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Sammanfattning 
Elsparkcyklar som hyrcykel lanserades i Kalifornien i USA 2017 och ett år senare, i september 2018, 
lanserade det svenska företaget Voi Technology de första elsparkcyklarna i Stockholm. System med 
hyrcyklar har funnits sedan 60-talet men har framförallt växt de senaste 15 åren. Nya tekniska 
lösningar har åtgärdat tidigare problem med stöld och betalning för hyrcyklar. Eftersom elsparkcyklar 
är nytt saknas forskning kring ämnet och kunskap om hur de används i praktiken. Studien undersöker 
hur långt elsparkcykelresenärer går för att använda sig av tjänsten genom att 
studera resdata från Voi Technology. Avståndet från platsen där appen öppnades till platsen där 
resan påbörjade mättes. Resultatet jämfördes med gångavstånd för andra hyrcykelsystem och 
kollektivtrafik. Majoriteten av resenärerna går mindre än 100 meter och 38 procent går mindre än 50 
meter. Resenärerna går kortast på morgonen och längst på eftermiddagen. På helger går resenärer 
längre än på vardagar. De som reser längre resor med elsparkcyklar går inte längre avstånd. Ungefär 
en tredjedel av resenärer med elsparkcyklel går, i viss utsträckning, i motsatt färdriktning för att resa 
med en elsparkcykel. Det tyder på att målet hos resenärerna generellt verkar vara att alltid gå så kort 
som möjligt till elsparkcykeln.  
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Abstract 
Electric scooters, or e-scooters as they also are called, were launched in California in USA as a bike 
share system, in 2017. A year later, in September 2018, the Swedish 
company Voi Technology launched the first e-scooters in Stockholm, Sweden. Bike share systems has 
been around since the 1960s but has grown substantially in the past 15 years. New 
technical solutions have solved past problems with theft and payment in bike shares. Since e-
scooters are new, there is a lack of research and knowledge about practical use. The study aims to 
examine how long users of e-scooters walk to utilize the service. Travel data from Voi Technology is 
used to determine walking distance.  The distance from the location where the app was opened to 
the location where the e-scooter trip begun was measured. The result was also compared the 
walking distance of other bike share systems and travelers of public transportation. The majority 
of e-scooter users walk less than 100 meters and 38 per cent walk less than 50 meters. The users 
have the shortest walking distance in the morning and the longest in the afternoon. During the 
weekend's users walk further than in weekdays. The users who travel longer distances with the e-
scooters don’t walk further than other users. About a third of the users walk in the opposite direction 
of travel, to some extent, to catch an e-scooter. That indicates that the aim of the user in general 
seems to be to always have the shortest possible walking distance to the e-scooter.   
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Förklaringar 
 

 
Bild 1. Sträckor som undersökts i rapporten. 
 
Gångavstånd – Sträckan mellan där appen öppnas (punkt A i bild 1) och där resan påbörjas (punkt B i 
bild 1). 

Avstånd resa med elsparkcykeln – Sträckan mellan där resan påbörjades och avslutades (punkt C i 
bild 1). 

Avstånd total resa – Sträckan mellan det att appen öppnades och resan med elsparkcykeln 
avslutades.  

SBBS – Station based bike share. Hyrcyklar, även kallat lånecyklar, som hämtas och lämnas vid en 
obemannad cykelstation. Upplåsning kan ske med betalkort eller medlemskort vid stationen. 

FFBS – Free floating bike share. Hyrcyklar som hämtas där den senast lämnats och lämnas där 
resenären önskar. Cyklarna är ofta utrustade med GPS och upplåsning kan göras med hjälp av en 
smartphone.  
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till hyrcyklar, det svenska elsparkcykelföretaget Voi Technology 
och hur deras tjänst fungerar samt gångavstånd till andra färdmedel. Vidare följer syftet med studien 
och studiens avgränsningar.  

1.1 Hyrcyklar 
Hyrcyklar, eller lånecyklar som det ibland också kallas, är ett system där resenärer betalar för att 
använda en cykel en begränsad tid. Beroende på vilket sorts system, hämtas cykeln antingen vid en 
obemannad station, station-based bike sharing (SBBS), eller där den senast parkeras, free-floating 
bike shares (FFBS). Cykeln lämnas sedan till nästa resenär, antingen vid en station eller parkeras fritt 
beroende på system. Det första hyrcykelsystemet för en stad startade i Amsterdam 1965. Projektet 
kallades Witte Fietsen som betyder vita cyklar eftersom man tog vanliga cyklar och målade dem vita. 
Att låna en cykel var gratis och tanken var att vem som helst skulle kunna använda cyklarna efter 
behov för att sedan lämna till nästa användare. Projektet gick inte som planerat och samtliga 
cyklarna var stulna eller slängda i stadens kanaler efter bara några dagar. I Danmark på tidigt 90-tal 
fanns flera små system av hyrcyklar. Systemen hade stationer där cyklar hämtades och lämnades och 
resenärerna betalade med mynt. 1995 lanserades systemet storskaligt i Köpenhamn. Eftersom 
betalningen var anonym fanns fortfarande problemet med stölder kvar. 1996 lanserades 
hyrcykelsystemet Bikeabout vid Portsmouth University i England. Studenter kunde hyra cyklar med 
hjälp av ett kort med magnetremsa. Tillväxten av hyrcykelsystem i Europa kommande år var långsam. 
2005 lanserades det hittills största hyrcykelsystemet i Lyon i Frankrike med 1500 cyklar. I slutet av 
samma år hade systemet 15 000 registrerade användare och varje cykel användes i snitt 6,5 gånger 
per dag (Demaio, 2009). 

2006 lanserades City Bikes i Stockholm. Hyrcykelsystemet var ett samarbete mellan reklamföretaget 
Clear Channel och Stockholms stad. Systemet var det största och mest använda i hela Sverige och 
hade 1500 cyklar och 140 stationer i Stockholm. City Bikes fanns i Stockholm fram tills hösten 2018 
(City Bikes, 2017). På grund av en misslyckad upphandling av hyrcyklar i Stockholms stad togs City 
Bikes bort från staden hösten 2018 utan att någon annan aktör tar dess plats för cykelsäsongen 2019 
(Anrell, 2018).  

Hyrcyklar utan stationer, free-floating bike shares (FFBS), började dyka upp i Kina under 2016. 
Systemet bygger på att resenärerna använder sig av sina smartphones för att låsa upp och betala för 
tjänsten. Cyklarna är utrustade med GPS vilket gör att risken för stöld är låg (Li, et al., 2018). Eftersom 
resenärerna kan lämna cykeln var som helst efter resan är slut har mycket kritik riktats mot systemet 
eftersom det kan leda till dålig fördelning av cyklarna i staden och att godtycklig parkering har 
negativ påverkan på den lokala trafiken (Du & Cheng, 2018). Möjligheten att lämna och hämta 
cyklarna varsomhelst erbjuder resenärerna en lösning på problemet med “first and last-mile” inom 
multimodal transport (Pal & Zhang, 2017). Eftersom FFBS är relativt nytt är forskningen kring ämnet 
begränsat. Framförallt finns publicerade artiklar på kinesiska och enbart några få på engelska (Du & 
Cheng, 2018). Några av studierna som har gjorts har behandlat resmönster och användningen av 
FFBS i Singapore (Shen, et al., 2018), användares resmönster och påverkade faktorer i Jiangsu i Kina 
(Li, et al., 2018), återfördelning och omlokalisering av cyklarna i systemet (Pal & Zhang, 2017) och 
ramverk för modelleringen av den dynamiska hanteringen av FFBS (Caggiani, et al., 2018). 

Elsparkcyklar som hyrtjänst lanserades för första gången i september 2017 i Kalifornien USA. 
Företaget Bird Ride Inc. ställde ut elsparkcyklar i staden Santa Monica utan stadens tillstånd. Taktiken 
var lik den som appbaserade taxiföretag, så som Uber, hade använt sig av vid lansering eftersom de 
inte heller sökte tillstånd. Företagen Bird och Lime expanderade på detta sätt fort i USA under 2018. 
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Företagens tjänst kombinerar en mängd olika existerande tekniker för att skapa en helt ny tjänst. För 
att hyra en elsparkcykel används företagets app för att hitta, låsa upp, låsa och betala en 
elsparkcykel. Fordonen hämtas och laddas generellt sett varje kväll och ställs sedan ut 
nästkommande dag av oberoende entreprenörer som företagen betalar. (Portland Bureau of 
Transportation, 2018)  

I likhet med FFBS är företeelsen med hyrda elsparkcyklar i städer nytt och därför även forskningen 
kring ämnet begränsad. Publicerade artiklar finns till exempel om kroppsskador associerade till 
elsparkcyklar i USA (Aizpuru, et al., 2019), om företagen som hyr ut elsparkcyklarna framhäver och 
marknadsför sina tjänster på sociala medier med trafiksäkerhet i åtanke (Allem & Majmundar, 2019) 
och hur elsparkcykelsaktörer behandlar personuppgifter och platsinformation (Petersen, 2019). 

1.2 Voi Technology 
Svenska Voi Technology lanserades sina elsparkcyklar i Stockholm i början av september 2018. 
Affärsidén är samma som för Bird och Lime, elsparkcyklarna placeras på ställen där resenärer kan 
tänkas vilja åka ifrån och efter avslutad resa parkeras fordonet där det passar för resenären och 
lämnas till nästa användare. Vois egen grundare och VD, Fredrik Hjelm, beskriver själv tjänsten så här 
” - Tanken med VOI och vår elsparkcykel-tjänst är att stadens invånare ska få ett enkelt, spontant och 
miljövänligt alternativ för att ta sig kortare sträckor i staden. Vi erbjuder ett snabbare alternativ till 
att gå, ett smidigare alternativ till att ha egen cykel och ett miljövänligare alternativ till 
fossilbränsledrivna bussar, taxi, moped eller bil.” Voi finns idag i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, 
Malmö, Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Madrid, Malaga, Lisabon, Faro, Lyon, Paris och Linz. (Voi 
Technology, 2018) Vid tidpunkten för den här studien konkurrerar Voi i Stockholm med aktörerna 
Lime, Glyde och Tier. Stockholms stad började våren 2019 arbeta fram ett nytt regelverk kring 
elsparkcyklarna. Ett problem som regelverket ska komma till rätta med är till exempel parkering. Att 
ha speciella parkeringsplatser för elsparkcyklarna på platser som Odenplan har diskuterats. (Eklund, 
2019) 

För att resa med en av Vois elsparkcyklar behövs deras app. I appen registrerar resenären en 
mailadress och ett betalkort att betala med. När en resenär öppnar appen visas resenärens plats och 
tillgängliga elsparkcyklar i närheten, se bild 2. Genom att trycka på en vald elsparkcykel får resenären 
information om hur många procent batteri elsparkcykeln har, en del av elsparkcykelns kod, en 
föreslagen gångväg till platsen och hur mycket det kostar att åka, se bild 3. Priset varierar mellan 1-3 
kronor per minut beroende på efterfrågan och kostar 10 kronor i startavgift. Elsparkcykeln låses upp 
genom att scanna dess QR-kod. Fordonet har en maxhastighet på 20km/h. Resenären kan parkera 
och reservera elsparkcykeln under resan. Detta möjliggör att till exempel kunna gå in i en affär och 
handla och sedan fortsätta resan utan att behöva betala startavgiften igen eller att någon annan åker 
iväg med elsparkcykeln under tiden användaren betalar. Resenären fortsätter betala samma 
minutpris under tiden för reservationen. När resan är avslutad scannas QR-koden igen. Resenären får 
ibland fota var de har parkerat elsparkcykeln vid resans slut för att minska antalet felparkeringar. Alla 
elsparkcyklar som står utställda går inte att låsa upp. Är batteriet urladdat eller elsparkcykeln 
reserverad syns den inte på kartan i appen och kan därmed inte heller låsas upp.  
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Bild 2 till vänster och bild 3 till höger. Skärmdump från Vois app.  
 
1.3 Gångavstånd till andra färdmedel 
Många kollektivtrafiksmyndigheter världen över använder riktlinjer kring hur långt resenärerna ska 
behöva gå för att få tillgång till kollektivtrafik. Vanligtvis är gångavståndet till spårbunden trafik 
längre än till busstrafik. Nyckelavstånd som ofta används är 400 meter och 800 meter vilket 
motsvarar ungefär 5 respektive 10 minuters gång. (Daniels & Mulley, 2013) Ursprunget till avståndet 
500 meter till busshållplatser kommer ifrån teoretiska studier som var en del av Runcorn New Town 
Master Plan. Kollektivtrafikresenärer tenderar också att gå till den station eller hållplats som är i rätt 
reseriktning snarare än den som är närmast. (White, 2016) 

Trafikförvaltningen i Region Stockholm (tidigare Stockholms Läns Landsting) har riktvärden för 
gångavstånd. Även om riktvärden ska ses som hjälp i planeringen avser värdena det längsta 
rekommenderade avståndet som all bebyggelse ska omfattas av. Det här eftersom ”Långa 
gångavstånd har förutom att det bidrar till en bristande komfort, stor påverkan på den totala 
restiden, vilket kan vara avgörande vid valet mellan kollektivtrafik och bil”. För boende i områden 
med flerbostadshus anges avståndet 400 meter (fågelvägen) till den allmänna kollektivtrafiken. 
Bebyggelse inom 700 meter (fågelvägen) från hållplats eller stationsentré till stomtrafik anses ha god 
tillgång. Gångavståndet till stomtrafiken blir längre eftersom den trafiken kan erbjuda ”snabba 
resmöjligheter för de stora resenärsgrupperna” då hållplatsavståndet är längre än för den allmänna 
kollektivtrafiken. (Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, 2015) 
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1.4 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka hur långt användare av tjänsten hyrda elsparkcyklar går för att 
använda sig av tjänsten. Eftersom tjänsten är ny saknas kunskap om hur hyrda elsparkcyklar används 
i praktiken. Ökad kunskap och förståelse om nyttjandet av tjänsten kan användas av både 
beslutsfattare i städer och elsparkcykelföretagen själva i frågor som till exempel parkering och 
placering av elsparkcyklarna. Det här är viktigt eftersom många beslutsfattare i städer idag saknar 
underlag kring frågan och därmed har svårt att ta beslut baserade på evidens samtidigt som antalet 
elsparkcyklar runt om i världens städer nästan växt exponentialartat.  

Studiens mål är att besvara följande frågeställningar. 

1. Hur långt går elsparkcykelresenärer för att använda sig av tjänsten? 
2. Skiljer sig gångavstånd över olika tider på dygnet och olika dagar? 
3. Går resenärer längre om deras resa är längre? 
4. Följer elsparkcykelresenärer det generella beteendet för resenärer med kollektivtrafik? 

1.5 Avgränsningar 
Studien baserar sig på data ifrån elsparkcykelföretaget Voi Technology. Endast data från Stockholm 
används. Exakt gångväg till elsparkcyklarna saknas eftersom Voi inte sparar den data och därför avser 
gångavstånden fågelvägen. Inga olyckor eller olycksstatistik kopplat till elsparkcyklar har studerats 

2. Litteraturstudie 
I detta kapitel sammanfattas litteratur om ämnet gång relaterat till station-based bike sharing (SBBS) 
och elsparkcyklar. Eftersom det finns begränsat med litteratur inom ämnet elsparkcyklar och FFBS då 
det är en ny företeelse ligger huvudfokus på litteratur om SBBS. 

2.1 SBBS 
Shu, et al. (2019) undersökte det optimala avståndet från en byggnads entré till en hyrcykelstation i 
Kina. Studien gjordes på Pekings SBBS. Syftet var att bestämma den exakta lokaliseringen av stationer 
i förhållande till entréer. Något som behövs ha i åtanke med denna studie är att områden med 
byggnader i Kina ofta har större murar omkring sig med endast ett fåtal entréer vilket leder till att de 
som ska lämna byggnaden kan ha gått ett större avstånd redan innan passering av entrén. 
Resenärernas villighet att gå till hyrcykelstationerna undersöktes genom en enkätundersökning som 
genomfördes på plats vid ett antal utvalda stationer. Studien konstaterade att ett långt gångavstånd 
till cykelstationen minskar resenärernas incitament och villighet att använda sig av hyrcyklar. När 
gångavståndet är mer än 200 meter långt är bara fem procent av resenärerna villiga att använda sig 
av hyrcyklarna. I figur 1 kan ses att antalet resenärer minskar kraftigt mellan 60 och 150 meter. 
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Figur 1. Avtagande procentandel användare villiga att använda sig av hyrcykelsystemet med hänsyn 
till gångavståndet till cykelstationen i all markanvändning. (Shu, et al., 2019) 
 
Villigheten att gå undersöktes i områden med olika markanvändning. Vid skolor och sjukhus avtog 
snabbt viljan att gå redan vid 30 meter medan vid parker och naturområden föll viljan snabbt först 
vid 100 meter. Viljan att gå vid kollektivtrafikstationer och knytpunkter avtar snabbt efter 60 meter. 
Inom stora bostadsområden avtar viljan snabbt först vid 90 meter. Viljan att gå berodde även på 
andra faktorer. De som ofta använde sig av hyrcykelsystemet kunde tänka sig att gå längre. Bilägare 
var mindre villiga att gå än den som inte ägde bil. Resans syfte avgjorde också vilket gångavstånd som 
resenärerna kunde tänka sig. De som reste för träning eller nöje kunde tänka sig ett längre 
gångavstånd än de som reste för shopping eller pendlade. Det innebär att cykelstationer vid 
kollektivtrafikstationer och handelsområden borde vara nära entréer. (Shu, et al., 2019) 

Även Bian, et al., (2014) undersökte Pekings SBBS och reseegenskapera hos systemet genom 
enkätundersökning och resdata från resenärernas förbetalda resekort. Författarna fann också att 
villigheten att använda sig av hyrcyklar avtog med avståndet till hyrcykelstationen. Deras analys 
tydde på att de flesta resenärer gick upp till 266 meter till hyrcykelstationerna. För 50 procent av 
resenärerna var gångavståndet mindre än 88 meter. Författarna fann att ett gångavstånd på 187 
meter från hyrcykelstationen gav den optimala reseattraktionen baserat på att 85 procent av 
resenärerna inte gick längre än så. 13 procent av de som svarade på enkäten som var en del av 
studien uppgav att de hade gått om de inte hade rest med hyrcykelsystemet. (Bian, et al., 2014) 

2.2 Elsparkcyklar 
Portland Bureau of Transportation, City of Chicago och San Francisco Municipal Transportation 
Agency har alla genomfört pilotprojekt med elsparkcyklar i olika omfattning. I de tre olika 
pilotprojekten har enkätundersökningar genomförts. På frågan ”Tänk på din senaste resa med en 
hyrd elsparkcykel. Om du inte hade åkt elsparkcykel hur hade du då gjort din resa?”. I San Francisco 
svarade 26 procent att de hade gått (San Francisco Municipal Transportation Agency, 2019), i 
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Portland hade 42 procent gått (Portland Bureau of Transportation, 2018) och i Chicago hade 20 
procent gått (City of Chicago, 2018). 

3. Metodik 
I detta kapitel beskrivs använd data, hur avståndsberäkningarna gjorts, hur data har filtrerats och 
grupperats. 

3.1 Beskrivning av använd data 
Data som har använts kommer ifrån företaget Voi Technology. Resdata som har studerats är från 
perioden tisdagen den 7 maj kl 15.00 fram till söndagen den 12 maj kl 23.59. Totalt omfattar det 
11598 resor. Datan innehåller ett anonymiserat användar-ID, position, tid och datum där appen 
öppnades, där resan med elsparkcykeln startade och slutade och tiden för hur länge resan varade. 
Datan innehåller ingen information om resenärerna parkerade och reserverade en elsparkcykel. 
Matlab och Excel har använts för att behandla och visualisera datan. Visualisering av data i kartor 
gjordes med hjälp av en algoritm för shortest path i open street map, men användes ej i resultatet 
men återfinns i appendix 3.  

3.2 Avståndsberäkning 
Beräkningar för avstånd har gjorts med Haversine-formeln och Pytagoras sats. Funktionen lldistkm i 
Matlab har använts vilket beräknar avståndet utifrån båda formlerna. Haversine Formel tar hänsyn 
till jordens krökning och lämpar sig för längre avstånd till skillnad från Pytagoras sats. Ett medelvärde 
av de båda beräkningssätten har sedan använts i vidare beräkningar. Kod för avståndsberäkningar 
har tagits från Movable Type ldts hemsida (Movable Type ldt, u.d.). En stor del av koden har skrivits 
av Jonas Hatzenbühler, doktorand vid avdelningen för transportplanering på KTH. Kod återfinns i 
appendix 2. 

3.3 Filtrering 
För att ta bort felaktig data filtrerades datan före analys. Data där gångavståndet var mindre eller lika 
med 0 meter togs bort. Likaså om reseavståndet med elsparkcykeln var mindre eller lika med 0 
meter. Om avståndet från att appen öppnades till att resan med elsparkcykeln var slut var mindre än 
eller lika med 0 meter togs datan bort. Eftersom Vois elsparkcyklar har en hastighetsbegränsning på 
20km/h togs resor som hade en snabbare nitthastighet än hastighetsbegränsningen bort. Data som 
hade en snabbare snittgånghastighet än 9 km/h togs bort för att försöka avgränsa till enbart 
resenärer som gick till en elsparkcykel. Data med en gångtid över 60 minuter togs bort eftersom 
sannolikheten för sambandet att resenärerna verkligen letade efter en elsparcykel efter att ha 
öppnat appen minskar med tiden. Data för resor som varade mindre än en minut togs bort för att 
inte ta med de resor som inte verkade vara fullständiga.  

3.4 Gruppering av data 
Datan som helhet har undersökts men har också delats in i flera grupper för mer detaljerad analys. 
För att undersöka gångavstånd olika tider på dygnet studerades tre olika tidsintervall på dygnet. De 
tre grupperna är förmiddagsrusning, klockan 7.00-8.59, lunch, klockan 11.00-12.59, och 
eftermiddagsrusning, klockan 16.00-17.59. De olika dagarna har undersökts och även delats in i 
vardag och helg för att undersöka skillnaderna mellan dessa två grupper. För att undersöka om 
elsparkcykelresenärer går en omväg för att resa med elsparkcyklar undersöktes fall där den totala 
resan var kortare än resan med elsparkcykeln. I de fallen har resenärerna gått i motsatt riktning till 
slutdestinationen, mellan det att de har öppnat appen och att resan med elsparkcykeln startat, i 
någon utsträckning.  
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4. Resultat 
4.1 Antaganden 
Studien baserar sig på data från elsparkcykelaktören Voi Technology som är en av flera aktörer i 
Stockholm. Data från företaget ses i studien som representativ för alla elsparkcyklar i staden.  

4.2 Filtrering och grupper  
Tabell 1. Antal resor som gjordes i de olika grupperna 

GRUPP ANTAL 
FÖRE FILTRERING 11598 
EFTER FILTRERING (SENARE KALLAD ”ALLA”) 7434 
FÖRMIDDAG RUSNING 707 
LUNCH 1379 
EFTERMIDDAG RUSNING 965 
TISDAG 980 
ONSDAG 1159 
TORSDAG 1149 
FREDAG 1245 
LÖRDAG 1421 
SÖNDAG 1222 
VARDAG 4791 
HELG 2643 

Eftersom data som användes började klockan 15.00 på tisdagen finns något mer data för gruppen 
eftermiddag rusning och något mindre data för gruppen tisdag än för övriga veckodagar.  
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4.2 Gångavstånd och gångtider 
4.2.1 Gångavstånd 

 
Figur 2. Medelvärde och median över gångavstånd i de olika grupperna. 
Gångavstånden skiljer sig både olika tider över dygnet, olika dagar, vardag och helg. Medelvärdet är i 
nästan samtliga fall dubbelt så stort som medianen, se appendix för min- och maximivärden. På 
grund av stora gångavstånd som avviker uppåt har observerats och därmed har stor påverkan på 
medelvärdet är antagligen medianen mer representativt som värde på generellt gångavstånd.   

20
7

15
1

19
2

23
8

16
7 18

3 19
3 21

5 24
1

21
8

19
3

23
1

88

47

63

12
1

68 74 84 93 10
6

96

83

98

GÅNGAVSTÅND [METER]
medel median



16 
 

 
 

Figur 3. Histogram över gångavstånd för alla resor. Totalt 787 resor med gångavstånd längre än 500 
meter syns ej i figuren.  
 
Histogrammet i figur 3. Visar att det finns en stor koncentration av resor där gångavstånden 0-50 
meter. Närmare bestämt så har 38 procent av resorna har gångavstånd mindre än 50 meter. Detta 
kan jämföras med intervallet 50-100 meter som enbart står för 15 procent av resorna.  
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4.2.2 Gångtid 

 

Figur 4. Medelvärde och median över gångtid i de olika grupperna.  

Gångtiderna som syns i figur 4 följer samma mönster, betydligt större medelvärde än median och 
olika gångtider över dygnen och dagarna, som gångavstånden i figur 2. För de olika tiderna på dygnet 
korrelerar inte gångtiderna med gångavstånden. Morgonrusningen som har kortast gångavstånd har 
längst gångtid och eftermiddag rusning som har längst gångavstånd har kortast gångtid.  
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Figur 5. Histogram över gångtid för alla resor. Totalt 502 resor med gångtid längre än 20 minuter 
syns ej i figuren.  
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4.3 Visualiserade skillnader i gångavstånd för olika grupper 
4.3.1 Skillnad förmiddag, lunch och eftermiddag 
 

 
Figur 6. Procentandel som går den givna sträckan eller längre för att resa med en elsparkcykel i 
grupperna förmiddag rusning, lunch och eftermiddag rusning.  
 
I figur 6 kan utläsas att större andel resenärer går längre avstånd på eftermiddagen än alla tider på 
dygnet. Under lunch går resenärerna kortare än både eftermiddag och alla tider på dygnet. Kortast 
avstånd går resenärerna under morgonrusningen. I jämförelse går 50 procent av resenärerna under 
morgonen cirka 50 meter eller längre. Samma avstånd eller längre går cirka 54 procent av 
resenärerna under lunchen medan resenärer under all tid går 50 meter eller längre i cirka 63 procent 
av fallen. Under eftermiddagen går 70 procent 50 meter eller längre. Under all tid på dygnet är det 
bara 10 procent som går 500 meter eller längre för att resa med en elsparkcykel.  
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4.3.2 Skillnad helg och vardag 

 
Figur 7. Procentandel som går den givna sträckan eller längre för att resa med en elsparkcykel i 
grupperna vardag och helg.  
 
Skillnaderna mellan gångavstånd under vardagar och helg börjar skilja sig åt vid ungefär 60 meter. 
Vid avstånd mindre än 60 meter skiljer sig inte grupperna nämnvärt. Under helger går 40 procent av 
resenärerna 100 meter eller längre för att resa med en elsparkcykel medan cirka 37 procent 
resenärerna under vardagar går samma sträcka eller längre.  
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4.4 Samband gångavstånd och reseavstånd 

 
Figur 8. Spridningsdiagrammet visar sambandet mellan gångavstånd och sträcka rest med 
elsparkcykel. Totalt 110 resor som hade antingen gångavstånd längre än 2000 meter eller reslängd 
längre än 4000 meter syns inte i diagrammet.  
 
Det syns inget samband mellan långt gångavstånd och långt reseavstånd i figur 8. Framförallt syns en 
stor koncentration av resor med gångavstånd under 100 meter.  
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Figur 9. Samma spridningsdiagram som figur 8 med annan skala. 
 
Det kan anas en linje med lutning 1 vid 0-500 meter gångavstånd och reseavstånd i figur 9. Det 
innebär att det finns en större andel resor där elsparkcykelresenärerna har gått lika långt som de har 
åkt med elsparkcykel i intervallet gångavstånd 0-300 meter och resa med elsparkcykel 0-300 meter. 
Det går även att se i figur 9, som även kunde ses i figur 8, att det finns en koncentration av resor där 
gångavståndet är kort. I figur 9, till skillnad från i figur 8, kan ses att koncentrationen är för 
gångavstånd under 50 meter.  
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4.5 Gång i motsatt färdriktning 
I 2676 av 7434 fall är sträckan för den totala resan kortare än för resan med elsparkcykel. Det 
motsvarar 36 procent av alla resor. 36 procent resorna verkar resenärena ha gått, i någon 
utsträckning, i motsatt färdriktning för att resa med en elsparkcykel.  

 

 
 
Figur 10 och 11. Gångavstånd, figur 10, och gångtid, figur 11, för fall då den totala resan är kortare 
än resan med en elsparkcykel. 
 
Den andelen som går i motsatt färdriktning efter öppnandet av appen går kortare avstånd generellt 
än vad alla andra resor generellt gör. Medianen för gångavstånd för motsatt färdriktning är 47 meter 
medan den för alla resor är 88 meter. Mediangångtiden för alla resor är 3,47 minuter och 2,87 
minuter för den andel som gått i motsatt färdriktning.  
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Figur 12. Jämförelse mellan gångavstånd för alla resor och de fallen då den totala resan är kortare än 
resan med en elsparkcykel.  
 
För den andel som går i motsatt färdriktning är det 30 procent som går 100 meter eller mer jämfört 
med 47 procent för alla resor.  
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5. Diskussion  
Gångavstånden som har observerats i studien är mycket lika de som Bian, et al. såg hos resenärer 
med SBBS i Peking. En stor skillnad mellan SBBS och FFBS, som elsparkcyklar är en typ av, är att SBBS 
inte lämpar sig för last mile eftersom cyklarna är bundna till stationer. Leder det här till kortare eller 
längre gångavstånd? Resenärer som kan komma ända fram till sin slutdestination skulle kunnas tänka 
gå längre än de som är bundna till stationer. Men som tjänsten är utformad kan cyklar vara jämt 
utspridda över staden, istället för koncentrerade vid stationer, vilket också leder till att resenärer inte 
behöver gå längre än den närmaste elsparkcykeln.  Shu, et al. undersökte villighet att gå olika 
avstånd till SBBS i Peking. Dessa avstånd överrensstämmer ganska väl med hur långt resenärerna i 
studien Bian, et al. gick. På grund av att de överrensstämmer kan antas att resultaten i studien också 
är ganska representativa för hur långt elsparkcykelresenärer är villiga att gå. Skulle samma analys, 
som Bian, et al. gjorde, för optimal reseattraktion, tillämpas för elsparkcyklar i Stockholm skulle 
avståndet bli 350-400 meter. Det är mer än dubbelt så mycket som 187 meter som Bian, et al. kom 
fram till som optimal reseattraktion. Det skulle kunna betyda att elsparkcykelresenärer är mindre 
känsliga för längre gångavstånd än resenärer med SBBS. Avståndet skulle även kunna vara en rimlig 
gräns för reseattraktion eftersom det gångavståndet är det som många har till en bussstation eller 
tunnelbana i Stockholms innerstad. Vid det gångavståndet börjar kollektivtrafiken definitivt 
konkurrera med elsparkcyklarna.  

En stor del av elsparkcykelresenärerna går ändå inte speciellt långt för att åka med en elsparkcykel. 
Det här i sig kan indikera att elsparkcyklar används som ”first and last mile”. Behöver man gå långt 
försvinner en del av poängen med tjänsten. Vad som inte kan utläsas i resultatet är huruvida 
resenärerna med korta gångavstånd (under 50 meter) har planerat att använda tjänsten i förväg eller 
snarare gjort det spontant, till exempel då de sett ett fordon stående. Det resultatet snarare visar är 
avståndet och tiden från att en användare av tjänsten aktivt börjar söka efter en elsparkcykel tills att 
en resa påbörjas. Det kan innebära att en resenär precis missat bussen och därefter antingen ser eller 
börjar leta efter en elsparkcykel för att slippa bli sen. Gångavståndet blir då kortare än vad resenären 
egentligen har gått. De många korta gångavstånden och gångtiderna kan tyda på att användningen 
av tjänsten är spontan snarare än en planerad ”first and last mile”-resa. En möjlig vidare studie skulle 
kunna vara att undersöka om gångavstånden korrelerar med hur visuellt synlig en elsparkcykel är på 
olika avstånd i gatumiljö. Initieras resor framförallt av att resenärer ser elsparkcyklar stående på 
gatan? 

En möjlig förklaring till det här till synes spontana beteendet är att företeelsen med elsparkcykel i 
Stockholm är nytt. Vois tjänst, som är den elsparkcykeltjänsten som har funnits längst i Stockholm, 
har inte ens funnits i ett år, vid genomförandet av studien, vilket gör att det antagligen fortfarande 
finns många nya användare som inte har för vana att använda sig av elsparkcyklar som en del av sin 
transportrutin. Vid synen av en elsparkcykel blir resenären påmind om att tjänsten finns vilket skulle 
kunna förklara de korta gångavstånden.  

En möjlig förklaring till att det kan ses en aning till linje i spridningsdiagrammet i figur 9 är att det är 
den gränsen resenärer känner att det är värt att gå för sådana kortare resor (under 300 meter). Det 
skulle kunna vara så att resenärer inte vill gå längre avstånd än de ska resa med en elsparkcykel. Det 
skulle kunna handla om den andelen som Portland Bureau of Transportation, City of Chicago och San 
Francisco Municipal Transportation Agency identifierade som hade gått om de inte hade rest med en 
elsparkcykel.  När potentiella resenärer har passerat halva den totala resesträckan tycker många 
kanske inte längre att det är värt att resa med en elsparkcykel resten av sträckan.  
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I figur 8 och 9 kan ses att det inte finns något generellt samband mellan hur långt resenärer reser 
med en elsparkcykel och hur långt de går för att använda sig av tjänsten. Det skulle kunna vara rimligt 
att dra slutsatsen att reser du längre är du även benägen att gå längre för att göra det i likhet med 
hur kollektivtrafikresenärer går till buss eller snabbare spårbunden trafik. Skillnaden med systemet 
med elsparkcyklar är resenärer inte tvingas till en specifik plats eller måste byta linje eller färdmedel 
för att genomföra resan. Det gör att det mest logiska valet är att ta den närmast tillgängliga 
elsparkcykeln. Går en resenär långt för en elsparkcykel finns till och med risken att en annan resenär 
har tagit den elsparkcykeln under gångtiden vilket ökar incitamentet för att ta den som är närmast.  

Det här beteendet gör att elsparkcykelresenärer inte riktigt följer det generella beteendet hos 
kollektivtrafikresenärer, att gå i färdriktningen snarare än till den stationen som är närmast. 
Resultatet visade att 36 procent av resenärerna går i motsatt färdriktningen för att resa med en 
elsparkcykel. Gångavståndet för den andelen av resorna är även kortare än för alla resor. Det skulle 
vara intressant att undersöka vad dessa resenärer har valt mellan, hur långt hade de fått gå för att ta 
en elsparkcykel i deras färdriktning? Möjliga förklaringar till varför den här andelen är relativt hög är 
att det handlar om några enstaka meter i fel färdriktning vilket resenärer inte tycker spela någon roll. 
Om en resenär öppnar appen inne i ett större hus eller kvarter för att kontrollera tillgängligheten på 
gatan utanför och om entrén ut mot gatan ligger i motsatt färdriktning. Då innebär det att resenärer 
tvingas gå motsatt färdriktning bara för att komma ut på gatan. Stockholm är dessutom en stad med 
många broar vilket i många fall kan tvinga resenärer att gå mot färdriktningen för att komma över 
vattnet. Det är ändå en relativt stor del av elsparkcykelresenärerna som verkar ta en omväg för att 
använda sig av tjänsten. Det här skulle kunna undersökas vidare genom intervjuer eller 
enkätundersökningar riktade till resenärerna.  

Gångavstånden över dygnet skiljer sig åt ganska mycket. Framförallt är förmiddag rusning intressant 
eftersom det är då elsparkcykelaktörerna har störst möjlighet att påverka var resenärerna kan finna 
elsparkcyklarna. Det kortare avståndet på morgonen skulle kunna tyda på att gångavståndet är 
känsligare på morgonen. Det är färre resor i den gruppen men det skulle kunna förklaras av att det är 
färre resenärer klockan 7–9 på helger. Det skulle vara så att den placeringsstrategin som görs nu på 
morgnar skulle kunna förbättras. Genom att elsparkcyklarna placeras ut enstaka i ett nätverk med ett 
bestämt avstånd för att på så vis kunna attrahera flera first mile-resor. Det skulle även vara intressant 
att studera gångavstånd i olika områden likt Shu, et al. gjorde och i närhet till kollektivtrafik för att 
studera hur elsparkcyklar används i kombination med kollektivtrafik.  

Det finns ingen uppenbar förklaring till att gångtiden och gångavståndet över dygnet inte korrelerar. 
En möjlig förklaring är att många resenärer kollar var en elsparkcykel finns långt innan de ska ta den 
för att planera sin resväg. En osäkerhet är att filtreringen som skulle ta bort de som inte gick ändå har 
tagit med till exempel bussresenärer på eftermiddagen där bussen på grund av trängsel i trafiken har 
åkt långsammare än 9km/h. Det skulle kunna förklara de längre gångavstånden med den kortare 
gångtiden.  

Endast en aktör har studerats vilket i sig kan påverka resultatet. Voi Technology var först på 
Stockholms elsparkcykelmarknad och kan antas vara störst. Till exempel pris, preferens av fordon och 
kundlojalitet kan även avgöra hur långt resenärer vill gå för att ta en elsparkcykel från olika företag.  
Samtidigt så visar studien på gånger då öppning av appen faktiskt har lett till en resa vilket borde visa 
ett ganska riktigt beteende hos användarna.  
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6. Slutsats 
Majoriteten av elsparkcykelresenärer går mindre än 100 meter för att ta del av tjänsten. 
Gångavstånden skiljer sig olika tider på dygnet och kortast avstånd går resenärer på morgonen och 
längst på eftermiddagen. Resenärer går även längre på helger än vardagar även om den skillnaden 
inte är lika stor som över dygnet. Resenärer går inte längre om de reser längre och verkare prioritera 
ett kort gångavstånd över att slippa ta en omväg under resan. Detta innebär att de inte verkar följa 
samma resmönster som kollektivtrafikresenärer utan snarare har målet att gå så kort som möjligt för 
att resa med en elsparkcykel. 

6.1 Förslag på vidare studier 
Det hade varit intressant att undersöka, likt Shu, et al. gjorde, hur gångavstånden varierar i olika 
områden men framförallt vid kollektivtrafiknoder. Det här för att undersöka potentialen och för 
multimodala resor med elsparkcyklar och kollektivtrafik. De korta gångavstånden skulle kunna 
indikera att elsparkcykelresorna initieras av att resenärerna ser elsparkcyklar. Om visuell synlighet 
och gångavstånd korrelerar skulle kunna undersökas. Vidare skulle det även vara intressant att 
undersöka hur resenärerna använder sig av elsparkcyklar och hur de ser på dess roll i 
transportsystemet. Det skulle även vara bra att undersöka vilka som reser och hur de reser med 
elsparkcyklar. Det saknas svensk forskning kring olyckor med elsparkcyklar och även det skulle vara 
intressant att undersöka till exempel i jämförelse med olyckor med vanliga cyklar och hyrcyklar.  

  



28 
 

7. Litteraturförteckning 
Aizpuru, M. o.a., 2019. Motorized scooter injuries in the era of scooter-shares: A review of the 
national electronic surveillance system.. The American journal of emergency medicine. 

Allem, J.-P. & Majmundar, A., 2019. Are electric scooters promoted on social media with safety in 
mind? A case study on Bird's Instagram. Preventive medicine reports, Volym 13, pp. 62-63. 

Anrell, O., 2018. Nu tas stans hyrcyklar bort – kommer inte tillbaka. [Online]  
Available at: https://mitti.se/nyheter/hyrcyklar-kommer-tillbaka/ 
[Använd 22 maj 2019]. 

Bian, Y. o.a., 2014. Study on Travel Characteristics of Public Bicycles in Beijing. Changsha, China, 
Reston, VA: American Society of Civil Engineers, pp. 3331-3343. 

Caggiani, L., Camporeale, R., Ottomanelli, M. & Szeto, W. Y., 2018. A modeling framework for the 
dynamic management of free-floating bike-sharing systems. Transportation Research Part C, Volym 
87, pp. 159-182. 

City Bikes, 2017. Tusen Stockholmare tycker till om City Bikes. [Online]  
Available at: 
http://www.citybikes.se/uploads/Stockholm/Unders%C3%B6kning%20fr%C3%A5n%20City%20Bikes_
2017.pdf 
[Använd 10 april 2019]. 

City of Chicago, 2018. City of Chicago Dockless Bikeshare Survey. [Online]  
Available at: https://www.chicago.gov/city/en/depts/cdot/supp_info/dockless-bike-share-pilot-
project.html 
[Använd 29 april 2019]. 

Daniels, R. & Mulley, C., 2013. Explaining walking distance to public transport: The dominance of 
public transport supply. Journal of Transport and Land Use, Volym 6, pp. 5-20. 

Demaio, P., 2009. Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future. Journal of Public 
Transportation, Volym 12, pp. 41-56. 

Du, M. & Cheng, L., 2018. Better Understanding the Characteristics and Influential Factors of 
Different Travel Patterns in Free-Floating Bike Sharing: Evidence from Nanjing, China. Sustainability, 
Volym 10, p. 1244. 

Eklund, H., 2019. Ny elscooter-aktör i stan: ”Några kommer slås ut”. [Online]  
Available at: https://www.svd.se/ny-elscooter-aktor-i-stan-nagra-kommer-slas-ut 
[Använd 29 april 2019]. 

Li, X., Zhang, Y., Sun, L. & Liu, Q., 2018. Free-Floating Bike Sharing in Jiangsu: Users’ Behaviors and 
Influencing Factors. Energie, Volym 11, p. 1664. 

Movable Type ldt, u.d. Calculate distance, bearing and more between Latitude/Longitude points. 
[Online]  
Available at: http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html 
[Använd 28 april 2019]. 

Pal, A. & Zhang, Y., 2017. Free-floating bike sharing: Solving real-life large-scale static rebalancing 
problems. Transportation Research Part C, Volym 80, pp. 92-116. 



29 
 

Petersen, A. B., 2019. Scoot over Smart Devices: The Invisible Costs of Rental Scooters. Surveillance 
and Society, 17(1), pp. 191-197. 

Portland Bureau of Transportation, 2018. E-Scooter findnings report. [Online]  
Available at: https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/709719 
[Använd 18 mars 2019]. 

San Francisco Municipal Transportation Agency, 2019. Mid-Pilot Evaluation 1 Apendix A - User Survey. 
[Online]  
Available at: https://www.sfmta.com/sites/default/files/reports-and-
documents/2019/04/powered_scooter_share_mid-pilot_evaluation_appendices_final.pdf 
[Använd 29 april 2019]. 

Shen, Y., Zhang, X. & Zhao, J., 2018. Understanding the usage of dockless bike sharing in Singapore. 
International Journal of Sustainable Transportation, Volym 12, pp. 686-700. 

Shu, S., Bian, Y., Rong, J. & Xu, D., 2019. Determining the exact location of a public bicycle station-The 
optimal distance between the building entrance/exit and the station.. PloS one, Volym 14. 

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, 2015. Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i 
Stockholms län, Stockholm: u.n. 

White, P. R., 2016. Public Transport: Its Planning, Management and Operation. 6 red. u.o.:Taylor & 
Francis. 

Voi Technology, 2018. Svenska el-scooterföretaget VOI tar upp kampen mot de amerikanska jättarna 
(SWEDISH). [Online]  
Available at: https://www.voiscooters.com/press-room 
[Använd 11 april 2019]. 

 

 

 
  



30 
 

Appendix 1. Nyckelvärden 
Tabell 1. Medel-, median-, min- och maxvärde för gångavstånd. 

 GÅNGAVSTÅND 
[METER] 

    

 
medel median min max 

ALLA 207 88 0 5159 
FÖRMIDDAG 
RUSNING 

151 47 0 2753 

LUNCH 192 63 0 3134 
EFTERMIDDAG 
RUSNING 

238 121 2 4814 

TISDAG 167 68 0 2030 
ONSDAG 183 74 0 4391 
TORSDAG 193 84 0 5159 
FREDAG 215 93 0 3198 
LÖRDAG 241 106 0 3134 
SÖNDAG 218 96 0 4814 
VARDAG 193 83 0 5159 
HELG 231 98 0 4814 

 
 
Tabell 2. Medel-, median-, min- och maxvärde för gångtid. 

GÅNGTID [MINUTER] 
    

 
medel median min max 

ALLA 6,48 3,47 0,07 59,13 
FÖRMIDDAG 
RUSNING 

8,06 3,58 0,08 58,38 

LUNCH 6,47 3,55 0,08 59,13 
EFTERMIDDAG 
RUSNING 

5,84 3,27 0,08 51,58 

TISDAG 4,98 2,58 0,10 54,82 
ONSDAG 5,63 2,75 0,08 55,35 
TORSDAG 6,19 3,28 0,08 56,98 
FREDAG 7,30 3,68 0,07 59,13 
LÖRDAG 7,44 4,52 0,07 58,38 
SÖNDAG 6,85 3,92 0,08 56,32 
VARDAG 6,10 3,12 0,07 59,13 
HELG 7,17 4,20 0,07 58,38 
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Tabell 3. Medel-, median-, min- och maxvärde för längd på resa med Voi. 
RESA MED VOI 
[METER] 

    

 
medel median min max 

ALLA 945 716 0 65340 
FÖRMIDDAG 
RUSNING 

807 534 0 4493 

LUNCH 933 713 0 5764 
EFTERMIDDAG 
RUSNING 

1104 803 1 65340 

TISDAG 923 712 0 5746 
ONSDAG 907 702 0 5341 
TORSDAG 892 700 0 6136 
FREDAG 949 728 0 4821 
LÖRDAG 1028 769 0 65340 
SÖNDAG 925 646 0 5816 
VARDAG 926 717 0 7029 
HELG 980 711 0 65340 

 
Tabell 4. Medel-, median-, min- och maxvärde för restid med Voi. 

RESA MED VOI 
[MINUTER] 

    

 
medel median min max 

ALLA 13,33 7,62 1,00 939,62 
FÖRMIDDAG 
RUSNING 

10,14 5,77 1,00 268,52 

LUNCH 15,40 8,68 1,00 924,67 
EFTERMIDDAG 
RUSNING 

14,39 8,33 1,00 939,62 

TISDAG 9,94 6,53 1,00 238,53 
ONSDAG 9,98 6,62 1,00 203,75 
TORSDAG 12,44 6,43 1,00 939,62 
FREDAG 14,90 8,20 1,00 424,35 
LÖRDAG 16,24 9,17 1,00 849,65 
SÖNDAG 15,40 8,93 1,00 924,67 
VARDAG 11,94 6,90 1,00 939,62 
HELG 15,85 9,10 1,00 924,67 
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Tabell 5. Medel-, median-, min- och maxvärde för total reslängd.  
AVSTÅND TOTAL 
RESA [METER] 

    

 
medel median min max 

ALLA 1043 817 0 65255 
FÖRMIDDAG 
RUSNING 

875 605 0 4696 

LUNCH 1017 811 0 5869 
EFTERMIDDAG 
RUSNING 

1216 928 0 65255 

TISDAG 999 796 0 5705 
ONSDAG 993 792 0 5353 
TORSDAG 988 832 0 6128 
FREDAG 1038 821 0 5095 
LÖRDAG 1155 905 0 65255 
SÖNDAG 1024 739 0 5873 
VARDAG 1014 812 0 7031 
HELG 1095 827 0 65255 
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Appendix 2. Kod 
clc 
clear morning_peak_data lunch_data evening_peak_data monday_data 
tuesday_data wednesday_data filtered_data 
  
% importing the csv file 
%appopensvsrideinfo = importfile('app_opens.csv'); 
appopensvsrideinfo = NYDATA0517; 
  
  
% store latitude and longitude for app start 
lat_start = appopensvsrideinfo.app_start_lat; 
lon_start = appopensvsrideinfo.app_start_lon; 
  
% store latitude and longitude for ride start 
lat_ride_start = appopensvsrideinfo.ride_start_lat; 
lon_ride_start = appopensvsrideinfo.ride_start_lon; 
  
% store latitude and longitude for ride end 
lat_ride_end = appopensvsrideinfo.ride_end_lat; 
lon_ride_end = appopensvsrideinfo.ride_end_lon; 
  
% prepare lat/lon data for distance calculation 
app_position = [lat_start lon_start]; 
ride_start_position = [lat_ride_start lon_ride_start]; 
ride_end_position = [lat_ride_end lon_ride_end]; 
  
  
%% compute walking distance 
  
% initialize matrix 
walking_distance = []; 
  
% loop over all entries 
for i=1:size(ride_start_position,1) 
    % compute the distance between app start and ride start 
    
[d1km,d2km]=lldistkm(app_position(i,:),ride_start_position(i,:)); 
    % save the distance in matrix 
    walking_distance = [walking_distance; d1km d2km]; 
end 
  
  
%% compute driving distance 
% initialize matrix 
ride_distance = []; 
  
% loop over all entries 
for i=1:size(ride_end_position,1) 
    % compute the distance between ride start and ride end 
    
[d1km,d2km]=lldistkm(ride_start_position(i,:),ride_end_position(i,:)
); 
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    % save the distance in matrix 
    ride_distance = [ride_distance; d1km d2km]; 
end 
  
%% compute total travel distance 
% initialize matrix 
travel_distance = []; 
  
%%Resa från A till C 
for i=1:size(ride_end_position,1) 
    % compute the distance between app start and ride end 
    [d1km,d2km]=lldistkm(app_position(i,:),ride_end_position(i,:)); 
    % save the distance in matrix 
    travel_distance = [travel_distance; d1km d2km]; 
end 
  
ride_duration = appopensvsrideinfo.ride_duration; 
ride_speed = ride_distance./(ride_duration./60); 
  
app_open_ts=appopensvsrideinfo.app_open_ts;  
ride_start_time=appopensvsrideinfo.ride_start_time; 
  
t1 = datevec(app_open_ts); 
t2 = datevec(ride_start_time); 
  
walking_duration_seconds = etime(t2,t1); 
walking_duration = walking_duration_seconds/60; 
  
walking_distance = mean(walking_distance,2); 
ride_distance = mean(ride_distance,2); 
travel_distance = mean(travel_distance,2); 
ride_speed=mean(ride_speed,2); 
walking_speed = walking_distance./(walking_duration./60); 
app_open_timestamp = 
datetime(appopensvsrideinfo.app_open_ts,'InputFormat','yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss'); 
  
% create a summary table of aggregated data 
general_matrix = table(app_open_timestamp, walking_distance , 
ride_distance , travel_distance , ride_speed ,walking_speed, 
ride_duration, lat_start, lon_start,lat_ride_start, 
lon_ride_start,lat_ride_end, lon_ride_end, walking_duration); 
  
  
%% apply multiple filter  
filtered_data = general_matrix; 
  
% filter walking distance 
delete_entries = find(filtered_data.walking_distance < 0 | 
filtered_data.walking_distance == 0); 
filtered_data(delete_entries,:) = []; 
  
% filter for ride distance 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(filtered_data.ride_distance < 0 | 
filtered_data.ride_distance == 0); 
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filtered_data(delete_entries,:) = []; 
  
% travel distance 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(filtered_data.travel_distance < 0 | 
filtered_data.travel_distance == 0); 
filtered_data(delete_entries,:) = []; 
  
% ride speed 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(filtered_data.ride_speed > 20 | 
filtered_data.ride_speed == 0); 
filtered_data(delete_entries,:) = []; 
  
% walking speed 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(filtered_data.walking_speed > 9 | 
filtered_data.walking_speed < 0); 
filtered_data(delete_entries,:) = []; 
  
% ride_duration 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(filtered_data.ride_duration < 1); 
filtered_data(delete_entries,:) = []; 
  
% filter for walking duration 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(filtered_data.walking_duration > 60); 
filtered_data(delete_entries,:) = []; 
  
%% filter for time 
  
  
% % delete Thursday because half day 
% delete_entries = []; 
% delete_entries = find(day(filtered_data.app_open_timestamp)== 9); 
% filtered_data(delete_entries,:) = []; 
  
%%------------------------------------------------------------------
------ 
  
  
% morning peak all days (7-9) 
morning_peak_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(hour(morning_peak_data.app_open_timestamp) > 8 
| hour(morning_peak_data.app_open_timestamp) < 7); 
morning_peak_data(delete_entries,:) = []; 
  
% lunch all days (11-13) 
lunch_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(hour(lunch_data.app_open_timestamp) > 12 | 
hour(lunch_data.app_open_timestamp) < 11); 
lunch_data(delete_entries,:) = []; 
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% evening peak all days (16-18) 
evening_peak_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(hour(evening_peak_data.app_open_timestamp) > 
17 | hour(evening_peak_data.app_open_timestamp) < 16); 
evening_peak_data(delete_entries,:) = []; 
  
% night time 
night_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(hour(night_data.app_open_timestamp) > 05 | 
hour(night_data.app_open_timestamp) < 01); 
night_data(delete_entries,:) = []; 
  
% % monday  
% monday_data = filtered_data; 
% delete_entries = []; 
% delete_entries = find(day(monday_data.app_open_timestamp) == 7 | 
day(monday_data.app_open_timestamp) == 8 ); 
% monday_data(delete_entries,:) = []; 
  
% tuesday 
tuesday_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(day(tuesday_data.app_open_timestamp) == 6 | 
day(tuesday_data.app_open_timestamp) == 8 | 
day(tuesday_data.app_open_timestamp) == 9 | 
day(tuesday_data.app_open_timestamp) == 10 | 
day(tuesday_data.app_open_timestamp) == 11 | 
day(tuesday_data.app_open_timestamp) == 12); 
tuesday_data(delete_entries,:) = []; 
  
% wednesday 
wednesday_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(day(wednesday_data.app_open_timestamp) == 6 | 
day(wednesday_data.app_open_timestamp) == 7 | 
day(wednesday_data.app_open_timestamp) == 9 | 
day(wednesday_data.app_open_timestamp) == 10 | 
day(wednesday_data.app_open_timestamp) == 11 | 
day(wednesday_data.app_open_timestamp) == 12); 
wednesday_data(delete_entries,:) = []; 
  
% thursday 
thursday_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(day(thursday_data.app_open_timestamp) == 6 | 
day(thursday_data.app_open_timestamp) == 7 | 
day(thursday_data.app_open_timestamp) == 8 | 
day(thursday_data.app_open_timestamp) == 10 | 
day(thursday_data.app_open_timestamp) == 11 | 
day(thursday_data.app_open_timestamp) == 12); 
thursday_data(delete_entries,:) = []; 
  
% friday 
friday_data = filtered_data; 
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delete_entries = []; 
delete_entries = find(day(friday_data.app_open_timestamp) == 6 | 
day(friday_data.app_open_timestamp) == 7 | 
day(friday_data.app_open_timestamp) == 8 | 
day(friday_data.app_open_timestamp) == 9 | 
day(friday_data.app_open_timestamp) == 11 | 
day(friday_data.app_open_timestamp) == 12); 
friday_data(delete_entries,:) = []; 
  
% saturday 
saturday_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(day(saturday_data.app_open_timestamp) == 6 | 
day(saturday_data.app_open_timestamp) == 7 | 
day(saturday_data.app_open_timestamp) == 8 | 
day(saturday_data.app_open_timestamp) == 9 | 
day(saturday_data.app_open_timestamp) == 10 | 
day(saturday_data.app_open_timestamp) == 12); 
saturday_data(delete_entries,:) = []; 
  
% sunday 
sunday_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(day(sunday_data.app_open_timestamp) == 6 | 
day(sunday_data.app_open_timestamp) == 7 | 
day(sunday_data.app_open_timestamp) == 8 | 
day(sunday_data.app_open_timestamp) == 9 | 
day(sunday_data.app_open_timestamp) == 10 | 
day(sunday_data.app_open_timestamp) == 11); 
sunday_data(delete_entries,:) = []; 
  
% weekday 
weekday_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(day(weekday_data.app_open_timestamp) == 11 | 
day(weekday_data.app_open_timestamp) == 12); 
weekday_data(delete_entries,:) = []; 
  
% weekend 
weekend_data = filtered_data; 
delete_entries = []; 
delete_entries = find(day(weekend_data.app_open_timestamp) == 6 | 
day(weekend_data.app_open_timestamp) == 7 | 
day(weekend_data.app_open_timestamp) == 8 | 
day(weekend_data.app_open_timestamp) == 9 | 
day(weekend_data.app_open_timestamp) == 10 ); 
weekend_data(delete_entries,:) = []; 
  
%% save to csv 
writetable(filtered_data,'Data_filtered_new.csv') 
writetable(morning_peak_data, 'morning_peak_data.csv') 
writetable(lunch_data, 'lunch_data.csv') 
writetable(evening_peak_data, 'evening_peak_data.csv') 
  
%% scatterplot 
scatter(filtered_data.ride_distance, filtered_data.walking_distance) 
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%% Do people go aout of their way? 
acbc= find(filtered_data.travel_distance < 
filtered_data.ride_distance); 
filtered_data_acbc=filtered_data(acbc, :); 
  
  
%% plotting 
  
figure 
histogram(filtered_data.walking_distance, 50); 
xlabel('gångavstånd [km]') 
ylabel('antal resor') 
  
figure 
[f,x]=ecdf(filtered_data.walking_distance); 
myccdf = 1-f; 
plot(x,myccdf,'LineWidth',6,'LineStyle','-.',... 
    'Color',[0.929411768913269 0.694117665290833 
0.125490203499794]); 
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Appendix 3. Kartor 
Svart markör visar där appen öppnades, grön där resan startade och röd där de slutade. Blå anger 
resväg enligt shortest path och röd där ingen resväg kunde finnas.  

 

Bild 1. Förmiddag rusning Norrmalm. 
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Bild 2. Lunch Norrmalm. 

 

Bild 3. Eftermiddag rusning Norrmalm.  
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