånecykelsystemets avtalsperiod som löper till och med 31 mars 2026. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett årskort på Styr & Ställ kostar 300 kr. Genom att införa rabatt på 20 procent på årskort 
under en begränsad period kommer ett årskort under denna period att kosta 240 kr. 
Rabatten innebär därmed ett intäktsbortfall för trafikkontoret på 60 kr inkl. moms per sålt 
årskort. Att erbjuda prova-på-resor eller liknande innebär en intäktsförlust på 20 kr inkl. 
moms per prova-på-resa. 

Både rabatterade årskort och prova-på-erbjudanden har tidigare använts för att 
marknadsföra Styr & Ställ i samband med lanseringen 2020. Då lanseringen och 
kampanjerna även sammanföll med corona är det svårt att säga vad just dessa kampanjer 
gav för effekt eftersom det inte fanns någon tidigare data att jämföra med. Trafikkontorets 
bedömning är dock att det finns goda möjligheter att nå ut brett med den här typen av 
kampanjer. Intäktsbortfallet vägs upp av att rabatterade årskort och prova-på-erbjudanden 
potentiellt bidrar till att öka antalet användare och antalet sålda årskort. Det ökade 
användandet kan på sikt också bidra till ökade intäkter från biljettförsäljning. 
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Bedömning ur ekologisk dimension  
Genom att erbjuda rabatter och möjligheten att prova på Styr & Ställ underlättar 
möjligheterna att pröva och välja cykel som en del av sitt transportsätt. Styr & Ställ bidrar 
till ett hållbart och klimatsmart resande i såväl det korta som längre perspektivet med 
cykel som ett naturligt val av färdmedel. 

Bedömning ur social dimension 
Styr & Ställ kan nyttjas av alla grupper i staden och främjar jämlik mobilitet oavsett 
socioekonomisk status, etnicitet eller annan social identitet. Biljettpriset är lågt jämfört 
med kostnaden för exempelvis kollektivtrafiken, men det finns ändå de som inte har råd 
att nytta lånecyklarna. Genom att erbjuda rabatter och prova på-erbjudanden på Styr & 
Ställ kan trafikkontoret nå målgrupper som i dagsläget inte använder lånecyklarna i någon 
större utsträckning. 

Förhållande till styrande dokument 
Att öka användandet av lånecyklarna går i linje med de mål för resor som beskrivs i 
Trafikstrategin och Cykelprogrammet, till exempel ett lättillgängligt regioncentrum samt 
attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv. Det går även i linje med målen i Miljö- och 
klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 om minskad klimatbelastning från 
transporter och god luft- och ljudmiljö.  
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Ärendet  
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden möjliggör att en gång per år under en begränsad 
tidsperiod erbjuda 20 procent rabatt på årskort samt möjlighet att vid behov kunna 
använda prova på-koder eller liknande för enkelresor för att erbjuda potentiella användare 
en möjlighet att testa systemet. Möjligheten ska kunna nyttjas under hela 
lånecykelsystemets avtalsperiod som löper till och med 31 mars 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden ger möjlighet att erbjuda rabatt och prova på-
erbjudanden för att kunna marknadsföra och öka användandet av lånecyklarna. Genom att 
erbjuda rabatt och prova på-erbjudanden på Styr & Ställ kan trafikkontoret nå målgrupper 
som i dagsläget inte använder lånecyklarna i någon större utsträckning. Rabatten bidrar 
därmed till att öka användandet av lånecyklarna och försäljningen av årskort. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret ser sedan årsskiftet en tydlig ökning av användandet av Styr & Ställ. 
Antalet resor i januari och februari har under året ökat med 78 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Antalet sålda årskort har också ökat avsevärt under 
samma period. Avskaffade restriktioner och gynnsamt väder tros ligga bakom ökningen. 

Det finns trots den positiva ökningen av lånecykelanvändandet ett fortsatt stort behov av 
att marknadsföra lånecyklarna. Erfarenheterna från det tidigare lånecykelsystemet är att 
användandet minskar om marknadsföringen minskar. Mycket har också hänt på 
mikromobilitetsmarknaden sedan upphandlingen av det nya lånecykelsystemet gjordes. 
Det finns numera ett antal leverantörer på marknaden som erbjuder olika typer av 
mobilitetstjänster som konkurrerar om potentiella användares uppmärksamhet. En 
nyligen genomförd kundundersökning bland Styr & Ställ-användare visar också att det 
finns en tröskel att ta sig över från att man registrerar sig till att faktiskt hyra en cykel och 
köpa ett årskort som behöver minskas.  

Trafikkontoret ser därför ett behov av att i marknadsföringen av lånecykelsystemet kunna 
använda sig av olika typer av prova-på-erbjudanden och rabatter som ett sätt att minska 
tröskeln för potentiella nya användare att ta steget att testa lånecyklarna. Det är också ett 
sätt att uppmuntra den som redan använder Styr & Ställ att köpa årskort och använda 
cyklarna mer frekvent. 

Trafikkontoret föreslår därför att trafiknämnden möjliggör att en gång per år under en 
begränsad tidsperiod erbjuda 20 procent rabatt på årskort samt möjlighet att vid behov 
kunna använda prova på-koder eller liknande för enkelresor för att erbjuda potentiella 
användare en möjlighet att testa systemet. Möjligheten ska kunna nyttjas under hela 
lånecykelsystemets avtalsperiod som löper till och med 31 mars 2026. 

 

 

Kerstin Elias  
 
Avdelningschef 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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