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Bakgrund
Plötsligt dök de upp, de delade små elfordonen som många pratat om de senaste åren som
en av nycklarna för mer hållbar urban mobilitet. Lika fort kom debattartiklarna och
insändarna. ”Elsparkcyklarna är livsfarliga, i vägen där man ska gå osv”. Samtidigt kan man
notera att många tyckte om dem och att fler och fler privata elsparkcyklar syns på våra
gator.
Syftet med studien är att studera vilka upplevelser människor har av elsparkcyklar. Vad har
man för erfarenheter av att använda elsparkcyklar eller att interagera med andra personer
på elsparkcyklar? Speciellt fokuserar studien på uppfattad säkerhet.
Enkätstudien är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Norge, Belgien, Tjeckien och
Australien. Det betyder att samma enkät har besvarats av deltagare från fem länder, vilket
öppnar för jämförelser mellan länderna. Denna rapport behandlar dock bara resultaten från
den svenska delen av studien.

Metod
Enkäten utvecklades av forskargruppen gemensamt och översattes till svenska av
rapportförfattaren. Enkäten baserades till stor del på tidigare enkäter som gjorts i Norge och
Belgien. Deltagare till enkätstudien rekryterades genom annonser på Facebook med det
enda kriteriet att de skulle vara boende i Göteborg eller Stockholm för att säkert få
deltagare som har erfarenhet av elsparkcyklar.
Resultaten analyserades i SPSS v. 27.

Resultat
Demografi
Totalt deltog 576 personer i studien, varav 330 personer fullföljde och besvarade hela
enkäten. Det är dessa 330 personer som analysen grundar sig på. Etthundraåttio deltagare
var från Göteborg och 120 var från Stockholm (30 deltagare var från övriga landet).
Av de 330 personerna var 151 klassificerade som användare och 179 icke-användare.
Dubbelt så många män som kvinnor svarade på enkäten och om man bryter ner siffrorna på
användare och icke-användare så ser man att skillnaden främst ligger inom gruppen
användare. Endast 27 kvinnliga användare deltog, en gissning är att det är fler män än
kvinnor som använder elsparkcyklar, men det är ändå lite av en besvikelse.
Åldersfördelningen är rätt så jämn, med undantag av att det är färre i de båda
extremgrupperna (18-24 och 65+)
Av de 151 elsparkcykelanvändarna är det 43 som äger sin elspark.

Figur 1: Ålders och könsfördelning
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Figur 2: Användning och ägande av elsparkcykel

Säkerhet
I diskussionerna kring elsparkcyklarnas vara eller inte vara, är frågan om elparkcyklar är
säkra eller inte central. Säkerhet är också den största anledningen som icke-användarna
anger som orsak till att man inte använder elsparkcykel (figur3). För de som använder
elsparkcyklar är det däremot kostnaden och vädret som är de viktigaste hindren för ökad
användning.

Figur 3: Säkerhet som hinder för användning

Ett sätt att studera hur säkert det är med till exempel elsparkcyklar är studera incidenter
eller nästan-olyckor, situationer där det skulle kunna ha hänt en olycka om man inte haft
marginalerna på sin sida. Vi frågade deltagarna om de varit med om de varit nära att råka ut
för en olycka på sin senaste tur med elsparkcykel, hur många gånger det varit nära att de
råkat ut för en olycka med elsparkcykel (figur 4). För de som inte använder elsparkcykel
frågade vi istället hur många gånger det varit nära att de råkat ut för en olycka med någon
på elsparkcykel. Dessutom frågade vi hur incidenten gått till och vilka bidragande orsaker
det fanns. För elsparkcyklister hade en tredjedel av deltagarna någon gång varit med om att
det var nära att hända en olycka, en siffra som verkar lite låg när man betänker att hela 10%
beskrev att det var nära att hända en olycka på deras senaste färd med elsparkcykel.

Pontus Wallgren

Design & Human Factors, Chalmers

Figur 4: Frekvens av ”nästan-olyckor”

Om man tittar på hur incidenterna gått till så ser man att 60% var singel-incidenter och 40%
involverade någon annan trafikant (figur 5). Av de 40% som involverade någon annan
trafikant var hälften bilister, 20% vardera var cyklister och andra elsparkcyklister och
resterande 10% gående. Vad gäller de bidragande orsaker som man anger var det främst
själva elsparkcykeln och dess egenskaper (70% angav att det var en viktig orsak), samt den
andra trafikanten (mer än 80% angav att detta var en viktig orsak) (figur 6).

Figur 5: Typ av incident

Figur 6: Vanligaste orsakerna till incidenter

När man däremot studerar de som inte använder elsparkcyklar så ser man att nästan 2/3
har varit med om incidenter, 30% av dem fler än tre gånger (figur 6). Om situationer med
bilar var det som elsparkcykelförarna framhöll, var det för icke-användarna främst
situationer där man själv gått eller cyklat. Slår man ihop ”nästan krockat” och ”nästan
snubblat på parkerad spark” så står de för 60% av situationerna. Endast 10% av
situationerna uppstod när man körde bil.
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Figur 7: Frekvens och typ, incidenter, icke-användare

När man istället vänder blicken mot riktiga olyckor blir bilden en annan och mer
samstämmig. Av 330 svaranden hade 12 användare och 10 icke-användare varit med om en
olycka.

Figur 8: Antal olyckor, användare och icke-användare

Vi frågade de 12 som varit med om olyckor om deras senaste olycka och av dem var 10
singelolyckor och 2 kollisioner med cyklister. För icke-användarna var det bara 7 av de tio
som angivit att de varit med om en olycka som svarade på vad som hänt. En angav att hen
krockat med en elspark när hen cyklade, två hade blivit påkörda när de gick och hela fyra
hade blivit påkörda när de klev av spårvagn eller buss.
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Figur 9: Antal alvarliga och minder alvarliga olyckor, fördelat på användare och icke-användare

När det gäller vilka faktorer som bidrog var det ovanligt att lägga skulden hos den egna
förmågan eller beteendet. Inte heller infrastruktur, väder eller andra yttre faktorer bidrog i
någon större grad utan de två faktorer som deltagarna menar var orsaken till olyckan var
andra trafikanter och själva elsparkcykeln och dess egenskaper.

Figur 10: Orsaker till olyckan

Man kan konstatera att diskrepansen mellan användare och icke-användare också syns i
deras bedömning om den existerande infrastrukturen, där elsparkcyklisterna tycker den är
OK, medan icke-användarna tycker att den är otillräcklig eller inte anpassad för elsparkcyklar
(figur 11)

Figur 11: I vilken mån som infrastrukturen fungerar för elsparkcyklar
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Användning av hjälm
Hälften av de som äger sin elsparkcykel använder hjälm, till skillnad från de som hyr som
sällan använder någon, även reflexväst är något vanligare hos elsparkägare (figur 12). Att
hjälmanvändning i hyrsystem är ett problem (om man nu förepråkar hjälm) känner vi förstås
igen från hyrcykelsystem som t.ex. Göteborgs ”Styr & Ställ”.

Figur 12: Hjälmanvändning

Interaktion mellan elsparkcyklister och andra trafikanter
Om man följer med tidningarnas insändarsidor och olika sociala media kommer det inte som
någon överraskning att många retar sig på elsparkcyklar och elsparkcyklister. Lite
förvånande är att våra resultat pekar på att elsparkcyklister är irriterande även för andra
elsparkcyklister. Elsparkcyklisterna uppfattade gående (66%), bilister (66%) och andra
elsparkcyklister (45%) som de tre grupper som var svårast att interagera med.
Själva är elsparkcyklisterna säkra på att sin förmåga, men icke-användarna håller verkligen
inte med (figur 13).

Figur 13: Användare säkra på sin förmåga, icke-användare håller inte med

Lagar och regler
När det handlar om lagar och regler, så efterlyser både användare och icke-användare
tydligare regler. Man är också överens om att minimiålder för elsparkcyklar och speciella
elsparkparkeringar är bra. När det gäller krav på hjälm och mer poliskontroller är ickeanvändare positiva medan användarna är mer neutrala. Där man har helt motsatta åsikter
är kring om man skulle införa körkort för elspark där icke-användare är för och användare
emot (figur 14).
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Figur 14. Deltagnas acceptans för olika åtgärder.

En annan viktig fråga när det gäller lagar och regler är till vilken grad människor känner till
de lagar som finns. Vi frågade om ett antal olika trafikregler och det visade sig att alla är
osäkra på lagar och regler. Mest förvirring var det kring om man får köra elspark på
trottoarer och gångbanor, om man får använda mobiltelefon medan man kör och om man
får framföra elsparkcykel med mer än 0,2promille alkohol i blodet. För dessa frågor var det
fler än hälften av deltagarna fel. Användare var något bättre på reglerna än icke-användare.
Speciellt icke-användarna var också osäkra på hastighetsgränsen för elsparkcyklar och om
man måste ha hjälm eller inte. Det är alltså inte förvånande att alla deltagare i studien
efterlyser tydligare regler för elsparkcyklar.
Icke-användarna var också övertygade om att elsparkcyklisterna bryter mot de lagar och
regler som finns (figur 13).

Figur 15: Tron på att elsparkscyklister följer lagar och regler, Medelvärde 1,16
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Vad används elsparkcyklar till?
För att förstå hur elsparkscyklarna används bad vi deltagarna att beskriva sin senaste resa
med elsparkcykel. 31 % beskrevs som arbetsresor, 23% ren nöjeskörning och resten
beskrevs som till och från olika aktiviteter utanför arbetstid. De flesta resorna var korta, 83%
av deltagarnas senaste resa var kortare än 20 minuter. De flesta resorna genomfördes bara
med elsparkcykel (62%), men det var också vanligt att kombinera elsparkcyklande med
kollektivtrafik (20%) och gång (14%). Några enstaka resor kombinerades med bil.
En viktig fråga i debatten om elsparkscyklarnas eventuella nytta är vilken typ av resor som
de ersätter. Precis som i tidigare studier (t.ex. Kazmaier, Teafi & Hettesheimer, 2020) visar
även denna att elsparkcyklar främst ersätter gång och kollektivtrafik (se tabell 1). Man kan
dock notera att 21% säger att de skulle genomfört resan med bil om de inte haft tillgång till
elsparkcykel.
Tabell 1: Vilken modalitet ersätter elsparkcykeln?

Whithout e-scooter, what mode(s) of transportation would you have used for your
latest trip? (N=151, flera alternativ möjliga)
Antal svar
Procent av svar
Gång
89
59
Cykel
40
27
Bil
32
21
Kollektivtrafik
70
46
Taxi eller liknande
8
5
Skulle ej gjort resan
10
7

Slutsatser
Det tydligaste resultatet av studien är hur stora skillnader det är mellan användares och
icke-användares syn på elsparkcyklar. De som framför elsparkcyklar tycker att de gör det på
ett säkert sätt och de rapporterar inte så många incidenter. Det de är rädda för i trafiken är
främst bilar. För gående och cyklister uppfattas däremot elsparkcyklisterna som farliga
lagbrytare och 2/3 av deltagarna uppger att det varit nära att de råkat ut för en olycka med
en elsparkcykel. Det verkar vara lättare för cyklister och elsparkcyklister att samexistera än
gående och elsparkcyklister. Både användare och icke-användare förenas dock i att de gärna
ser tydligare regler kring var man får köra och parkera.
En central fråga när det gäller elsparkcyklarnas eventuella nytta är i vilken mån de ersätter
bilresor. Om människor slutar att gå för att i stället åka runt på elsparkar så är det förstås en
samhällsekonomisk förlust. Just det beteendet är det vanligaste i denna studie, precis som i
de flesta andra studier som gjorts runt om i välden. Dock rapporterar 21% av deltagarna att
deras senaste elsparkresa ersatte en bilresa. Om målet är att minska antalet bilar i centrala
stan så kan man argumentera att elparkcyklar gör nytta. I projektet har inte några kalkyler
gjorts till vilken grad dessa minskade bilresor väger upp minskad folkhälsa på grund av färre
som går och cyklar, inte heller om elsparkcyklarnas relativa miljöpåverkan.

