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Vad roligt att du har lånat cykel från vårt cykelbibliotek!  
Nedan finns ett antal frågor som vi gärna vill att du svarar på. Frågorna besvaras anonymt och 
kommer att användas för vidare utveckling och förbättringar av cykelbiblioteket. 

 

Befintliga resvanor 
Hur reser du huvudsakligen i din vardag? Du kan ange mer än ett svarsalternativ 

☐ Bil  ☐ Kollektivtrafik  ☐ Cykel  ☐ Promenerar  ☐ Annat, ange vad __________________ 

 

LånEcykel 
Vilken cykel valde du att låna? 

☐ Elcykel   ☐ Lådcykel el 

 

Viken var anledningen till att du valde att låna en elcykel alternativt lådcykel el? 

Svar:  _______________________________________________________ 

 

Nu när du har provat på en elcykel, planerar du inom den närmast tiden att köpa en 
egen?  

☐ Ja   ☐ Kanske längre fram   ☐ Nej, troligtvis inte 

 

Om du planerar att köpa en elcykel, vilken typ av färdmedel kommer cykeln att ersätta i 
så fall? Du kan ange mer än ett svarsalternativ 

☐ Bil  ☐ Kollektivtrafik ☐ Vanlig cykel ☐ Annat, ange vad ________________________ 

 

Om du inte planerar att köpa en elcykel inom den närmaste tiden, vilken är anledningen? 

Svar:  ______________________________________________________________________ 

 

Användning 
Hur mycket har du använt cykeln under låneperioden? 

☐ Dagligen   ☐ Flera gånger i veckan    ☐ Några enstaka gånger   ☐ Det blev aldrig att jag 
provade cykeln 

          Var god vänd! 
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Till vad har du använt lånecykeln? Du kan ange mer än ett svarsalternativ 

☐ Arbetspendling   ☐ Fritidsaktiviteter   ☐ Annat, ange vad ________________________ 

 

Ungefär hur långt har du cyklat under perioden? 

☐ 0–20 km   ☐ 21–40 km ☐ 41–60 km   ☐ 61–80 km   ☐ 81 km eller länge 

 

Vilket färdmedel skulle du använt dig av om du inte lånat elcykel? Du kan ange mer än ett 
svarsalternativ 

☐ Bil  ☐ Kollektivtrafik ☐ Vanlig cykel  ☐ Promenad  ☐ Annat, ange vad ______________ 

☐ Inget, jag hade avstått resorna  

 

Utlåning 
Hur fick du reda på att du kunde låna en elcykel på biblioteket? 

☐ Vid besök på biblioteket  ☐ Ystads kommuns hemsida     ☐ Sociala medier   

☐ Annat, ange vad ___________________ 

 

Hur tycker du att utlåningen har fungerat? 

☐ Mycket bra  ☐ Bra   ☐ Mindre bra   ☐ Dåligt  

 

Om du inte är nöjd, vilken är anledningen?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Har du övriga kommentarer kring cykelbiblioteket eller hur det är att cykla i Ystads 
kommun får du gärna skriva dessa här! 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan!  


