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Sammanfattning 
Elsparkcyklar, dvs. uppladdningsbara batteridrivna sparkcyklar, utgör en ny tillgänglighetstjänst och en 
ny typ av färdmedel som varken bullrar eller bidrar till luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser. 
Elsparkcyklarna har pekats ut som en ny transportlösning som bidrar till en mer hållbar stadstrafik, men 
riktigheten i detta påstående beror på hur de används. I den här studien undersöks därför några 
stockholmares resor med elsparkcykel.  
 
Elsparkcyklarna är ett nytt fenomen i stadsmiljön och i dagsläget är litteratur och tidigare studier i ämnet 
begränsad. Studien består av en enkätundersökning med kompletterande intervjufrågor samt en 
kunskapsöversyn som sammanfattar relevant innehåll från ett urval av tidigare studier. Avslutningsvis 
diskuteras två aspekter, dels hur resultaten kan tolkas och dels hur frågor som berör elsparkcyklar kan 
tas vidare i andra studier kopplade till stads- och trafikplanering.  
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Abstract  
Electric scooters, i.e. rechargeable battery-driven scooters, are a new accessibility service and a new 
mode of transport that does not contribute to air pollution, noise, or greenhouse gas emissions. The 
electric scooters have been pointed out as a new sustainable way of travelling. The accuracy of this 
statement does, however, depend on how the scooters are being used. Therefore, this study will look 
into some of the trips made by electric scooters in Stockholm, Sweden.  
 
The electric scooters are a new phenomenon in the cities and at the moment the amount of peer-reviewed 
literature is limited. The study comprises of a survey with complementary interviews and a literature 
study of previous work within the field. Two aspects are being discussed at the end of this report; firstly, 
how the results can be interpreted and, secondly, how the questions raised in this study may be 
transferred onto further studies in the field of urban planning.  
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Förord 
Det här examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och avslutar Civilingenjörsprogrammet inom 
Samhällsbyggnad med master inom Hållbar samhällsplanering och stadsutformning på Kungliga 
Tekniska högskolan. Det övergripande målet med examensarbetet är att ge kunskap om kopplingar 
mellan miljöproblem, samhällsförändringar och teknisk utveckling. Examensarbetet ska också ge en 
förståelse för hur rådande eller förändrad mänsklig aktivitet och beteende påverkar eller kan komma att 
påverka miljön. 
 
Examensarbetet har genomförts i samarbete med Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap 
och teknik som driver forskningsprojektet Mistra SAMS om mobilitets- och tillgänglighetstjänster 
tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Syftet med Mistra SAMS är att 
fördjupa kunskapen om innovativa tillgänglighetstjänster och nya kombinationer av dessa med 
avseende på deras tekniska konfigurationer, institutionella förutsättningar och användarperspektiv. 
Fokus riktas mot tjänster med en potential att stimulera en övergång till hållbar tillgänglighet och 
mobilitet i Sverige.  
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Greger Henriksson för handledning under arbetets gång. 
Vidare vill jag tacka mina vänner för deras stöd och deltagande i pilotstudien. Jag vill även rikta ett tack 
till alla som svarat på min enkät och särskilt till de som tog sig tid att svara på kompletterande 
intervjufrågor. Slutligen vill jag tacka min examinator Mattias Höjer och min opponent Tea Rickfält.  
 
 
Lovisa Andersson  
Stockholm juni 2019 
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1 Introduktion 
Nedan introduceras examensarbetets bakgrund, problemformulering, mål, syfte och frågeställningar. 
Även definitioner, avgränsningar och rapportens disposition presenteras.  

1.1 Bakgrund  
Centrala Stockholms gator och torg har under det senaste året invaderats av elsparkcyklar, dvs. 
uppladdningsbara batteridrivna sparkcyklar, som hyrs ut av privata företag via appar. Sedan 
elsparkcyklarnas etablering under 2018 har antalet fordon och uthyrande företag ökat stadigt. 
Stockholms stad vet inte exakt hur många elsparkcyklar som finns på stadens gator. I maj 2019 
uppskattas antalet elsparkcyklar till ungefär 2 000 (Sundman, 2019) men det finns de som förutspår att 
antalet kommer att fördubblas under den kommande sommaren till omkring 4 000 enheter (Carlsson, 
2019).  
 
Den som vill hyra en elsparkcykel laddar ner en app, kopplar ett kontokort till appen och använder 
sedan mobiltelefonen för att låsa upp elsparkcykeln. Genom scanning av QR-kod möjliggörs betalning 
och inbäddade GPS-sensorer möjliggör spårning (Säll, 2018). I Stockholm finns det sedan tidigare 
liknande hyrtjänster för cyklar där fordonen hämtas och lämnas vid dockningsstationer. Nu har 
dockningsstationernas funktioner integrerats i apparna och i fordonen vilket gör det möjligt att lämna 
elsparkcyklarna var som helst. Detta, tillsammans med den snabba ökningen av fordon, har dock gjort 
att kritiska röster höjts. Elsparkcyklarna parkeras olämpligt med hänsyn till bland andra synskadade och 
många menar på att elsparkcyklarna förfular stadsbilden då de ofta står i vägen och ger ett stökigt intryck 
(Sehlin, 2019). En annan aspekt handlar om elsparkcyklarnas livslängd som inte förväntas vara längre 
än några månader (Lindstam, 2019) och efter att flertalet olyckor inträffat där elsparkcyklar varit 
inblandade finns även en pågående debatt kring trafiksäkerhet (Tottmar, 2019).  
 
Förespråkarna, däribland elsparkcykelföretagen, menar å andra sidan på att elsparkcykeln utgör en ny 
tillgänglighetstjänst och ett nytt färdmedel som varken bullrar, är utrymmeskrävande eller bidrar till 
luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser. De fem företag som i dagsläget står som ägare till 
hyrelsparkcyklarna i Stockholm (Tier, VOI, MOOW, Lime och Glyde) marknadsför de nya fordonen 
som ett grönt och hållbart sätt att resa och som ett alternativ till att ta bilen. Tier beskriver en vision om 
en stad där människorna får ta plats i stället för bilarna (TIER, 2019). VOI ser framför sig en stad som 
är fri från buller och luftföroreningar, en stad som är gjord för att leva i och inte för bilar (VOI, 2019). 
Lime skriver att deras målsättning är att minska beroendet av personbilar och lämna över en renare och 
mer hälsosam planet till kommande generationer (Lime, 2019). 
 
Idén till det här examensarbetet grundar sig i frågan om det verkligen är såsom elsparkcykelföretagen 
hävdar, att elsparkcykeln är en ny transportlösning med mindre klimat- och miljöpåverkan och som 
bidrar till att minimera transportsektorns negativa påverkan. Det är i dagsläget oklart om 
elsparkcyklarna har någon påverkan på dagens fossilberoende transportsystem eftersom det saknas 
information om vilka som använder elsparkcyklarna, för vilken typ av resor de används och hur 
användarna skulle ha genomfört sin resa om elsparkcyklarna inte hade funnits. För att förstå hur 
resmönstren i en stad påverkas av ett nytt färdmedel krävs en omfattande studie som ligger utanför 
ramen för detta examensarbete. Denna studie ska därför ses som ett första steg in i ämnet där några 
individers resor med elsparkcykel i centrala Stockholm undersöks. 
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1.2 Problemformulering 
Under den här rubriken presenteras studiens syfte, mål och frågeställningar.  

1.2.1 Syfte och mål  
Målet med studien är att undersöka några resor genomförda med elsparkcykel i en större stad. Detta 
görs i syftet att få förståelse kring på vilket sätt elsparkcyklarna kan användas och förhoppningen är att 
denna information i ett senare skede skulle kunna användas för att skapa kunskap kring hur 
elsparkcyklarna kan bidra till en mer hållbar tillgänglighet och mobilitet. 

1.2.2 Frågeställningar 
För att uppnå arbetets syfte och mål söks svar på följande frågeställningar: 
 

● Vilka använder elsparkcyklarna?  
● För vilken typ av resor används elsparkcyklarna? 
● Hur skulle resorna ha genomförts om elsparkcyklarna inte hade funnits? 

 

1.3 Definitioner  
Elsparkcykel används konsekvent i detta arbete för att benämna det aktuella fordonet. Det finns dock 
flera vanligt förekommande namn på elsparkcyklar, ett par exempel är elektrisk kickbike och elscooter. 
Electric-powered two-wheelers används dessutom ibland som samlingsnamn för elsparkcyklar, 
elcyklar, elmopeder, segways, elektriska skateboards med flera. På svenska finns samlingstermen 
eldrivna enpersonsfordon men användningen av denna är inte lika utbredd.  
 
I detta arbete avser elsparkcyklar de elsparkcyklar som hyrs under tiden de används, dvs. inte privatägda 
sådana. På samma sätt avser elsparkcykelanvändare de användare som hyr elsparkcykeln under tiden 
den används.  
 
App eller appar avser applikationer som kan laddas ned i och användas med hjälp av en telefon. Telefon 
används för att benämna så kallade smarta mobiltelefoner.  
 
Färdmedel avser här sätt för en person att förflytta sig en sträcka och inkluderar olika typer av fordon 
samt gång.  
 
Första sista milen används som begrepp för att beskriva början eller slutet på en resa som huvudsakligen 
görs med kollektivtrafik. Det handlar om den sträcka mellan målpunkt och station eller hållplats som 
ofta tillryggaläggs genom en kortare promenad.  
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1.4 Avgränsningar  
Tidsramen för detta examensarbete, samt att det genomförs utan ekonomiskt stöd, gör att studien 
begränsats till att endast omfatta resande med elsparkcykel i Stockholms stad. Insamlingen av svar 
begränsades till platser i de mest centrala delarna av kommunen där många människor rör sig och där 
det finns många tillgängliga elsparkcyklar. Detta för att under en begränsad tid nå så många människor 
som möjligt som någon gång testat att använda en elsparkcykel.  

1.5 Disposition 
Den genomförda studien består huvudsakligen av tre delar, en kunskapsöversikt, en enkätundersökning 
med kompletterande intervjuer samt en avslutande diskussion. 
 
I kunskapsöversikten presenteras ett urval av relevanta teorier tillsammans med en sammanfattning av 
tidigare studier. Enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes under våren 2019 och samlar 
information om av vilka och på vilket sätt elsparkcyklarna används. Resultaten presenteras i text och 
diagram med efterföljande diskussion. Avslutningsvis presenteras tankar kring fortsatta studier i ämnet.  
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2 Kunskapsöversikt 
Kunskapsöversikten består av två delar. Den första delen handlar om beteende och resor i vardagen. I 
den andra delen sammanfattas relevant innehåll från ett urval av tidigare studier.  

2.1 Resor i vardagen  
Alla människor transporterar sig på något sätt i vardagen. För att få förståelse för människors val av 
färdmedel och viktiga faktorer för ett nytt transportsätts etablering i staden presenteras i det här avsnittet 
en väletablerad teori tillsammans med forskning kring attityder och behov.  

2.1.1 Behov  
De mest grundläggande mänskliga behoven är fysiologiska. Varje människa behöver mat, vatten, kläder 
och skydd. De allra flesta klara inte av att täcka dessa behov själva utan är beroende av att kunna betala 
för dem. Eftersom de flesta betalda arbeten utförs på speciella platser utlöser de ekonomiska behoven 
resor till och från arbetet. Människor har också sociala behov. Det kan vara föräldrar, svärföräldrar, 
syskon och barn, eller medarbetare, vänner och bekanta. Många människor är även delaktiga i 
organisationer och föreningar. Sådana sociala nätverk kräver kommunikation, ibland enbart genom 
informations- och kommunikationsteknik, men ofta genom resor. Slutligen har människor även 
psykologiska behov, där är behoven av självförverkligande, självkänsla och aktivering grundläggande 
(Rasouli & Timmermans, 2014).  
 
En individs åtaganden involverar ofta ett antal återkommande aktiviteter i en viss ordning. De flesta 
aktiviteter utförs på speciella platser i staden vilka nås genom dess transportnätverk. En persons dagliga 
schema kommer därmed bestå av aktiviteter varvade med resor. Människans sätt att resa medför dock 
nackdelar, speciellt i urbana miljöer där många människor reser samtidigt. Dålig luftkvalitet, trängsel 
och parkeringsbrist är resultat av ökade mobilitetsbehov hos befolkningen. För att lösa dessa problem 
utan att begränsa individens rörlighet behövs alternativ till bilen. Ett sådant alternativ är batteridrivna 
tvåhjuliga fordon (Rasouli & Timmermans, 2014).  

2.1.2 Attityder  
Förutom utveckling av nya mer miljövänliga och mindre platskrävande färdmedel så skulle en 
förändring av individers inställning till olika transportsätt, det vill säga en attitydförändring till förmån 
för andra färdmedel än personbilen, kunna bidra till en snabbare övergång till en hållbar stadstrafik.  
 
Inom socialpsykologin beskrivs en attityd som en värdering av en handling, en ideologi eller ett objekt 
men kan även ses som ett ställningstagande. Attityden är inte observerbar eftersom det är ett inre 
tillstånd. Attityden kopplar samman stimuli med respons. Stimuli leder till en attityd vilken i sin tur 
leder till en observerbar respons av något slag. Responsen kan vidare delas in i tre grupper. Den första 
är tänkande respons som framförs i tal eller skrift. Den andra är känslomässig respons som uttrycks som 
en känsla, exempelvis uppskattning eller förakt. Den tredje utgörs av en individs avsikt att utföra en 
handling och benämns intentionen (Forward & Lewin, Medvetna felhandlingar i trafiken: En 
litteraturundersökning, 2006).  
 
Forward och Lewin (2006) påpekar att de, relativt få, studier som har gjorts inom transportforskning 
tyder på att attityder kopplade till resande vanligtvis är stabila över tid. Generellt sett kan attityder vara 
mer eller mindre föränderliga. Detta beror på att vissa attityder är ytliga medan andra går djupare. 
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Forward och Lewin (2006) skriver följande: ”En persons politiska sympatier kan för många vara relativt 
oförändrad genom åren, medan samma persons attityd till t.ex. olika bilmärken kan förändras många 
gånger om.” För att de mer djupgående attityderna inte ska blandas ihop med de mer ytliga brukar de 
benämnas olika. De mest djupgående attityderna kallas värderingar och beskriver sådant som synen på 
demokrati och jämställdhet. Ovan värderingarna återfinns attityder och ovan attityderna återfinns 
föreställningar. De senare är ytligast och därmed även mest föränderliga (ibid.). 

2.1.3 Planerat beteende 
Enligt teorin om planerat beteende (TPB) påverkas en individs beteende av dess intentioner. Ju starkare 
intentionen är desto troligare är beteendet. En individs intention är i sin tur en funktion av den subjektiva 
normen, attityd till beteendet och upplevd kontroll över beteendet (Ajzen, 1991). Den subjektiva 
normen beskriver hur individen tror att andra skulle reagera på ett visst handlande. Attityden till 
beteendet speglar individens föreställningar om vilka konsekvenser ett visst handlande skulle innebära 
(Forward & Lewin, 2006). Initialt är bildandet av nya attityder en medveten process. Senare, när 
attityden har blivit etablerad, utförs beteendet utan någon djupare reflektion. Beteendet kommer då att 
vara beständigt tills motivet bakom handlingen utmanas (Forward, 2014). Upplevd kontroll över 
beteendet handlar om uppfattningen av den egna förmågan att hantera situationen. Denna uppfattning 
kan bygga på tidigare erfarenheter, antingen egna eller andras (Forward & Lewin, 2006).  
 
Figur 1 sammanfattar de tre variablernas påverkan på en individs intention och därmed beteende. 
Beroende på graden av upplevd kontroll över beteendet kan länken till beteende antingen vara direkt 
(den streckade linjen) eller indirekt. De tre variablerna är oberoende och i vilken grad de påverkar 
intentionen beror på vilken typ av beteende som observeras (Forward & Lewin, 2006).  
 

 
Figur 1 De tre variabler som enligt TPB påverkar en individs intention och beteende. Efter Ajzen 
(1991).  
 
För att öka förklaringsvärdet hos TPB har ytterligare variabler lagts till, bland andra deskriptiv norm, 
skamkänsla och tidigare beteende. Deskriptiv norm beskriver vad en individ anser att andra gör, det vill 
säga vad som anses vara normalt. Skamkänsla handlar om hur individen skulle må av att handla på ett 
visst sätt. Tidigare beteende pekar på att sambandet mellan vana och beteende ofta är starkt (Kazemi & 
Forward, 2009). 
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Ett beteende kan beskrivas som en vana om det upprepats så pass frekvent att det blivit automatiskt. 
Vanor har visat sig vara en visat sig vara en viktig faktor när det handlar om bland annat resebeteende. 
De med starka vanor är oftast mindre benägna att testa alternativa transportsätt. Ett flertal studier har 
dock visat på att förändrade omständigheter i en individs vardag ökar benägenheten till reflektion och 
förändring av vanor. En sådan förändring kan exempelvis vara att flytta eller ta körkort (Forward, 2014).  
 

2.2 Tidigare studier 
I den andra delen av kunskapsöversikten sammanfattas tidigare studier som på något sätt berör 
elsparkcyklar. Eftersom antalet öppna artiklar som handlar om hur elsparkcyklar används är begränsat 
så har även studier som berör cyklar och andra färdmedel som likt elsparkcyklarna hyrs under den tid 
de används tagits med.  

2.2.1 Elsparkcyklar 
Portland Bureau of Transportation (PBOT) beskriver hur elsparkcykelföretag, precis som i Sverige, 
snabbt etablerade sig i flera amerikanska städer. Detta skedde utan att involvera myndigheterna och 
ledde i flera fall till att företagens verksamhet förbjöds eller att företagen fick böter. För att undvika 
samma situation i Portland skapade PBOT under 2018 en 120 dagar lång pilotstudie av elsparkcyklar 
för att reda ut om och i så fall hur elsparkcyklarna på ett positivt sätt kan bidra till Portlands 
transportnätverk. De företag som ville etablera sig i Portland fick göra detta men med kravet att de var 
tvungna att lämna ut data innehållande bland annat start- och slutpunkter för resor. Den insamlade datan 
kompletterades sedan med olika undersökningar, fokusgrupper m.m. (PBOT, 2018).  
 
Studien i Portland resulterade i en rad slutsatser. Det visade sig bland annat att en majoritet av de 
tillfrågade såg elsparkcyklarna som något positivt och stödet var som starkast hos dem under 35 år. 
Vuxna individer som inte hade egna barn var mest positiva till elsparkcyklarna och använde dem som 
ytterligare ett alternativ till de sedan tidigare existerande taxitjänsterna. Få föräldrar med yngre barn 
hade testat elsparkcyklarna eftersom de inte såg elsparkcyklarna som ett användbart sätt att transportera 
sin familj (PBOT, 2018).  
 
Antalet olyckor kopplade till elsparkcyklar ökade under pilotperioden i Portland. De flesta olyckor var 
dock inte särskilt allvarliga och det skedde inga dödsfall under studiens gång. Bland de tillfrågade 
uppgav 34 % att de bytte ut bilresor mot resor med elsparkcykel. Eftersom antalet allvarliga skador och 
dödsfall minskar när antalet körda kilometer i bil minskar, konstateras det i rapporten att det finns en 
möjlighet att elsparkcyklarna förhindrar allvarliga skador eller dödsfall till följd av trafikolyckor 
(PBOT, 2018). 
 
PBOT konstaterar även att elsparkcyklarna har stor potential eftersom trängsel är ett problem i staden 
och elsparkcyklarna öppnar upp för fler resor inom det existerande gaturummet samtidigt som de 
ersätter resor gjorda med privatägda bilar. De påpekar dock att det är oklart i vilken utsträckning bilar 
används för att hantera elsparkcykelflottan och att det därför inte går att säga om elsparkcyklarna bidrar 
till minskad trängsel på gatorna. Vidare konstateras det att elsparkcyklarna tar upp plats på trottoarerna 
och därmed ökar trängseln bland fotgängarna. Återkommande under hela pilotperioden var 
observationer av (ofta omedvetet) olaglig körning och inkorrekt parkering av elsparkcyklarna utanför 
trottoarernas möbleringszon vilket medförde försämrad tillgänglighet och problem för personer med 
synnedsättning (PBOT, 2018).  
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I en annan amerikansk studie utvärderas 30 000 hypotetiska resor med elsparkcykel i Chicago. 
Författarna skriver att elsparkcyklarnas fördelar kan variera mellan olika geografiska områden som bara 
ligger några kvarter från varandra beroende på tillgängligheten till kollektivtrafik. Generellt kommer de 
fram till att elsparkcyklar har potentialen att vara ett attraktivt alternativ på resor mellan 0,8 och 3,2 km. 
På vissa kortare resor kan elsparkcykeln fortfarande vara snabbare än att promenera men få anser det 
vara värt kostnaden. För resor längre än 4,8 km kommer resenärer troligtvis inte välja elsparkcyklarna 
framför kollektivtrafiken på grund av den högre hastigheten hos kollektivtrafik, bil och cykel. 
Elsparkcykeln kan dock användas i kombination med dessa snabbare transportmedel för resor den första 
sista milen (Smith & Schwieterman, 2018).  
 
En studie från Tyskland identifierar fördelar och nackdelar med privatägda elsparkcyklar. Lättanvända 
och lätthet att hitta parkering var där de största fördelarna medan väderberoende, bagagerestriktioner 
och subjektiv säkerhet tillhörde nackdelarna (Hardt & Bogenberger, 2019). 

2.2.2 Hyrcyklar 
Så kallade hyrcyklar har precis som elsparkcyklarna någon form av integrerat positioneringssystem 
(GPS) som gör att operatören kan spåra cyklarnas förflyttningar. Fishman, Washington och Hawort 
(2013) skriver att hyrcyklarna innebär utökade mobilitetsmöjligheter för invånarna. De påpekar även 
att etableringen av delningstjänsten dessutom är ett sätt för städerna att publikt visa upp sitt arbete med 
hållbarhet eftersom cyklarna lätt känns igen och har en positiv inverkan på folkhälsa såväl som klimat 
och närmiljö.  Shaheen o.a. (2010) sammanfattar hyrcyklarnas fördelar som flexibel mobilitet, minskade 
utsläpp, ökad fysisk aktivitet, minskad trängsel och bränsleanvändning, ekonomiskt för användaren och 
stöd för kollektivtrafiken genom att transportera människor till och från hållplatser och stationer (det 
som ofta kallas “första sista milen”). Fishman o.a. (2013) skriver att dessa faktorer har fungerat som 
katalysator för utvecklingen och spridningen av liknande system i städer världen över, men att det är 
oklart i vilken grad delningstjänsten faktiskt ger dessa fördelar.  
 
En rapport författad av FN och som bygger på insamlade data från Lyon, Paris, Barcelona och Montreal 
varnar för att fördelarna med lånecyklar ofta överdrivs, eftersom de flesta användare byter från andra 
hållbara färdmedel och inte från bil (Midgley, 2011). Fishman o.a. (2013) har sammanställt data från 
studier gjorda på cykeldelningstjänster i flera större städer. Hyrcykelanvändare tillfrågades vilket 
transportsätt de skulle ha valt för sin senaste resa med hyrcykel om respektive stads delningstjänst för 
cyklar inte hade funnits. Enligt resultaten skulle ca 7 % av användarna i Lyon, Dublin och Washington 
D.C. valt att resa med sin privata bil. På samma sätt var resultaten från London 1 %, Peking 5,2 %, 
Shanghai 0,46 % och Hangzhou 4 %. Gemensamt för samtliga städer var att de flesta i stället skulle ha 
valt att resa med kollektivtrafiken eller att promenera (Fishman o.a., 2013).  
 
Förståelse för resornas syfte är viktigt i planeringen av nya mobilitetslösningar liksom expansion och 
reglering av existerande sådana. Insikt kring resornas syfte kan vara användbart för att förstå och hitta 
lösningar på problem relaterade till flöde och fördelning (Fishman o.a., 2013). En enkätundersökning 
genomförd i tre kinesiska städer visar på att resornas syfte kan skilja sig stort mellan olika städer. I 
Peking svarar 45 % att de använder hyrcyklarna för resor till och från arbetet, jämfört med ca 18 % i 
både Hangzhou och Shanghai (Yang, Haixiao, & Qing, 2011). Samma undersökning visar även på att 
hyrcyklarna ofta används i kombination med tunnelbanan.  I Peking och Shanghai kombinerar 58,4 % 
respektive 55 % av resenärerna dessa två transportsätt och resultaten tyder på att cyklarnas placering 
vid tunnelbanestationerna förstärker fördelarna av de båda transportsätten (Yang, o.a., 2011). Fishman 
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o.a. (2013) skriver att cykeldelningstjänster kan minska belastningen i kollektivtrafiken under dygnets 
rusningstimmar.  
 
En studie av dockade hyrcyklar genomförd i Montreal, Kanada, visar på att avståndet mellan hem och 
dockningsstation spelar stor roll för användandet av cyklarna. Författarna kom fram till att 14,3 % av 
de som bodde inom 250 meter från en dockningsstation hade använt cyklarna jämfört med endast 6 % 
av de som bodde längre bort (Fuller, o.a., 2011). Detta tyder på en stor potential hos de dockningsfria 
fordonen. Resultaten från en studie av Fishman o.a. (2013) visar på att de huvudsakliga anledningarna 
till användningen av hyrcyklar i Kina, USA och Australien är just tillgänglighet samt valuta för 
pengarna.  
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3 Metod  
Följande metodavsnitt beskriver det tillvägagångssätt som använts för studien. Metoden delas in i två 
delar: litteraturstudie och fältstudie.   

3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka och sammanställa tidigare forskning inom området. 
En sökning i Libris (digital bibliotekskatalog för ett stort antal svenska bibliotek) ledde till 
konstaterandet att elsparkcyklar ännu inte verkar finnas bland de bibliografiska objekten. För att hitta 
vetenskapliga artiklar genomfördes fritextsökning via några relevanta databaser, se Tabell 1. Vid 
sökandet användes både svenska och engelska begrepp, dessa återfinns i Tabell 2.  
 
Publikationer från ett flertal olika forskningsområden hittades. Resultaten i litteratursökningen 
begränsades till artiklar som på något sätt behandlar tvåhjuliga mobilitetstjänster för att utesluta mindre 
relevanta resultat. Scooter eller elektrisk scooter används till exempel inte bara som benämning på 
elsparkcyklar utan även för att omnämna eldrivna fordon för personer med nedsatt rörlighet, ofta 
omnämns dessa även som permobiler efter det marknadsledande bolaget. Eftersom studien genomförs 
utan tillgång till ekonomiska medel begränsades resultaten även till öppna artiklar.  
 
Tabell 1 Databaser 

Namn på databas Beskrivning 
ScienceDirect 
 

ScienceDirect innehåller alla journaler och böcker 
publicerade av Elsevier och täcker en bredd av 
vetenskapliga discipliner.  

Scopus Scopus innehåller både forskningslitteratur och webkällor 
av hög kvalitet. Scopus behandlar forskning inom flera 
områden, däribland teknik, medicin, samhällsvetenskap, 
konst och humaniora. 

TRID TRID (Transport Research International Documentation) 
innehåller uppgifter om transportforskning från hela 
världen. Databasen kombinerar uppgifter från TRIS 
(Transportation Research Information Services) och ITRD 
(International Transport Research Documentation). 

Web of Science Core Collection Web of Science Core Collection innehåller vetenskapliga 
tidskrifter och konferenshandlingar inom naturvetenskap, 
samhällsvetenskap och konst och humaniora. 

 
Tabell 2 Sökord  

Svenska sökord Engelska sökord 
Elsparkcykel E-scooter 
Elektrisk sparkcykel Electric kick scooter 
Elscooter Electrically powered scooter 
 Scooter-share 
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3.2 Fältstudie  
Fältstudien består av en enkätundersökning som kompletterats med intervjufrågor. Nedan beskrivs val 
av metod, urval, utförande, pilotstudie, datainsamling samt analys och redovisning.  

3.2.1 Val av metod 
Intervjuer och enkätundersökningar används för beskrivande, utforskande eller förklarande forskning 
som har enskilda personer som analysenhet. Det finns fördelar såväl som nackdelar med de båda 
metoderna vad det gäller kostnad, målgrupp och flexibilitet (Bhattacherjee, 2012).  
 
Enkätundersökningar är ekonomiska med avseende på tidsåtgång, ansträngning och kostnad. De kan 
dessutom göras anonyma samt mäta data som inte är observerbar. Andra fördelar är att det inte 
förekommer någon variation eller påverkan vad det gäller den som ställer frågorna. Nackdelar med 
enkätundersökningar är att det inte finns någon möjlighet att hjälpa respondenten genom att till exempel 
förklara eller tydliggöra och inte heller någon möjlighet att ställa uppföljningsfrågor (Bhattacherjee, 
2012). Det finns även en risk att respondenterna försöker framställa sig själva i bättre dager (Trost, 
2001). Intervjuer ger ofta en hög svarsfrekvens och få “vet ej”-svar. Noga utvalda personer svarar och 
intervjuaren har möjlighet att hjälpa till så att frågor inte missuppfattas samt ställa uppföljningsfrågor. 
Intervjuer ger även den som ställer frågorna möjlighet att lägga till personliga observationer och 
kommentarer. Intervjuer är dock mer tidskrävande, har ofta färre svarande och är inte anonyma 
(Bhattacherjee, 2012).  
 
För att dra nytta av de båda metodernas fördelar används en kombination av dem i det här arbetet. 
Huvudparten av resultatet baseras på en enkätundersökning för att på ett effektivt sätt få en uppfattning 
om några elsparkcykelanvändares resor. Intervjuerna används sedan för att komplettera 
enkätundersökningen och ge en djupare förståelse kring enskilda individers resmönster.  

3.2.2 Urval 
Kostnads- och tidsbegränsning omöjliggör för alla elsparkcykelanvändare att svara på 
enkätundersökningen och av samma anledning är det inte heller möjligt att genomföra många intervjuer 
av ett stort antal elsparkcykelanvändare. För att generalisering ska vara möjlig och för att slutsatser ska 
kunna dras är det viktigt att respondenterna är representativa för gruppen elsparkcykelanvändare i det 
urval som därmed måste göras (Bhattacherjee, 2012). Urvalet kommer dock inte att vara helt 
slumpmässigt eftersom de svarande deltar av egen fri vilja (Trost, 2001).  
 

3.2.3 Utförande 
Både enkätundersökningar och intervjuer bygger på en uppsättning frågor. För att göra det enkelt att 
läsa och förstå innehållet i frågorna är målet att använda ett enkelt och lättförståeligt språk samt att 
formulera alla frågor på liknande sätt. För att inte förvirra respondenterna undviks dessutom följande: 
dubbla och enkla negationer, frågor som kan tolkas olika av olika respondenter, frågor som uppmuntrar 
respondenter att svara på ett visst sätt, frågor där flera svar kan ges, för generella liksom för detaljerade 
frågor samt frågor med inbyggda antaganden (Bhattacherjee, 2012).  
 
Frågorna är vidare ordnade från generella till specifika, från minst till mest känsliga och från 
faktabaserade till attitydundersökande. Bhattacherjee (2012) skriver att några generella regler är att 
ställa frågorna i kronologisk ordning, att aldrig börja med en öppen fråga samt att börja med frågor som 
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är enkla att svara på såsom exempelvis demografiska frågor. Andra regler är att fråga om ett ämne i 
taget samt att använda övergångar som tydliggör nya avsnitt. Bhattacherjee (2012) poängterar även att 
det kan vara en god idé att inkludera öppna frågor i en enkätundersökning som annars huvudsakligen 
samlar in kvantitativa data. Detta för att kunna ta del av kvalitativa data som kan ge insikter som enbart 
den kvantitativa datan inte ger.   
 
Enkätundersökning 
Enkätundersökningen återfinns i Bilaga A och innehåller tre delar med totalt 13 frågor. Den första delen 
samlar in personlig information om elsparkcykelanvändarna såsom kön, ålder och inkomst. Den andra 
delen av enkäten avser att samla in information om respondenternas senaste resa med elsparkcykel. Den 
tredje delen av enkäten avser att samla in information kring olika resealternativ såsom exempelvis vilket 
transportsätt som skulle ha använts om elsparkcyklarna inte hade funnits.  
 
Enkätundersökningen är webbaserad för att minimera arbete och kostnad. Fördelen med att använda 
denna typ av formulär är att administrationen kan minimeras. Resultaten sparas och sorteras enkelt och 
enkäten kan ändras om det är nödvändigt. En vanlig kritik mot webbaserade undersökningar är att de 
utesluter svar från grupper som inte använder internet såsom delar av den äldre befolkningen 
(Bhattacherjee, 2012). Eftersom elsparkcyklarna låses upp av användaren med hjälp av en app i en 
telefon antas det i denna studie att alla användare har möjlighet att svara på enkäten.  
 
Svarsfrekvensen påverkas om det tar för lång tid att svara på enkäten (Bhattacherjee, 2012). 
Enkätundersökningen begränsas därför till att endast innehålla det nödvändigaste. Alternativet “vill ej 
uppge” ges alltid som svarsalternativ och enkätundersökningen avslutas med en öppen fråga gällande 
övriga synpunkter och kommentarer. Respondenterna informeras även kort om hantering och 
användning av deras svar samt tackas för deras deltagande.  
 
Intervjuer  
Intervjuer används i det här arbetet som ett komplement till enkätundersökningen för att fördjupa de 
svar som givits och för att fånga upp svar som kan vara svåra att ta del av enbart med hjälp av en 
enkätundersökning. I del två av enkätundersökningen ställs exempelvis frågor om den senaste resan 
med elsparkcykel, detta för att inte riskera att den som svarar förskönar sitt svar, vilket är en risk om 
frågor ställs kring användandet generellt. Intervjuerna öppnar upp för ett bredare perspektiv och ger en 
fördjupad helhetsbild (Trost, 2001).  
 
Intervjuerna är semistrukturerade kring ett antal punkter som berör temat. Kvalitativa intervjuer likt 
dessa kännetecknas av att fokus ligger på respondentens ståndpunkter och erfarenheter. För att få 
kunskap om vad den som blir intervjuad upplever som viktigt och relevant är det denne som avgör 
vilken riktning intervjun tar (Bryman, 2018). Ordalydelsen i intervjuguiden liksom punkternas 
ordningsföljd har därför i vissa fall varierat och frågor har lagts till för uppföljning och precisering. Den 
intervjuguide som använts återfinns i Bilaga B. 

3.2.4 Pilotstudie 
Ett frågeformulär som används vid en undersökning bör alltid testas innan det används för att samla in 
data. Genom en pilotstudie på en representativ grupp kan problem såsom otydligheter och 
tolkningsskillnader upptäckas och rättas till (Bhattacherjee, 2012). En pilotstudie består ofta av två 
delar. Den första delen innebär att vänner och bekanta fyller i frågeformuläret och ger konstruktiv kritik. 
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Efter revidering av frågorna genomförs den andra delen som innebär att formuläret testas på en mindre 
grupp (Trost, 2001), i det här fallet en mindre grupp elsparkcykelanvändare.  
 
Del ett av pilotstudien gick till som så att fyra personer fyllde i enkätundersökningen med ett givet 
scenario i åtanke. De fyllde alltså i enkäten som om de vore någon annan. Detta eftersom svaren annars 
troligtvis hade varit väldigt lika varandra, de är alla studenter med samma livsstil och liknande 
bakgrund. Dessa fyra fick även kompletterande intervjufrågor att besvara. Efter mindre revideringar 
genomfördes del två av pilotstudien. Här läts fyra slumpmässigt utvalda elsparkcykelanvändare fylla i 
enkäten som sig själva. Dessa fyra individer besvarade även intervjufrågorna.  

3.2.5 Datainsamling  
Svar samlades in på stan under några dagar i april månad 2019. Platser för insamlande av svar 
begränsades till centrala Stockholms stad där många elsparkcyklar och människor är i omlopp för att 
nå så många användare som möjligt under den begränsade tiden. Områden som besöktes var Odengatan, 
Odenplan, Sveavägen, Hötorget, Karlaplan, Karlavägen och Valhallavägen. Många personer ombads 
att delta, varav de flesta inte sågs med en elsparkcykel vid tillfället ifråga, men ytterst få tog sig tid att 
delta i studien.  
 
De som valde att delta i studien läste av en QR-kod med sina telefoner för att på så sätt få tillgång till 
enkätundersökningen. Vissa respondenter ombads även att svara på kompletterande intervjufrågor i 
anslutning till enkätundersökningen. Dessa svar spelades in med tillåtelse av respondenten och filerna 
raderas i samband med publicering av rapporten.  

3.2.6 Analys och redovisning 
Den insamlade datan analyserades med hjälp av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Insamlade svar från enkätundersökningen sammanställdes i diagram för att på ett enkelt sätt visualisera 
resultaten. Resultatet av studien redovisas i den här rapporten vilken publiceras i Digitala vetenskapliga 
arkivet (DiVA).  
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4 Resultat 
I resultatdelen presenteras de sammanställda resultaten från enkätundersökningen tillsammans med 
relevanta delar ur intervjuerna. Enkätundersökningen besvarades av 25 personer varav 5 även 
intervjuades.  
 

4.1 Demografi 
Här presenteras resultat från den första delen av enkäten som avsåg att samla in personlig information 
om elsparkcykelanvändare.  

4.1.1 Kön 
Resultaten från enkätundersökningen tyder på att en viss övervikt av användarna identifierar sig som 
män (Figur 2).  

Figur 2 Svar på frågan “Vilket av följande identifierar du dig som?” 

4.1.2 Ålder och sysselsättning  
Respondenterna är födda mellan 1978 och 2002. En tydlig majoritet (68 %) är födda på 1990-talet vilket 
betyder att de är i tjugoårsåldern. Åldern avspeglar sig även i elsparkcykelanvändarnas huvudsakliga 
sysselsättning (Figur 3). Ingen av de svarande är pensionärer och många är studenter (40 %). 
Majoriteten arbetar som anställda (56 %).  

 
Figur 3 Svar på frågan “Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?” 
  



20 

4.1.3 Utbildningsnivå  
Bland respondenterna har 68 % avslutat en universitets- eller högskoleutbildning (Figur 4).  
 

 
Figur 4 Svar på frågan “Vilken är den högsta utbildning du har avslutat?” 

4.1.4 Inkomst  
I enkäten preciserades inkomst som lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, 
rörelseinkomster, pension, studiemedel, samt olika bidrag som t ex barn- och underhållsbidrag.  
 
Ingen av de som svarade på enkäten hade en hög inkomst (60 000 kronor per månad eller mer), däremot 
fanns både medel- och låginkomsttagare bland de som deltog i studien (Figur 5). 91 % av de som uppgett 
att de har en inkomst som är lägre än 30 000 kronor per månad har angett studerande som huvudsaklig 
sysselsättning.  

 
 
Figur 5 Svar på frågan “Vad är din månadsinkomst före skatt? 
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4.2 Reseegenskaper 
Den andra delen av enkäten avsåg att samla in information om respondenternas senaste resa med 
elsparkcykel. Den här delen av enkäten kompletteras av resultat från intervjuerna.  

4.2.1 Ärendefördelning 
Respondenterna använder främst elsparkcyklarna för resor kopplade till nöjen, social samvaro och 
underhållning, 68 % av resorna tillhörde denna kategori. Näst flest resor, 12 %, gjordes till eller från 
arbete (Figur 6). Intervjuerna avslöjar att det ofta är oplanerade resor som ger tillfälle att använda 
elsparkcyklarna. En elsparkcykelanvändare berättar bland annat följande: “Jag och en kompis skulle till 
Grönan och hon hade cykel men det hade inte jag, så jag tog en VOI så att vi kunde åka tillsammans.” 
 

 
Figur 6 Svar på frågan “Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Till/från vad reste du?” 

4.2.2 Vardag eller helg  
44 % av de som svarade på enkätundersökningen reste på en vardag medan övriga 56 % reste på en 
helgdag (Figur 7).  

 
Figur 7 Svar på frågan “Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Reste du då på en:” 
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4.2.3 Första sista milen 
Resultatet från enkätundersökningen visar på att majoriteten, 72 %, inte använde elsparkcyklarna i 
anslutning till kollektivtrafik eller parkeringsplatser vid sin senaste resa. 24 % svarade att de tog 
elsparkcykeln till eller från kollektivtrafik och 4% svarade att de tog elsparkcykeln till eller från en 
parkeringsplats (Figur 8).  
 
Samtliga intervjuade omnämner dock kollektivtrafiknoder vid något tillfälle när de berättar om sin 
senaste resa och var de först såg elsparkcyklarna. En respondent berättar “Jag minns att jag såg en 
kvinna klädd i kostym och med handväskan hängd på styret och tyckte att det såg så lustigt ut” men 
fortsätter sedan “men jag såg dem nog först uppställda vid Odenplan”.  
 

 
Figur 8 Svar på frågan “Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Reste du då:” 

4.2.4 Resornas längd 
Svaren från enkätundersökningen visar att resornas längd varierar. De kortaste resorna varade i 
mindre än 5 minuter medan de längsta varade i över 30 minuter (Figur 9).  
 

 
 
Figur 9 Svar på frågan “Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Ungefär hur lång tid tog denna 
resa?” 
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4.2.5 Kollektivtrafikkort  
Figur 10 visar att andelen elsparkcykelanvändare som hade ett kollektivtrafikkort (SL-kort) med 
periodbiljett eller reskassa när de genomförde resan är 88 %. Resultatet indikerar att studiens deltagare 
är vana kollektivtrafikresenärer.  

 
Figur 10 Svar på frågan “Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Hade du något av följande när du 
gjorde den resan?” 
 

4.3 Attityder och beteenden  
Den tredje delen av enkäten avsåg att samla in information kring olika resealternativ. Den här delen av 
enkäten kompletteras delvis av resultat från intervjuerna.  

4.3.1 Anledning till val av elsparkcykel	
Nöje, tidsbesparande och enkelhet är de främsta anledningarna till att respondenterna väljer att använda 
elsparkcykel som färdmedel (Figur 11). Många framhåller att det är roligt att åka elsparkcykel och att 
det faktum att det ser roligt ut (i dubbel bemärkelse) var det som gjorde att de själva valde att testa. En 
gymnasieelev berättar: “Min pappa tog med mig och min lillebror in till stan bara för att testa. Det var 
min lillebror som tjatade om att vi skulle få göra det.” Många påpekar även att det till en början var lite 
ovant att se vuxna människor glida fram på sparkcyklar i staden och de medger att de tyckte att det såg 
lite lustigt ut. En elsparkcykelanvändare avslutar dock med följande konstaterande ”vete fan om jag 
känner mig så mycket sexigare på en överfull buss med nyllet i någons armhåla”.   

 
Figur 11 Svar på frågan “Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Hur kom det sig att du valde att 
göra din resa med elsparkcykel?” 
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4.3.2 Om elsparkcyklarna inte fanns 
De flesta, 60 %, anger att de skulle ha valt att promenera för att ta sig den sträcka som nu gjordes med 
elsparkcykel om elsparkcyklarna inte hade funnits. 24 % anger att de skulle ha nyttjat kollektivtrafiken 
genom buss eller tunnelbana (Figur 12). 8 % har svarat ”Inget av ovanstående”. Under en av intervjuerna 
kommer det fram att detta alternativ valdes eftersom resan inte alls skulle ha genomförts om 
elsparkcyklarna inte funnits.  

 
Figur 12 Svar på frågan “Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Hur skulle du ha genomfört denna 
resa om elsparkcyklarna inte hade funnits?”  
 

4.3.3 Frekvens 
Enkätsvaren tyder på att det är få som använder elsparkcyklarna varje dag (Figur 13). Många svarar att 
de bara har testat elsparkcykel en gång, ett flertal personer uppger dock i intervjuer att de kan tänka sig 
att använda dem igen.  

 
Figur 13 Svar på frågan “Hur ofta har du använt elsparkcyklarna det senaste året?” 
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5 Avslutning  
I det här avsnittet förs en diskussion kring studien och avslutningsvis presenteras en slutsats tillsammans 
med tankar kring fortsatta studier i ämnet.  

5.1 Diskussion 
Av kunskapsöversikten kan slutsatsen dras att människor kommer ha ett fortsatt behov av att 
transportera sig i vardagen trots den snabba tekniska utvecklingen som möjliggör kommunikation utan 
fysiska möten. Befolkningsökningen i Stockholm innebär dessutom att allt fler människor förflyttar sig 
i staden varje dag. Detta skapar redan idag problem med dålig luftkvalitet, trängsel, buller och utsläpp 
av växthusgaser.  
 
Elsparkcyklarna har pekats ut som en ny transportlösning som bidrar till en mer hållbar stadstrafik. 
Svaren från studien ger dock anledning att tro att de miljömässiga fördelarna med elsparkcyklarna 
överdrivs på liknande sätt som fördelarna med hyrcyklar. När elsparkcykelanvändare tillfrågades vilket 
transportsätt de skulle ha valt för sin senaste resa med elsparkcykel om dessa inte hade funnits svarar 
de allra flesta att de skulle ha valt att resa med kollektivtrafiken eller att promenera. I studien av 
hyrcyklar påpekas en fördel vara ökad fysisk aktivitet hos dem som byter från kollektivtrafik till cykel. 
Vad gäller elsparkcyklarna kan denna positiva sidoeffekt troligen inte återfinnas eftersom de inte kräver 
någon fysisk ansträngning. Å andra sidan berättar många att de tycker att det är roligt att åka 
elsparkcykel och att deras senaste resa inte alls skulle ha genomförts om elsparkcyklarna inte hade 
funnits.  
 
En av elsparkcyklarnas fördelar är att resenärer som annars skulle ha tagit bussen en kortare sträcka nu 
kan välja en elsparkcykel och slippa kollektivtrafikens trängsel samt kunna resa ända fram till 
målpunkten. Även om det skulle leda till att kollektivtrafiken får färre resenärer på vissa sträckor kanske 
elsparkcyklarna samtidigt gynnar andra delar av kollektivtrafiken genom förbättrad tillgängligheten i 
områden där avstånden till kollektivtrafik är längre. Elsparkcyklarna kan fungera som färdmedel den 
första eller sista sträckan och därmed utöka stationernas och hållplatsernas räckvidd och nå fler. 
Eftersom elsparkcykelföretagens främsta målsättning är att maximera sin vinst snarare än att främja 
social rättvisa så finns det dock en risk för att utplaceringen av elsparkcyklar koncentreras till 
höginkomstområden där utbudet av transportalternativ redan är förhållandevis god. Detta gör i sin tur 
att fler användare i höginkomstskiktet lockas. Detta leder till en snedvridning gällande för vem och var 
tjänsten erbjuds. En annan anledning till att användargruppen i dagsläget är homogen är att det saknas 
fordon som är anpassade för exempelvis äldre och personer med funktionsvariationer.   
 
En av anledningarna till att etableringen av elsparkcyklar är intressant att undersöka är att attityder 
kopplade till resande vanligtvis är stabila över tid. En attityd till ett visst sätt att resa leder till respons i 
form av avsikten att använda ett visst transportsätt. Det här innebär att det vanligtvis är svårt för ett nytt 
transportsätt att få genomslag. Enligt Teorin om planerat beteende kan resebeteendens stabila karaktär 
förklaras med att de är en del av en vana, dvs. beteendet har upprepats så pass frekvent att det blivit 
automatiskt. Ett exempel på detta är människors resa till arbetet på morgonen, många väljer samma 
transportslag och färdväg varje dag trots att flera alternativ finns tillgängliga. Precis som i studien från 
Portland så var medelåldern låg bland elsparkcykelanvändarna som deltog i studien. En anledning till 
att många unga använder elsparkcyklarna kan vara att de ofta har mindre tydligt etablera vanor vilket 
gör dem mer öppna för att testa på nya sätt att resa. Vissa operatörer använder dessutom en prissättning 
där de med låg inkomst, exempelvis studenter, betalar ett lägre pris. Detta kan vara en anledning till att 
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studenter, som ofta har en låg inkomst, använder elsparkcyklarna trots att de har ett SL-kort med 
periodbiljett.  
 
Vanor kan också vara en anledning till att elsparkcyklarna i dagsläget betydligt oftare används för 
nöjesrelaterade resor där ett invant resebetende saknas. Resornas syfte kan dock skilja sig stort mellan 
olika städer. Det visar den enkätundersökning som genomfördes i tre kinesiska städer, i Peking svarade 
exempelvis 45 % att de använder hyrcyklarna för resor till och från arbetet, jämfört med ca 18 % i både 
Hangzhou och Shanghai. Hur väl kollektivtrafiken fungerar, kostnaden av denna, etablerade vanor och 
regelverk ser olika ut i olika länder och städer. Efterfrågan, etablering och användning av nya 
mobilitetstjänster varierar därmed från stad till stad, till och med på kvartersnivå vilket konstateras i 
studien från Chicago. Trots att elsparkcyklarna har slagit igenom i städer världen över kan det därför 
vara svårt att generalisera resultaten från en studie likt denna till andra platser.  
 
Utgångspunkten har varit att basera studien på en så bred användargrupp som möjligt. Den grupp som 
tillfrågades om att delta i undersökningen är trots detta antagligen inte helt och hållet representativ för 
stadens elsparkcykelanvändare. En grupp som exkluderades var de som inte kan svenska då 
undersökningen inte genomfördes på flera språk. Detta kan vara problematisk eftersom utländska 
turister, som inte har ett SL-kort med periodbiljett eller reskassa, är en grupp som troligtvis använder 
elsparkcyklarna i stor utsträckning för att uppleva staden. Det är även troligt att platserna som 
enkätundersökningen distribueras på har påverkan på svaren. Om respondenter exempelvis uppsöks vid 
en kollektivtrafikknutpunkt är det troligare att de använder elsparkcykeln “till/från kollektivtrafik” än 
“till/från parkeringsplats”. Platserna där människor uppsöktes kan även ha påverkat vilka som tillfrågats 
om att delta i studien eftersom olika grupper av människor rör sig mer eller mindre i olika områden av 
staden.  
 
Den här studien ska ses som ett första steg in i ämnet, främst med anledning av att antalet individer som 
besvarat enkätundersökningen och intervjuats kan anses vara ganska litet i förhållande till antalet 
användare av elsparkcyklarna. Kostnads- och tidsbegränsning omöjliggjorde för fler 
elsparkcykelanvändare på fler platser att delta i studien. Ett större antal deltagare i studien skulle ha 
kunnat ge en bättre uppfattning om användandet av elsparkcyklar generellt i Stockholms stad. Ett 
alternativt sätt att distribuera enkäten skulle kunna vara via sociala medier vilket kanske skulle ha lett 
till ett större antal svarande, men å andra sidan antagligen en mer begränsad grupp människor sett till 
ålder och intresse. Den ekonomiska begränsningen gjorde även att flertalet låsta artiklar inte kunde 
läsas. Litteraturstudien kan även ha begränsats av själva sökningen, trots ett försök att hitta de viktigaste 
sökorden finns det en risk att några missats och att relevant litteratur därmed utelämnats.  
 
Med tanke på den genomslagskraft som elsparkcyklarna haft i Stockholm och andra städer världen över 
är det troligt att de är här för att stanna så länge inte något beslut om restriktion eller förbud träder i 
kraft. Precis som den cykeldelningstjänst som Fischman o.a. (2013) beskriver, så ligger det troligtvis i 
stadens intresse att tillåta elsparkcyklar eftersom de är ett sätt att publikt visa upp sitt arbete med 
hållbarhet. Elsparkcyklarna syns överallt och förknippas med positiv inverkan på klimat och närmiljö. 
I takt med att antalet elsparkcyklar ökar i staden höjs dock allt fler kritiska röster. Debatten kring 
nedskräpning, säkerhetsbrister och elsparkcyklarnas livslängd behöver tas på allvar av uthyrarna såväl 
som staden. Vad det gäller den förväntade livslängden så framträder två faktorer, en teknisk och en 
social, som särskilt avgörande. Den tekniska handlar om att inte återvinna hela elsparkcykeln när den 
inte längre fungerar utan att sortera delarna så att batteriernas hela livslängd utnyttjas. Den sociala 
handlar om acceptans och gemensamt ansvarstagande för elsparkcyklarna. Att bygga upp sociala 
normer tar dock tid. En genväg till aktsamhet och minskad vandalism kan vara att staden tillhandahåller 
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elsparkcyklar på samma sätt som de så kallade stadscyklarna. Om elsparkcyklarna blir ett permanent 
inslag i stadsmiljön kan det avslutningsvis diskuteras om de i fortsättningen bör inkluderas i de 
resvaneundersökningar som med jämna mellanrum genomförs i Stockholms län och som ska ge 
regionala aktörer underlag för att till exempel kunna kalibrera trafikanalysmodeller samt följa upp olika 
trafikprogram och utvecklingsplaner.  
 
Även om de elsparkcykelanvändare som deltog i denna studie främst använder elsparkcyklarna för resor 
som de annars skulle gjort till fots eller med kollektivtrafik, så kanske elsparkcyklarna ändå utgör ett 
första steg mot en stad med en fossilfri fordonsflotta. Den pågående revolutionen av stadens transporter 
materialiseras på många sätt av elsparkcyklarna, de drivs utan utsläpp från diesel- eller bensinmotorer 
och ny technologi gör det möjligt att på ett enkelt sätt hitta ett ledigt fordon i närheten. Delningstjänster 
likt den för elsparkcyklar är överlägsna privat ägande ur ett privatekonomiskt såväl som miljömässigt 
perspektiv om det bara finns tillräckligt många användare. De gör det möjligt för användarna att endast 
betala för den tid då fordonet används och fordonen kan utnyttjas bättre eftersom de används av fler. 
Färre fordon behövs och de existerande fordonen kan rulla under en större del av dygnet vilket innebär 
att behovet av parkeringsplatser minskar. Det är därmed troligt att vi i närtid kommer att få uppleva 
framväxten av en delad marknad för andra elektrifierade fordon än sparkcyklar. 
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5.2 Slutsats 
Dockningsfria hyr-elsparkcyklar spelar en allt viktigare roll i Stockholms transportsystem och har 
pekats ut som en ny transportlösning som bidrar till en mer hållbar stadstrafik. Det var framför allt 
studenter och unga högutbildade som svarade på enkäten. Studiens deltagare använder främst 
elsparkcyklarna för resor som de annars skulle ha gjort med kollektivtrafik eller till fots. Ingen av dem 
använder elsparkcyklarna varje dag och restiden varierar. Resorna som beskrivs av respondenterna var 
ofta spontana oplanerade resor och den främsta anledningen till att de valde elsparkcykel som färdmedel 
var att det är roligt att använda dem.  
 
Som ett resultat av ny teknik förändras sätten vi väljer att färdas på. Allt fler väljer att hyra istället för 
att äga fordon och det är troligt att städerna kommer att se framväxten av en ny delad mobilitet de 
närmaste åren. Det innebär också att framtiden för elsparkcyklarna är oviss. Kanske har elsparkcyklarna 
försvunnit från gatorna om bara något år, antingen för att något annat transportmedel konkurrerat ut 
dem eller för att regleringar eller förbud gjort dem olönsamma. Det skulle också kunna vara så att utbud 
och efterfrågan stabiliseras och i det läget kan förståelse för användargruppen samt resornas syfte 
underlätta planeringen av nya mobilitetslösningar liksom reglering av existerande sådana.   
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5.3 Fortsatta studier 
En ny mobilitetstjänst och ett nytt transportsätt medför många aspekter som skulle vara intressanta att 
undersöka. Ett återkommande ämne när elsparkcyklar kommer på tal gäller eventuella framtida 
regleringar. Företagen som hyr ut elsparkcyklar har gradvis låtit flottor växa fram i staden. I och med 
det ökande antalet fordon ses elsparkcyklarna allt oftare lämnade på olämpliga, men lagliga, platser. 
Eftersom det i dagsläget inte sker någon reglering av hur många elsparkcyklar som ställs ut, och 
eftersom elsparkcyklarna tillåts parkeras var som helst på allmän platsmark, uppkommer konflikter om 
utrymmet. Detta föranleder behov av studier och diskussioner angående huruvida reglering är 
nödvändigt för att de nackdelar som elsparkcyklarna medför inte ska överväga fördelarna.  
 
Det behövs även diskussioner kring hur en snabbt växande andel tvåhjuliga fordon i staden ska hanteras 
i planeringen. Eftersom elsparkcyklar är fordon är det inte tillåtet att framföra dessa på trottoarer. 
Elsparkcykelanvändare måste därmed dela utrymmet på gator och cykelbanor med vanliga cyklister 
vilket kan föranleda platsbrist. Samtidigt som antalet elsparkcyklar växer i staden så ökar även antalet 
olyckor där elsparkcyklar är inblandade. Det finns därmed även behov för förslag kring hur 
trafiksäkerheten kan förbättras.  
 
Det här examensarbetet öppnar upp för en lång rad frågor gällande nya tillgänglighetstjänster i staden. 
Hur kan samarbetet mellan offentliga och privata aktörer stärkas för att samhällsnyttan ska maximeras? 
Hur kan nya tjänster integreras i det befintliga transportsystemet på ett sätt som ger samhälleliga vinster? 
Hur kan social hållbarhet säkerställas och hur kan vi dra nytta av den potential som de nya tjänsterna 
medför?  Dessa är exempel på några av de frågor som ur ett stads- och trafikplaneringsperspektiv skulle 
vara intressanta att undersöka i fortsatta studier och i takt med att antalet elsparkcyklar växer och 
etableras i allt fler städer som alla har olika förutsättningar kommer fler frågor att komma upp. Det är 
också troligt att det tar ett tag för staden och dess invånare att anpassa sig till ett nytt fordon, en liknande 
undersökning om ett par år skulle därmed kunna ge avsevärt avvikande resultat.    
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Bilaga A Enkätundersökning  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elsparkcyklar 
Har du någon gång använt en hyr-elsparkcykel (VOI/Lime/Tier/Glyde mfl.)?  
 
Frågorna tar ca 3 minuter att svara på och svaren är anonyma.  
 
Undersökningen genomförs som en del av ett examensarbete på masternivå vid Kungliga Tekniska 
högskolan. Alla insamlade svar från hela enkätundersökningen kommer att sammanställas för att sedan 
publiceras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) som nås via www.diva-portal.org. 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 1 
Den första delen samlar in personlig information.  
 

● Vilket av följande identifierar du dig som? 
○ Kvinna  
○ Man  
○ Inget av ovanstående 

 
● Vilket år är du född? (ex 1982) 

 
● Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? 

○ Arbetar som anställd 
○ Egen företagare 
○ Studerande 
○ Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär) 
○ Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 
○ Tjänstledig eller föräldraledig 
○ Arbetssökande 
○ Sköter hushållet 
○ Annat/Vill ej uppge 

 
● Vilken är den högsta utbildning du har avslutat? 

○ Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 
○ Gymnasieutbildning 
○ Universitets- eller högskoleutbildning 
○ Vill ej uppge 
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● Vad är din månadsinkomst före skatt? 
(Med inkomst avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, 
rörelseinkomster, pension, studiemedel, samt olika bidrag som t ex barn-,  och 
underhållsbidrag.) 

○ 0 - 10 000 kr 
○ 10 000 - 20 000 kr  
○ 20 000 - 30 000 kr 
○ 30 000 - 40 000 kr  
○ 40 000 - 50 000 kr 
○ 50 000 - 60 000 kr  
○ 60 000 - 70 000 kr 
○ 70 000 kr eller mer  
○ Vill ej uppge 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 2 
Den andra delen samlar in information om din senaste resa med elsparkcykel.  
 

● Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Reste du då på en: 
○ Vardag  
○ Helgdag 
○ Minns ej 

 
● Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Till/från vad reste du?  

○ Utbildning  
○ Arbete  
○ Möte 
○ Personligt ärende 
○ Restaurang/måltid 
○ Träning/rekreation 
○ Socialt/nöje/underhållning  
○ Inköp dagligvaror/shopping  
○ Annat  

 
● Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Reste du då: 

○ Till/från parkeringsplats  
○ Till/från kollektivtrafik 
○ Inget av ovanstående 
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● Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Ungefär hur lång tid tog denna resa? 

○ Kortare än 5 min  
○ 5-10 min  
○ 10-15 min  
○ 15-20 min  
○ 20-25 min  
○ 25-30 min 
○ Längre än 30 min 

 
● Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Hur kom det sig att du valde att göra din resa med 

elsparkcykel? 
○ Snabbast 
○ Billigast 
○ Enklast  
○ Säkrast 
○ Rolig grej/Ville bara testa  
○ Hade inte möjlighet att välja mitt vanliga färdmedel 
○ Inget av ovanstående 

 
● Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Hade du något av följande när du gjorde den resan? 

○ SL-kort med periodbiljett  
○ SL-kort med reskassa 
○ Inget av ovanstående  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 3 
Den tredje delen samlar in information kring resealternativ.  
 

● Tänk på din senaste resa med elsparkcykel. Hur skulle du ha genomfört denna resa om 
elsparkcyklarna inte hade funnits? 

○ Bil 
○ Buss  
○ Tunnelbana  
○ Spårvagn  
○ Pendeltåg 
○ Promenad  
○ Privat cykel  
○ Hyrcykel (t ex EU-bike) 
○ Taxi/Uber (eller liknande) 
○ Inget av ovanstående 
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● Hur ofta har du använt elsparkcyklarna det senaste året?  

○ Har bara testat elsparkcykel 1 gång  
○ Mer sällan än 1 gång per månad  
○ 1-2 gånger per månad  
○ 2-3 gånger per månad  
○ 3-4 gånger per månad 
○ 1-2 gånger per vecka  
○ 2-3 gånger per vecka  
○ 3-4 gånger per vecka  
○ 5 gånger per vecka eller oftare  

 
 

● Kommentarer (frivilligt)  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga B Intervjuguide  
 

● Kommer du ihåg första gången du såg elsparkcyklarna? 
 

● Berätta om den senaste resan du gjorde med elsparkcykel 
 

● Hur kommer det sig att du tog dig tid att ladda ned appen och registrerade ett betalkort?  
 

● Tror du att du kommer att använda elsparkcyklarna igen?  
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