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Bakgrund

Användandet av elsparkcykeln har blivit allt mer vanligt i 
världen. Därav har elsparcykeln inte hunnit integrera sig 
helt i det svenska transportsystemet. Elsparkcykeln skapar 
ett nytt sätt  för resenärerna att färdas på. Elsparkcykeln 
har inte hunnit få sin egna klassificering i Sveriges 
regelverk, utav den orsaken klassas fordonet som en cykel. 

Syftet och målsättningen med arbetet har varit att ta reda 
på ett flertal konsekvenser som medföljs av elsparkcykeln. 
Samt att definiera och analysera storleken på samtliga 
konsekvenser. Detta har gjorts genom att tillämpa sig av 
hållbarhetsbegreppets tre delar social-, ekonomisk- och 
ekologisk hållbarhet.  

Metod Diskussion 

Slutsats Resultat 

Ett resultat av många som analyserades i arbetet är 
resultatet gällande valsituationerna som deltagarna var 
ställda i. Ur den första valsituationen går det att se att den 
största andelen av deltagarna tar cykeln framför 
elsparkcykeln. Ur den andra valsituationen går det att se att 
den största andelen av deltagarna tar kollektivtrafik 
framför elsparkcykeln med priset av ett månadskort. Ur 
den tredje valsituationen går det att se den största andelen 
av deltagarna väljer elsparkcykeln framför 
kollektivtrafiken med priset av en enkelbiljett. Ur den 
fjärde valsituationen går det att se att störst andel av 
deltagarna väljer promenader framför elsparkcykeln. 
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För att skapa en så tydlig bild av elsparkcykelns roll i  
städerna användes ett antal metoder. 
• Två enkätstudier skapades för att få en uppfattning kring 

vad privatpersoner ansåg var positivt och negativt med 
elsparkcyklar. Den andra enkäten inriktades på hur 
elsparkcyklar konkurrerar mot ett antal andra olika resesätt 
t.ex. cykel, buss och gång. 

• Intervjustudier utfördes med alla tre städerna, där alla fick 
svara på ett antal likadana frågor. 

• Litteraturstudier utfördes genom sökning efter rapporter och 
andra arbeten där konkret fakta kunde hittas. Stora delar av 
litteraturstudien består av publikationer på rapporter som 
undersökts via webbläsaren. 

Enkätstudierna var en stor del av arbetet, de skickades ut via 
digitala plattformar till skribenternas vänner och handledares 
kontakter. Resultatet för båda enkäterna är därför dominerat av 
individer i åldersgruppen 20-25. En ung åldersgrupp är oftast 
mer positiv till förändring och att testa nya möjligheter. 
Attityden till elsparkcyklar kan därför anses vara väldigt positiv 
i de två enkäterna som utfördes. 
När deltagarna i enkäterna skulle välja mellan två olika 
valalternativ valdes det är förklara resan med olika faktorer. Tid, 
pris, trängsel, sträcka och fysiskt ansträngning. Eftersom arbetet 
gjordes under covid-19 var trängsel en viktig faktor att ha med. 
I en vardaglig vanlig situation kunde svaren sett annorlunda ut. I 
undersökning av litteraturstudier var det svårt att hitta konkret 
fakta eftersom färdmedlet inte funnits tillräckligt länge. 

• Alla förvaltningar har en god kommunikation med samtliga företag som finns 
i respektive kommun. Berörda kommuner anser att det är viktigt att företagen 
är medvetna om de politiska förändringar som kan komma att ske.

• Tillgängligheten i gaturummet har begränsats för personer med en nedsatt syn
som en konsekvens från misskötseln av elsparkcykeln. Det som bör nämnas är
att det inte är enbart dem synskadade som har haft det besvärligt i gaturummet.

• Slutsatsen som kan dras utifrån de enkätstudier som har gjorts är att
elsparkcykeln konkurrerar ut resorna som görs av buss, promenader och cykeln
till en viss del.

• Det har varit svårt att besvara huruvida miljövänliga elsparkcyklarna är som
företagen försöker att nå ut till konsumenterna, då det inte har gjorts intervjuer
med samtliga företag. Dock utifrån den litterära studien går det att dra slutsatsen
att det finns värden på miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv som samtliga
företag inte har med på deras hemsida.

• Utifrån ett miljöperspektiv är underhålls momenten på väg mot det bättre 
enligt

samtliga förvaltningar. Då företagen är medvetna om att de behöver bli bättre på
att laddningsmomenten måste ske på ett mer tryggt sätt.
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