
I 

 

  

Utmaningar för elsparkcykelförare i en 

urban trafikmiljö  

 

- En studie avseende elsparkcykelns inverkan på 

trafiksäkerheten i en obevakad korsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
<Avdelning för Teknik och samhälle> 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Examensarbete: 
Christopher Wang 



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright <Christopher Wang> 

 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Lunds universitet 
 
Box 882 
251 08 Helsingborg 
 
LTH School of Engineering 
Lund University 
Box 882 
SE-251 08 Helsingborg 
Sweden 
 
Tryckt i Sverige 
Media-Tryck  
Biblioteksdirektionen 
Lunds universitet 
Lund <2020> 



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

III 

Sammanfattning 

 
Sedan 2017 har elsparkcyklar fått ett stort genombrott i Sverige och har blivit ett allt 

vanligare transportmedel för att åka korta sträckor. Elsparkcyklar framförs i allt större 

utsträckning i urbana trafikmiljöer och detta kan innebära en större osäkerhet och otrygghet 

av elsparkcyklar i städerna och trafiksäkerheten kan påverkas negativt för oskyddade 

trafikanter. Detta examensarbete har som mål att studera elsparkcyklisternas inverkan på 

trafiksäkerheten i en obevakad korsning. 

 

Denna studie använder sig av två metodval, videoanalys och enkätstudie. I denna studie har 

videoinspelning skett vid en utvald korsning i Malmö för att ta fram fordonens hastigheter 

och studera de beteende och interaktioner som uppstod vid den aktuella korsningen.  

Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av T-Analyst, en programvara för 

att analysera trafik konflikter. Totalt skapades 100 detektorer i T-Analyst för de upptäckta 

elsparkcyklarna från videofilmerna och motsvarade 100 elsparkcyklar. Från detektorerna 

framräknades hastigheter för den utvald referensgruppen av elsparkcyklar och sedan 

beteende och interaktioner bedömdes parallellt för att effektivisera arbetsgången. För att 

åstadkomma en jämförande studie skapades en lika referensgrupp, det vill säga ett antal av 

100 cyklister analyserats med avseende på hastigheter samt beteende och interaktioner.  

Enkätstudien är den andra metoden i denna studie och har genomförts i form av en 

fältundersökning och en panelundersökning. SPSS har använts som programvara för att ta 

fram och göra statistiska analyser. Dessutom gjordes även Chi Square test för att testa hur 

män och kvinnor förhåller sig till varandra kopplat till olika trafiksäkerhetsaspekter till 

elsparkcyklar.  

 

Resultat av studien visade bland annat att elsparkcyklar höll ett högre hastighet än 

promenadshastighet på trottoarer och att fler män höll en hastighet över den lagstiftade 

maxhastigheten på 20 km/h vid den aktuella korsningen i Malmö. Dessutom inga tydliga 

skillnader sågs mellan hastigheter för både cykelfordonen. Antalet interaktioner klassades 

som farliga var lågt och kan tyda att elsparkcyklar inte har utgjort en stor fara vid körning i 

en blandad trafikmiljö. Enkätstudien visade att kunskapsläget hos allmänheten i Malmö och 

Lund inte var heltäckande. För både metodval som tillämpat och genomförts i detta 

examensarbete gav en djupare inblick i ämnet. 

 
Nyckelord: 

<<Elsparkcyklar, T-Analyst, Videoanalys, Fältundersökning, Hastighetmätningar, 

Observationsstudie, Enkätstudie, Enkätundersökning>> 
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Abstract 

 

Since 2017, electric scooters have become an increasingly common means of transportation 

in urbanized cities across Sweden for cover short mileage. Electric scooters are seen more 

often in urbanized cities and this can imply a greater sense of danger when the vehicles are 

driven more frequently in urban traffic environments, thus causing a greater impact on road 

safety for vulnerable road users. The aim of this dissertation is to study the impacts of 

electric scooters on the traffic safety’s perspective when the vehicles are driven in an urban 

environment at a chosen unregulated intersection in Malmö. 

 

The two main methods chosen to conduct for this thesis consists of video analysis and a 

survey. The video recordings took place at an unregulated intersection in the city of Malmö, 

to study the speed of the vehicles crossing the intersection and also to examine the 

behaviors and interactions, which occurred with other vehicles and vulnerable road users. 

The collected video recordings were analyzed with the help of T-Analyst, a semi-automated 

tool to analyzed traffic conflicts. A total of 100 detectors have created for all detected 

electric scooters and the same amount corresponds to 100 electric scooters. Detectors can 

be defined as a video cut-out from the actual recordings and they are analyzed in regard to 

the speed, the behaviors, and the interactions between the motorized vehicles (e.g. cars) and 

other vulnerable road users of electric scooter riders. In order to achieve a comparison 

study, both the speed measurements, observations, and interactions were assessments for 

the same number of cyclists. The survey chosen for this thesis has divided into two separate 

studies, a field survey and a pilot survey. SPSS was used as the main software tool to 

perform statistical analyzes for the combined answers collected in both studies. 

Furthermore, a Chi-Square test was also conducted to study if there exist any statistical 

differences between genders. 

 

The results from the video analysis have shown, that the electric scooters were driven faster 

than pedestrians on sidewalks and more men kept a speed above the maximum legislative 

speed of 20 km/h in Sweden. No distinct differences in speed were observed for both 

electric scooter’s riders and cyclists. The number of ‘‘dangerous’’ interactions occurred 

only a few times, concluded from the video analysis and the results indicated that electric 

scooters do not pose a grave danger when the vehicles are driven in an urban traffic 

environment. The results from the survey have also shown that the current state of 

knowledge was poor and not comprehensive of the public in the cities of Malmö and Lund. 

 

Keywords: 

<< Electric scooters, T-Analyst, Video analysis, Speed, Observation study, Detectors, 

Survey>> 
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Begrepp och förkortningar: 

● Eldrivna enpersonsfordon (EPF) 

Ett eldrivet fordon utan tramp eller vevanordning och har en elmotor 

vars märkeffekt inte överstiger 250 watt. Fordonet ska inrättas för att 

köra av en person och föras av den åkande. 

● Bild (Eng: Frame) 

En bild kan definieras som det bildnummer som uppstår när en 

elsparkcykel når, respektive lämnar en referenslinje. Bildnummer fås 

fram av programvara och är ett nödvändigt steg för beräkning för 

hastighet. 

● Chi Square test 

Ett Chi Square test används för att testa om det existerar några statistik 

(signifikant) skillnader mellan två variabler i en grupp.  
 

● Detektor 

En detektor är ett kort videoklipp (sekvens) från den inspelat material. 

Varje detektor är manuellt skapat som består av14 sekunder.  

 

● Detektion (Eng: detection) 

En detektion är ett sparade videoklipp över ett händelseförlopp för varje 

detekterade elsparkcykel.  

 

● Elsparkcykel 

En sparkcykel designad för en person som drivs av en elektrisk motor 

med kraft på 250 watt, som föraren står upp på en fotplatta och 

manövrerar via handtag.  
 

● Enkätstudie 

Enkätstudien är en kvantitativ studie där förbestämda frågor ställs till ett 

flertal människor. En enkätstudie kan ske via post, digitalt och genom 

insamling ute i fält. 

 

● Observationsstudie 

En observationsstudie är en kvantitativ metod då det inte finns någon 

direkt kontakt mellan observatören och den observerade personen och 

under vilken observatören spelar in den observerade personens 

reaktioner och beteende. 
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● STRADA 

STRADA (Swedish National Accidents Data Acquisition) är en 

nationell databas för alla trafikolyckor som rapporteras av polisen och 

registreras hos sjukvården. 

 

● Naturalistisk metod 

En undersökningsmetod som görs i naturlig miljö och används inom 

beteende- och interaktionsstudie. 
 

● Hastighet 

Hastighet kan definieras som förändring av ett objekts läge per tidsenhet 

och har standardenheten i km/h. För att beräkna hastighet måste tid och 

avstånd vara kända och kan beräknas enligt följande formeln: 

ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, (𝑣) =
𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎, (𝑠) 

𝑡𝑖𝑑, (𝑡) 
= [

𝑘𝑚

ℎ
] 

 

● QR Kod 

QR-kod står för ‘‘quick response’’ och är en tvådimensionell kod för 

optisk maskinavläsning (NE, 2020). Att skanna 

 

● Referenslinje 

Referenslinje används för att indikera när registrering av start- och 

slutbild ska ske. (Det vill säga start och slutpunkten för tidmätningen)  

Avstånd mellan start- och slutpunkten mellan referenslinjer motsvarar 

tidmätning i verkligheten. 

 

● SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  

SPSS är en programvara för att analysera enkätsvaren och data från 

mätningar. SPSS är ett lämpligt program för att ta fram svarsfrekvenser 

och göra statistiska analyser. 

 

 

● Tidsbild (Eng: Time frame) 

En tidsbild kan definieras som skillnaden mellan start- och slutbild och 

skillnaden i tidsbild och motsvarar tiden i verkligheten mättes i 

millisekunder, ms. 
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● T-Analyst 

En semiautomatiserade programvara utvecklad av institutionen i Teknik 

och samhälle vid Lund Tekniska Högskolan. T-Analyst är ett verktyg 

för att analysera trafik konflikter.  

 

● Videoanalys 

En analysmetod som grundar sig på videoinspelningen, det vill säga 

inspelat bildmaterial för datainsamling i fältet.  

 

● 85-percentil 

85-percentil är ett begrepp som flitigt används vid trafiksäkerhetsanalys 

och begreppet avses att 85 procent av fordon har en hastighet lika med 

eller lägre än angiven hastigheten. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till studiens frågeställningar, syfte, och 

avgränsningar samt rapportens disposition: 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Elsparkcyklar och Mikromobilitet 

Mikromobilitet är ett transportfenomen som uppstått på senare tid och kan 

definieras som ''An affordable solution to urban transport covering a distance 

of a 5 miles or less''. Definitionen är tagen ur en amerikansk tidskrift och 

belyser principen. Artikeln visar att cirka 60 % av resorna i USA sträcker sig 

cirka 5 mil eller mindre. (Runnerstrom, 2018) Mikromobilitet syftar till att 

implementeras i urbana miljöer för att uppfylla transportbehoven som en följd 

av urbaniseringen och för att bidra till en lösning för kortare transporter. 

Mikromobilitet har sitt ursprung i elcyklar och i 2017 introducerade konceptet 

med stationbaserade elcyklar. Senare under åren lanserade Bird, ett företag 

med ursprung i Santa Monica, USA docklösa elsparkcyklar på gatorna i 

samma stad. Att de är docklösa innebär att fordonet är distribuerats i städerna 

och att fordonen ska vara tillgängliga och enkla att hitta och sedan hyra för 

användare med hjälp av sin smartphone. När elsparkcyklar har blivit ett av de 

relativt nyare transportfenomenen inom mikromobilitet och fått en snabb 

tillväxt i andra städer inom USA visade ett ökat intresse för fler företag att 

göra sin entré i marknaden. (Populus, 2018). 

1.1.2 Användning av elsparkcyklar 

Elsparkcyklar har sitt ursprung i elcyklar och har idag en liknande affärs- och 

operativmodell som dem. Elsparkcyklar är i dagsläget docklösa och 

distribueras av olika uthyrare i flera större städer runt om i världen som 

nämndes i förra avsnitt 1.1.1. För att kunna använda elsparkcyklar måste 

användaren ha tillgång till en smartphone för att ladda ner en applikation 

(app.) som tillhör respektive uthyrare (VOI, 2020). Detta för att kunna 

aktivera fordonet för att få åka iväg eller låsa för att avsluta färden, vilket 

innebär att användaren ska skanna QR-koden på respektive elsparkcykeln från 

sin smartphone. Att skanna QR koden innebär att föraren är uppkopplad under 

hela sin färd och detta betyder att fordonet är registrerat i uthyrarens nätverk. 

En fördel med detta är att uthyraren blir aviserad i fall en olycka har 

förekommit under färden med fordonet.  Kostnaden för att åka elsparkcykel 

kan variera mellan de olika uthyrarna men de flesta har samma affärsmodell, 
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det vill säga att priset på färden är beroende på det faktiska avståndet som 

föraren har åkt. Till exempel har det svenska företaget VOI, ett fast pris på 10 

SEK för att aktivera fordonen och 2 SEK per minut på färd (VOI, 2020). 

1.1.3 Trafiksäkerhetsläget av elsparkcyklar i Sverige 

Under den senaste tiden har elsparkcyklar vuxit i popularitet i Sverige och att 

flera elsparkcyklar gjorde sin entré samtidigt kan detta innebära ökad 

olyckorna och försämrad trafiksäkerhet för trafikanter i städer. Allt fler 

utländska respektive svenska företag började lansera sina egna elsparkcyklar i 

större städer såsom Stockholm och Malmö, vilket bidrog till en ökad 

konkurrens mellan de olika uthyrarna (DiGITAL, 2019).  

 

Den rådande trafiksituation i dagsläget på elsparkcyklar kan uppfattas som 

mycket dåligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Anledningar till en försämrad 

trafiksäkerhet kan bero på att elsparkcyklar är docklösa och att dagens 

infrastruktur inte är utformad tillräcklig säker. Att elsparkcyklar inte har några 

särskilda parkeringsplatser i städerna kan ledde till att fler fordon parkerades 

vårdslöst på icke önskvärda platser. Detta har bidragit till försämrad 

framkomlighet för oskyddade trafikanter. Att dagens infrastruktur inte är 

utformad tillräckligt säker varken för att åka med fordonen eller för att skydda 

dess förare kan detta också tyda på en sämre trafiksäkerhet och att fler kan 

råka ut för trafikolyckor. Att antalet trafikolyckor med elsparkcyklar var 132 i 

de första åtta månaderna under år 2018 jämfört med enbart två som 

inrapporterats förra året i Stockholm stad, kan detta innebära att under de 

senaste åren har sett en markant ökning i antal trafikolyckor med elsparkcyklar 

jämfört med när fordon gjorde sin entré i större städerna i Sverige. Ytterligare 

visar olycksstatisk från STRADA, en nationell databas för alla trafikolyckor, 

att de flesta olyckorna med elsparcyklar hade lindriga olycksgrad och 

medelåldern låg mellan 20–35 år som var inblandade (Stockholms stad, 2019). 

Endast ett fåtal studier har studerats på elsparkcyklar med avseende på 

elsparkcykelförares hastighet samt beteende och interaktioner vid körning i 

urbana trafikmiljöer, det vill säga icke-olycksbaserade studier och orsakerna 

till varför elsparkcyklar är mer inblandade i eller råkar ut i fler trafikolyckor 

sedan lansering år i 2017 samt hur avgörande är de tre nämnde faktorer kan 

påverka trafiksäkerheten är i dagsläget oklart och svårtolkat.  
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1.2 Frågeställningar 

Detta examensarbete har som mål att bidra till en ökad förståelse av 

elsparkcykelns inverkan på trafiksäkerheten vid körning i en urban miljö. För 

att uppfylla målet med avseende på att studera den rådande trafiksituationen 

för elsparkcyklar kommer följande tre frågeställningar att besvaras: 

 

1. Vilka utmaningar ställs elsparkcykelförare inför vid introduktionen till 

dagens komplexa och urbana trafikmiljöer, sett ur 

trafiksäkerhetssynpunkt? 

 

2. Vilka kunskaper, attityder om och inställningar har allmänheten till 

elsparkcyklar i dagsläget och hur kan detta påverka trafiksäkerheten för 

både användare och icke-användare av elsparkcyklar? 

 

3. Hur effektiv är en videoanalys som metod för att mäta och studera 

elsparkcykelförares hastighet och beteende i en urban miljö?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera elsparkcyklarnas inverkan på 

trafiksäkerheten i urbana miljöer genom att undersöka samspelet mellan 

elsparkcykelförare och övriga trafikanter vid en utvald korsning i Malmö. 

Dessutom kommer kunskapsläget samt attityder och inställningar hos 

allmänheten att studeras närmare med avseende på elsparkcyklar i två städer i 

Sverige. 
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1.4 Avgränsningar 

Elsparkcyklar är en relativt ny typ av sparkcykel som tillhör gruppen mindre 

elassisterade (eldrivna) fordon och klassificeringen av dessa fordon kan skilja 

sig markant i olika länder på grund av skillnader i motoreffekter och styrning 

etc. Avgränsningarna för denna studie utgörs av:  

• att endast studera elsparkcyklar som har en standarddefinition av en 

sparkcykel designad för en person och drivs av en elektrisk motor med 

en maxeffekt på 250 watt (W), som förarna står på för att framföra och 

manövrera. (VTI, 2017) 

 

• att forskning av detta fordon som genomförts i andra kontinenter 

förutom både USA och Australien har uteslutits helt på grund av den 

stora skillnaden i terminologier och klassificeringen av elsparkcyklar. 

 

• att endast beräkna hastigheter och utföra en observationsstudie på en 

utvald korsning i Malmö. 

 

• att videoinspelningar skedde under en begränsad tid varje filmdagarna 

1.5 Rapportens disposition 

Denna studie är huvudsakligen uppdelad i fyra delar och beskrivs utförligt 

nedan:  

 

Studiens inledande del utgörs av kapitel 1 där bakgrund, frågeställningar, syfte 

och mål samt avgränsningar presenteras. Studiens andra del utgörs av kapitel 2 

som ger en djupare genomgång av de valda analysmetoderna i denna studie.  

I kapitel 3 presenteras tidigare litteraturstudier kring ämnet och kapitlet inleds 

med en teoretisk bakgrund till begreppet trafiksäkerhet och trafiksäkerhetsmått, 

sedan har störst fokus lagts på presentationen av de relevanta litteraturstudierna 

på trafiksäkerheten av elsparkcyklar. Inledningsvis presenteras även ett kort 

avsnitt om vilka lagar, regler och riktlinjer kring elsparkcyklar som gäller i 

andra länder på övriga kontinenter.  

 

Kapitel 5, 6 och 7 ingår som den avslutande delen i denna rapport. Kapitel 5 

omfattar en utförlig diskussion kring resultat erhållna från både videoanalysen 

och enkätstudien. Kapital 6 är ett diskussionskapitel som utvärderar de valda 
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metoderna som använts i denna studie och har samma upplägg som det förra 

kapitlet för att tydliggöra läsningen. I detta kapitel läggs stor vikt på att 

diskutera eventuella förekommande felkällor som uppstod i de olika 

metoderna.  

 

I kapitel 7 dras slutsatser utifrån studiens resultat. Frågeställningarna besvaras 

sedan och slutligen presenteras även ett antal olika alternativstudier som kan 

tänkas att utvidga denna studie. Avslutningsvis föreslås även några exempel 

på andra aspekter av elsparkcyklar som andra studier kan bygga vidare på. 

2. Metod 

I detta kapitel ges en detaljerad beskrivning av de olika metoderna som har 

använts i denna studie jämte tillvägagångssättet. Metoderna som beskrivs i 

följande avsnitt har fördelats i litteraturstudien och videoanalysen samt 

enkätstudierna. 

2.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien presenteras och sammanfattas resultatet av tidigare 

forskning relaterad till säkerhetsaspekter av elsparkcyklar i urbana miljöer och 

ytterligare trafikmiljö. Litteraturstudien har indelats i både en olycksbaserad 

och en icke olycksbaserad studie för att närmare undersöka säkerhetsaspekten 

av elsparkcyklar. I litteraturstudien har sökningar genomförts med hjälp av 

relevanta sökord i sökmotorer såsom Google Scholars, Science direct och 

Researchgate, i syfte att besvara de tre frågeställningarna som ställdes av 

författaren. Sökorden som använts var elsparkcyklar, hastighetmätningar, 

observationsstudie samt enkätstudie, i syfte att söka relevanta forskning och 

artiklar kopplade till elsparkcyklar.  

 

1) I avsnitt om reglering av elsparkcyklar kommer regelverk kring 

fordonen i flera länder i Europa och Nordamerika samt att tas upp för 

att ge en överblick av hur trafikläget i städerna med dessa fordon ser ut i 

dagsläget.  

 

2) I avsnitt om icke olycksbaserade studier gjordes en djupare 

litteraturstudie på tidigare forskning kopplat till indirekta 

trafiksäkerhetsindikatorer, i syfte att studera vilken inverkan 

elsparkcyklister kan ha för andra oskyddade trafikanter vid körning i 
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urbana miljöer. I icke olycksbaserade studier har mest fokus lagts på att 

presentera de olika indikatorerna som använts i tidigare forskning, till 

exempel hastighet samt beteende och interaktioner. Ytterligare 

litteraturstudier har undersöktes hur kunskapsläge, attityder och 

inställning till elsparkcyklar ser ut i dagsläget. Syftet med detta var att 

studera allmänhetens kunskaper om regelverket kring elsparkcyklar 

samt hur de olika attityder och inställningar kan påverka 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 

 

3) I avsnittet om olycksbaserade studier gjordes en djupare litteraturstudie 

på tidigare forskning kopplad till trafikolyckor som baseras på de 

inrapporterade olyckor från polisen och sjukhusen till databasen 

STRADA. Syftet var att studera de vanligaste trafikolyckorna som 

förekom med elsparkcyklar vid körning i urbana miljöer samt att 

identifiera de vanligaste beteendena under åkning, vilken ledde till 

olyckor med olika skadegrader. 

2.2 Beteendeobservation 

För att studera trafiksäkerheten kopplad till elsparkcyklarna vid körning i 

urbana miljöer genomfördes en beteendeobservation med hjälp av en 

videoanalys i en obevakad korsning. En videoanalys är en lämplig metod för 

att samla in en stor mängd data inom en kort tid och metoden möjliggör 

noggranna studier för hastighetsmätningar och beteendestudier eftersom 

förmågan att spola fram och tillbaka video kan bidra till att underlätta 

genomgång av en videofilm och analys av en händelse, vilket kan göra det 

möjligt att noggrannare studera ett händelseförlopp i flera omgångar. Syftet 

med videoanalysen i denna studie var att mäta hastigheter  

på elsparkcyklar och cyklar samt fotgängare som passerar korsningen och för 

att studera elsparkcykelförares beteenden och fordonens körspår, samt de 

interaktioner som uppstod med andra medtrafikanter vid den aktuella 

korsningen. 

 

 



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

- 9 - 

2.2.1 Val av korsning 

Flera faktorer kan tänkas ingå vid val av korsning för videoinspelningen och 

dessa faktorer kan spela en avgörande roll för att uppnå videofilmer av god 

kvalitet. För att samla in en stor mängd data under en begränsad tid upplevdes 

valet av en lämplig korsning svårhanterat eftersom flödesstatistiken för 

elsparkcyklar i större städer är begränsad i Sverige och det är svårt att bedöma 

vilken korsning som är lämplig. Det fattades beslut om att studera en 

obevakad korsning eftersom både antalet cyklister är fler och koncentrationen 

av interaktioner mellan fordon förväntas att vara högre jämfört med andra 

delar i transportnätet, det vill säga att en obevakad korsning kan bidra till att 

uppnå ett resultat av god kvalitet för både hastigheter- samt beteende- och 

interaktionsstudien. En obevakad korsning kan tänkas ge ett ökat antal 

beteenden och interaktioner jämfört med en reglerad korsning (icke 

signalreglerad korsning) eftersom beteenden i större grad bero på beslut 

fattade av hos elsparkcykelförare vid passering av korsningen och därmed 

bidrar till att fånga upp mer intressanta och utförliga händelseförlopp. 

 

2.2.1.1 Kriterier vid val av korsning  

Vid val av korsning i denna studie togs hänsyn till följande fem kriterier som 

kan tänkas ingå i analysen: 

1. Flöde 

Cykelflöde är en viktig faktor vid val av korsning och genom att välja 

en korsning mellan två anslutande vägar med stort cykelflöde kan det 

förväntas att sannolikheten är större att elsparkcyklar är en del av 

cykelflödet, vilket kan bidra till att ett större antal elsparkcyklar kan 

fångas under videoinspelningen för att sedan göra det möjligt att studera 

fordonets hastighet samt förarens beteende och interaktioner.  

 

2. Korsningstyp 

En korsning är antingen signalreglerad eller icke signalreglerad. En 

signalreglerad korsning används i korsningar med jämna trafikflöden 

för att säkerställa att en tryggare trafikmiljö uppnås, vilket ofta innebär 

att framkomligheten för den mindre sekundära vägen är förbättrat.  

 

3. Trafikolyckor  

Olycksstatistik kan användas för att analysera olyckor som inträffat 

tidigare i en korsning. Genom att analysera antalet olyckor och dess 
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karaktär kan olycksstatistiken användas som en indikator för 

trafiksäkerheten i en korsning.  

 

4. Placering och montering av kamera 

Kameran ska placeras på en lämplig höjd på ett fast föremål för att ge 

en överskådlig bild av hela korsningen i syfte att fånga in hela 

händelseförloppet. En lämplig höjd ska vara minst 7 till 8 meter och 

dessutom ska kameravinkeln ställas in rätt så att inspelningen inte 

skyms av något föremål. Det är viktigt att kameravinkeln inte är skymd 

av solljus, eftersom solen aldrig står stilla och solljus som reflekteras av 

kameravinkeln ger bilder som är kraftigt överexponerad. (Laureshyn, 

2018) 

2.2.2 Analys av den valda korsningen 

 

I följande delavsnitt presenteras både beskrivning av den valda korsningen och 

även tidigare olyckor som har inträffat vid den aktuella korsningen.  

 

2.2.2.1 Beskrivning av korsningen  
Korsningen Spångatan och Torpgatan i Malmö valdes för att genomföra 

videoanalysen i denna studie. Korsningen är i dagsläget icke signalreglerad 

och består av fyra tillfarter (riktningar) som förbinder Spångatan med 

Torpgatan. Spångatan är primärvägen som består av en dubbelriktad väg med 

tillfarter till både väster- och österlänkarna. Väjningsplikt råder på 

primärvägen och väjningsplikten ska innebära att samtliga fordon ska lämna 

företräde åt de andra fordon som ankommer från sekundärvägen och passerar 

korsningen. Torpgatan är den sekundära vägen vid anslutning till korsningen 

och är i dagsläget ett huvudcykelstråk, det vill säga en prioriterad cykelväg där 

gatan är lågtrafikerad av bilar. Cykelflödet är betydlig större jämfört med den 

primära vägen med många fler passerande cyklister än bilar.  

 

Torpgatan är en smal gata och på grund av denna anledning uppstår idag en 

mycket farlig körupplevelse på gatan eftersom alla fordonstyper tillåts 

framföras, vilket skapar dålig säkerhet ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Anledningen till att bilar svängar in på Torpagatan, trots att gatan är 

enkelriktad och slutar i en vändzon där bara cykelstråken fortsätter, är för att 

det är lättare för samtliga bilar att vända färdriktning istället för att hitta en 

annan vändzon. Gatan är utformad så att det inte finns tillräckligt med plats 

för bilar att vända mitt på gatan utan bilister är tvungna att köra vidare till 
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vändzonen. En ytterligare anledning att köra in på Torpgatan är att det finns 

parkeringsplatser tillgängliga och många bilförare väljer att parkera sin bil på 

den gatan. 

Trafiksäkerheten är mycket dålig på Torpgatan eftersom gatan är mycket smal 

och det finns bara ett körfält förutom parkeringen. Trots det låga antalet bilar 

så krävs det att oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare behöver 

anpassa sig och samsas med motorfordon eftersom gatan är mycket trång och 

saknar i dagsläget tydlig linjemarkering, vilket kan påverka trafiksäkerheten 

negativt för både cyklister och bilister. Eventuella hjälplinjer kan också tänkas 

skulle öka trafiksäkerheten för alla trafikanter. Nedanstående tabell visar en 

sammanvägning av de fem kriterier som nämndes tidigare vid val av 

korsningar för den valda korsning Spångatan -Torpgatan och kompletterades 

sedan med övriga kommentarer för korsningen. I figur 2.2 visas en översiktlig 

bild på vyn på korsningen, sett ur kameravinkeln. I figur 2.2 (V) visar två 

cirklar som tillsammans utgör synfältet från kameran och den röda rutan visar 

platsval för stolpen för montering av kamerautrustningen (H). 

 
Tabell 2.1: Sammanvägning av kriterier för korsningen Spångatan och Torpgatan 
* Flödestatistik innehållandes cyklister och mopedister år 2014 

** En höjd på 9 meter har uppnåtts och stolpen har inga vägskyltar. 

 

   
Figur 2.1: Korning Spångatan - Torpgatan, sett utifrån 3D-vyn och Street view från Google MAPS. 

Korsning Korsningstyp Närliggan
de stolpe 

för 
montering  

Flödestatistik Övriga  
Kommentar 

Spångatan 
och Torpgatan 

Icke 
signalreglerad 

Ja, med 
bra höjd** 

3180* 
(Spångatan- 

O. Torpgatan) 

Kameravyn är inte 
skymd av grenar  
från träd 
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2.2.2.2 Olycksstatistik 
 

Syftet med analysen av olycksstatistik registrerade i STRADA är till för att 

studera de olyckorna som inträffat tidigare och användes som indikator för 

trafiksäkerheten i den valda korsningen. Statistiken har hämtats från STRADA 

och omfattar olyckorna i de senaste tio åren, från 2010-03-31 till 2020-03-31 i 

korsningen Spångatan och Torpgatan i Malmö, vilka har rapporterats från 

både polisen och sjukvården (Transportstyrelsen, 2020). Lindriga skador var 

den mest dominerande olycksgraden, följda av måttliga skador och den 

trafikantgrupp som hamnat i flest antal olyckor är cyklister där fem 

singelcykelolyckor (G1) inträffat samt fem olyckor vid möten mellan cyklister 

(G4), varav tre var måttliga och åtta var lindriga. Det skedde även tre 

singelolyckor i korsningen med en enstaka fotgängare inblandade och utfallet 

blev två lindriga respektive en måttlig skada.  
 

Statistiken ur STRADA kan man konstatera att cykel var den mest 

representerade färdmedelstypen som råkat ut för flest olyckor vid den aktuella 

korsningen under de senaste 10 åren. Trafiksäkerheten är dock sämst för 

oskyddade trafikanter såsom cyklister och fotgängare varav med åtta lindriga 

och med tre måttliga skadade. Detta kan tänkas bero på utformningen av 

korsningen där tydliga väglinjer för att leda cyklister som passerar saknas.  

Att antalet cykelolyckorna som skedde vid korsningen var flest indikerar att 

trafiksäkerhetsläget var mycket dåligt för cyklister. Tabell 3.1 visar antalet 

olyckor som inträffade vid den aktuella korsningen och är uppdelade i 

olycksgrad och trafikantgrupper. 

 
Tabell 2.2 Antal olyckor uppdelat per trafikantgrupp och olycksgrad från STRADA  

mellan år 2010–2020 

Trafikantgrupp 
/olycksgrad 

Cykel  Motorcykel Fotgängare Personbil Lastbil Moped Total 

Lindrigt skadade 8 
 

2 
   

10 

Måttligt skadade 3 
 

1 
   

7 

Allvarligt skadad 

      
0 

Oskadda 
      

0 

Total antal olyckor 11 
 

3 
   

14 
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Figur 2.2: Antal olyckor uppdelat i olyckstyp ur statistiken från STRADA (G0 = fotgängare 

singelolyckor, G1 = cykelsingelolyckor, G3 = fotgängare - cykel och G4 = cykel - cykel)  

2.2.2 Videoupptagning 

En videoanalys har genomförts för den valda korsningen för att lättare studera 

händelseförloppet för framtagning av hastighetsmätningar och på så sätt få 

kunskap om typiska kännetecknen för elsparkcyklisternas beteenden och 

interaktioner som uppstår i en urban miljön. En fördel med att analysera en 

videofilm är förmågan att kunna spola fram och tillbaka i videon för att 

noggrannare studera ett händelseförlopp i flera omgångar jämfört med en 

konfliktstudie. Trafikflödet i dagsläget är ojämnt vid alla filer i korsningen 

Spångatan och Torpgatan i Malmö. Detta kan tänkas vara problematiskt med 

en konfliktstudie när flera händelser kan inträffa samtidigt och för en oerfaren 

observatör är det lätt att tappa koncentrationen, vilket medför att risken att 

man missar ett viktigt händelseförlopp är stort. 

 

Videoupptagningen skedde med hjälp av en kamerautrustning Mio Vision 

Scout. För att välja ett lämplig tidsintervall för videofilmning fattades beslutet 

att genomföra videoinspelningen under oktober månad. Anledningen till att 

spela in vid ett tidigt skede inför vintern var att fånga in ett så stort 

elsparkcykelflöde som möjligt eftersom användningen av fordonen är 

säsongsvarierande, det vill säga användningen av fordonen är kraftigt 

beroende av väderförhållanden och det förväntades därför ett mycket lägre 

elsparkcykelflöde under vintern jämfört med de övriga säsongerna.  

 

Videoinspelningen skedde under tre dagar, den 21:e, 25:e och 26:e oktober, i 

korsningen Spångatan och Torpgatan i Malmö. Anledningen till att ett 

uppehåll på två dagar uppstod mellan den 22:e och 24:e oktober berodde på 
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urladdning av batterier på den centrala kameraenheten för att sätta igång 

filmningen. Tidsintervallet för videoupptagningen valdes att läggas på 

förmiddagen, från 10:00-14:00, och på eftermiddagen, från 16:00-19:00. 

Dessa tidsintervaller valdes eftersom bedömningen gjordes att det då var 

rusningstrafik, och därmed flest antal resenärer för att fånga in en bredare 

observation vad gäller beteende och interaktioner mellan elsparkcyklar och 

övriga trafikanter (Hydén, 2010). 

  

Kamerautrustningen var utformad på ett sådant sätt att kamerans höjd kunde 

anpassas till en lämplig höjd ovanför markytan med hjälp av ett justerbart 

stativ och detta gjorde det möjligt att fånga in ett större område av den utvalda 

korsningen. (Scout handbok, 2019) Stativet spändes fast mot en stolpe som 

visar enligt figur 2.2 L, detta gjordes för att få en stabil vy över korsningen 

och för att anpassa efter väderförhållande, till exempel vid en kraftig vind.  

Med hjälp av den centrala kameradatorn kunde inspelningen sättas igång 

automatiskt genom att enkelt ange de inspelningsdagar och tidsintervaller för 

filmningen som önskades. Den centrala kameradatorn gav en förhandsvisning 

på inspelningsvyn från den ställda kameravinkeln för att säkerställa att 

kameran var korrekt riktad mot den utvalda korsningen och att vyn inte var 

skymd av något föremål innan inspelningen skulle sättas igång. Den centrala 

kameradatorn visar också annan väsentlig information under filmdagarna 

såsom batterinivån och minneskapacitet. (Scout handbok, 2019) 
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Figur 2.3 L:             Figur 2.3 R:  

Uppställning av stativet, efter justering          De väsentliga komponenterna för  
i höjd och sedan fastspänds på en stolpe.         kamerautrustningen. 

2.2.3 Programvara och detektorer 

T-Analyst är en programvara utvecklad på institutionen Teknik och Samhälle 

på Lunds Tekniska Högskola och den valdes som programvara för 

videoanalysen för det insamlade videomaterialet efter inspelningen. För att 

börja med analysen av det insamlade videomaterialet krävdes först att ett antal 

utvalda videofilmer importerades till programvaran. Sedan fördelades samtliga 

videofilmer till en tidsintervall på en timme. Korsningen filmades under tre 

dagar fördelat på åtta timmar per dag och efter varje inspelningsdag 

importerades inspelningen. På så sätt underlättades efterföljande sortering och 

analys av data. Detektorer skapades i programvaran för framtagning av 

hastighetsmätningar och för att studera beteende och interaktioner som 

uppstod. En registrering gjordes varje gång för en detekterad elsparkcykel vid 

genomgången av videofilmen och det krävdes att användaren manuellt 

skapade en detektor. Detektorer sparades sedan i programmet i form av ett 

videoklipp från den aktuella videofilmen och varje klipp bestod av 14 

sekunder och dessa videoklipp över varje detekterad elsparkcykel kallas för 

detektor, och detektorerna skapades löpande för varje upptäckt elsparkcykel 

från videofilmen. På så sätt gick det smidigt att återvända till att studera det 

händelseförlopp som skulle analyseras.  
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2.2.3.1 Programvarans ingående funktioner 
 

De ingående parametrarna och dess funktion i programvaran beskrivs utförligt 

i detta avsnitt och illustreras enligt nedanstående bild och de svarta siffrorna i 

bilden är i samma ordning som förklaringen nedan:     

 
Figur 2.4: De ingående parametrarna vid analysering av en detektor i programvaran 
 

1. Antal detektorer 

Vid analyseringen av detektorer visar programvaran samtliga detektorer 

Som skapades efter genomgången av en videofilm. Antalet detektorer 

kan ge en översiktlig bild på hur många händelseförlopp för elsparkcyklar 

som behövs för att analysera vad gäller både hastighet och beteende samt 

interaktioner. Programvaran möjliggör att direkt ange en detektors 

nummer för att hoppa fram till den önskade detektorn för att gå igenom 

händelseförloppet. Varje detektor har angetts ett specifikt nummer och 

kan exporteras till var och en av detektorerna. 

 

2. Skiftning mellan detektorer och videoinspelning  

Efter att en detektor har skapats för en elsparkcykel kan användare 

direkt återgå till tidpunkten i videoinspelningen för att fortsätta 

granskningen. Denna funktion möjliggör att identifieringen av 

elsparkcyklar från videoinspelningen kan ske oavbrutet och att 



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

- 17 - 

detektorer kan skapas kontinuerligt. Funktionen utnyttjades för att 

förkorta den tidsåtgång som går åt för att hitta de olika tidpunkterna 

efter detekteringen av elsparkcyklar med avseende på hastighets-, 

beteende- och interaktionsstudien. 

 

3. Bild 

Genom att identifiera både start- och slutbild vid analysering av en 

detektor för en elsparkcykel kunde hastigheter beräknas.  

En start- och slutbild kan definieras som den enstaka bild när en 

elsparkcykel når och lämnar en referenslinje. Processen vid 

framtagningen av hastighetsmätningar från detektorer kan upplevas 

smidig genom att direkt ange ett bildnummer som tidigare har 

antecknats för att kontrollera om både start- och slutbild har registrerats 

korrekt, det vill säga att det korrekta bildnumret är antecknat när en 

elsparkcykel har uppnått de identifierade referenslinjerna. 

 

4. Uppspelningshastighet 

För att snabbare detektera elsparkcyklar vid genomgången av 

videoinspelningarna vad gäller framtagning av hastigheter och 

identifiering av beteende och interaktioner kan olika 

uppspelningshastigheter utnyttjas på följande två sätt: 

 

1) Det kan upplevas tidskrävande att vid genomgången av varje aktuell 

videoinspelning detekterar elsparkcyklarna för varje händelse. Genom att 

spela upp videofilmen i olika uppspelningshastigheter upplevdes det mer 

tidseffektivt att snabbare detektera samtliga händelser som har skett och 

därmed skapats och på olika vägtyper, det vill säga på trottoar, stadsgata 

samt en blandad väg (där endast fotgängare, cyklister och förare av andra 

mindre fordon får köras) identifierades utifrån dessa händelser. 

Sannolikheten att missa en specifik händelse kan tänkas vara större 

eftersom det kräver mer fokus vid genomgång av videofilmer vid ett 

snabbare uppspelning.  

 

2) Det upplevdes också mer tidseffektivt vid granskningen av 

händelseförloppet från samtliga detektorer och anledningen till detta är att 

användaren kan spela upp ett händelseförlopp i flera omgångar i en 

snabbare uppspelningstakt för att underlätta bedömningsarbete vad gäller 

beteende och interaktioner. 
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2.2.4 Identifiering av färdriktningar 

Tre färdriktningar har identifierats vid den valda korsningen och 

hastighetsmätningarna har sedan fördelats efter färdriktningar. De tre olika 

färdriktningar som identifierades var rakt fram respektive svängningar till 

vänster och höger. För svängande elsparkcyklar valdes att dela upp 

svängriktningarna i både öster- och västerfärdriktning längs vänster och höger 

gatukant vid passeringen av den valda korsningen (se figuren 2.5). 

Anledningen till indelningen var att tydliggöra identifieringen av 

färdriktningen av sväng i den färdriktning som föraren färdades i syfte att 

sedan jämföra hastigheter i de båda svängriktningarna.  

 

 
Figur 2.5: Identifiering av färdriktningar för de fyra tillfarterna vid korsningen 

 

Korsningen som förbinder Spångatan och Torpgatan i Malmö utgörs av fyra 

tillfarter. Korsningen består i dagsläget av ojämna trafikflöden 

(Transportstyrelsen, 2020) och på grund av en begränsad vy från 

kameravinkeln vid videoinspelning har fyra bokstäver (A till D) använts för de 

fyra länkarna för riktningar till och mot korsningen för att förtydliga 

färdriktningar och följande färdriktningar har identifierats som visar i figur 

2.6: 
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● Färdriktning från länk A till C indikerar raka vägen fram till korsningen 

och C till A indikerar färdriktning in mot korsningen.  

 

● Färdriktning från länk A till D (och A till B) indikerar svängningar i 

färdriktning till vänster respektive höger till korsningen och 

motsvarande gäller för motsatta svängningar in mot korsningen.   

 

 
Figur 2.6: Identifiering av färdriktningar för till - och mot den valda korsningen 

2.2.5 Beskrivning av hastighetsmätningar 

Syftet med hastighetsmätningarna var att beräkna hastigheter bland fria 

elsparkcyklar, det vill säga fordon som körde vidare utan något hinder i 

färdriktningen och var fritt att anpassa sin hastighet. Hastigheter hos 100 

elsparkcyklar i rörelse gjordes på de detekterade elsparkcyklarna med hjälp av 

detektorer och i detta avsnitt kommer en detaljerad beskrivning ges avseende 

hur hastighetmätningarna beräknades fram.  

 

2.2.5.1 Val av referensgrupp 

I denna studie har sammanlagt 100 detektorer valdes ut slumpmässigt av 

samtliga detektorer för elsparkcyklar skapats för analysering av hastigheter, 

beteenden och interaktioner. För att åstadkomma en jämförelsestudie valdes ut 

slumpmässigt en referensgrupp på motsvarande antal cyklister för 
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hastighetsmätningar. Ytterligare valdes en referensgrupp på 15 fotgängare i 

syfte att studera och jämföra hastighetsmätningarna för fotgängare som 

framfördes på trottoaren på grund av att 15 elsparkcyklar detekterades att köra 

på trottoaren. 

 

2.2.5.2 Val av referenslinjer 
Två referenslinjer har framtagits för hastighetsmätningar för alla tre 

färdriktningarna i syfte att underlätta identifiering av både start- och slutbild 

när en elsparkcykel passerar den aktuella korsningen. (Se figur 2.7) 

Framtagning av referenslinjer är viktigt för att få fram en tydlig mätpunkt och 

för att försöka ge en objektiv bedömning vid beräkningen av hastigheter. För 

den raka färdriktningen har två referenslinjer markerats i röd färg som täcker 

det asfalterade vägavsnittet. Svängningar i både väster- och österriktning har 

sin startpunkt för mätning i både vänstra och högra ytterkanten av 

övergångsstället från kamerabilden och startpunkten har använts som den 

första referenslinjen för svängande fordon. Däremot har svängningar i väster- 

och österriktning sin slutpunkt på det asfalterade vägavsnitt som använts för 

den raka riktningen. Återigen har referenslinjer markerats ut med olika färger 

för att underlätta identifieringen av referenslinjer. 

 

 
Figur 2.7: Identifiering av både start- och slutpunkt för referenslinjer för varje färdriktning 

(R= rak, VS= vänstersväng, HS= högersväng)  
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För samtliga elsparkcyklar som passerar referenslinjerna gäller att 

tidmätningen har sin startpunkt precis när en elsparcykel når den första 

referenslinjen respektive har sin slutpunkt efter att fordonen har passerat den 

andra referenslinjen för varje tidigare identifierat avstånd. På grund av den 

dåliga bildkvaliteten är identifieringen av både start- och slutbild svårhanterad 

eftersom det upplevdes svårt att kunna se den exakta punkten på bilden. Som 

nämnts gör programvaran så att användare kan bläddra fram och tillbaka i 

detektorer för att hitta den exakta bilden när en elsparcykel når och lämnar 

referenslinjer. 

 

2.2.5.3 Val av ett fixerat avstånd 
För att beräkna hastigheterna på de elsparkcyklar som passerade korsningen 

krävdes att ta fram ett avstånd för varje färdriktning och detta gjordes genom 

att mäta ett fixerat avstånd i verkligheten vid korsningen som visar enligt figur 

2.8 L. För den raka färdriktningen valdes ett asfalterat vägavsnitt för 

avståndsmätning och anledningen till varför detta vägavsnitt valdes beror 

främst på vägavsnittets synlighet från videoinspelningen. På grund av en 

mörkare färg på asfalteringen jämfört med övriga oasfalterade vägavsnitt kan 

detta tänkas underlätta framtagningen av hastighetsmätningarna. 

 

För svängningar vid både väster- och öster gatukant vid korsningen upplevdes 

identifiering och mätning av ett fixerat avstånd något komplicerat eftersom det 

inte finns ett avstånd där samtliga elsparkcykelförare kan svänga förbi utan att 

de flesta svängde förbi vid olika avståndet från gatuhörn. För att bestämma en 

sträcka för både vänster- och högersväng vid korsningen togs hänsyn till att 

mäta ett medelavstånd inom ett begränsat område från gatuhörnet, det vill säga 

att hänsyn togs till att ta ett antal olika mätningar från olika sträckor från 

gathörnet vid korsningen. Ett medelvärde av tio olika mätningar för avståndet 

i alla färdriktningar användes sedan som avstånd vid framtagandet av 

hastigheterna för elsparkcyklar. Anledningen till detta tillvägagångssätt valdes 

var att de flesta svängande elsparkcyklar svängde förbi korsningen på olika 

avståndet från gatuhörnen, det vill säga att det inte fanns ett specifikt avstånd 

där samtliga elsparkcykelförare svängde utan de flesta svängde vid olika 

avstånd från gatuhörnet. Detta bidrar till en svårare bedömning av det 

vanligaste avståndet där samtliga elsparkcyklar kör förbi.  
 

Det verktyg som har använts i denna studie för att mäta ett medelavstånd för 

de identifierade färdriktningarna var en förenklad modell av ett cykelhjul och 

mätningarna skedde med hjälp av den analog som visas enligt figur 2.8 R 
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nedan. För varje ny mätning krävdes att användaren manuellt nollställde 

analogknappen på cykelhjulen. Samma metod tillämpades för framtagning av 

medelavståndet på trottoar, både till vänster och höger vid den aktuella 

korsningen och har använts både dörrar (vänstra) och lampstolpar (högra) som 

naturliga objekt att identifiera som lämpliga referenslinjer. Tabell 2.4 visar 

medelavståndet av tio mätningsförsök för de tre identifierade färdriktningarna: 

 
Tabell 2.4: Det uppmätta medelavståndet mellan referenslinjer 

Färdriktning Högersväng  
(Öster) 

Vänstersväng  
(Väster) 

Rak Trottoaren 
vänster 

Trottoaren 
höger 

Medelavstånd / m 14,0  9,12 1,36 3,28 2,5 m 

       
Figur 2.8 L:        Figur 2.8 R:  

Identifiering av medelavståndet för de     En förenklad modell av ett framcykelhjul 

identifierade färdriktningarna till korsningen   för att mäta medelavståndet i riktningar  
 

2.2.5.4 Genomförande av hastighetsmätningar 
Efter att ovanstående parametrar har tagits fram kan sedan hastigheter 

beräknas med hjälp av det uppmätta medelavståndet och start- och slutbild 

från de valda referenslinjerna i varje färdriktning. De två nödvändiga 

parametrarna för beräkning av hastighet var tid och avstånd. Tiden beräknades 

genom att ’tidtagningen’ gjordes varje gång en elsparkcykel passerat 

medelavståndet vid anslutning till korsningen och en ‘tidsbild’ kan definieras 

som skillnaden mellan start och slutbild när en elsparkcykel precis når och 

lämnar de två referenslinjerna för den aktuella färdriktningen, vilket motsvarar 

den verkliga tiden. Hastigheten beräknades sedan fram genom att dividera 

medelavståndet med tidsbilden. Eftersom tidsbilden mättes i millisekunder i 

programvara krävdes att kvoten multipliceras med en faktor på 3,6 för att 
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omvandla hastigheten från m/ms. till km/h. Samtliga hastighetsmätningar i 

denna studie har sedan framtagits med formeln nedan och beräknas med hjälp 

av ett samma inbygga formel i Exceldokument som visas enligt figur 2.9: 

 

𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑

𝑡𝑖𝑑
=

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑

(𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑 − 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑)
× 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑚. 𝑠.  × 3,6 [

𝑘𝑚

ℎ
] 

 

 
Figur 2.9: Framräkning av hastigheter för elsparkcyklar med hjälp av en inbyggd formeln i 

Excel. (Cellerna AE och AD inom parentesen är skillnaden i tidsbild för en elsparkcykel.) 

2.3 Observation av beteende och interaktion 

Ett antal olika beteenden samt interaktioner har identifierats i denna 

undersökning från tidigare litteraturstudier som gjordes på elsparkcyklars 

framfart i urbana miljöer, och detta har underlättat identifieringen av de olika 

beteenden och interaktioner som skulle tänkas ha störst intresse att söka efter i 

videoinspelningen för att analysera. Detta kan tänkas att bidra till förståelse 

för ett specifikt slags beteende som kan tänkas uppkomma. Vid analyseringen 

av detektorer för varje elsparkcykel som passerar korsningen antecknades 

samtidigt både beteende och interaktion i ett Exceldokument som har skapats 

för att underlätta registreringen av observationer. Dess omfattning beskrivs 

mer utförligt i punktlistan nedan: 

 

- Väjningsbeteende 

Väjningsbeteende bygger på de interaktioner som uppkom mellan 

elsparkcyklar och andra fordon när en elsparkcykel passerar korsningen. 

Med andra fordon avses både motorfordon och oskyddade trafikanter 

såsom fotgängare och cyklister. Väjningsbeteende har i denna studie 

definierats som en situation där fordonsföraren är tvungen att ändra sin 

färdriktning eller sakta ner sin hastighet för att undvika en potentiell 

kollision. Om en fordonsförare lämnade företräde åt andra trafikanter 

kommer detta beteende att registreras som en väjning vid korsningen. 

 



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

- 24 - 

Väjningsbeteendet registrerades på ett enkelt sätt genom att två 

kolumner skapades i samma Exceldokument. I den första kolumnen 

antecknades interaktioner vid korsningen mellan två inblandade 

trafikanter och den andra antecknades vilken av de två trafikanterna 

som lämnade företräde åt den andre. 

 

- Könsfördelning 

Denna observation har tagits fram för att undersöka fördelningen mellan 

könen vid användning av de olika cykeltyperna i denna studie, det vill 

säga elsparkcyklar och cyklar.  

 

- Hjälmanvändning 

En observation gjordes för att undersöka hur hjälmanvändning fördelas 

mellan män och kvinnor och hur andelen hjälmanvändning skiljer sig 

för privatägda eller hyrda elsparkcyklar. 

 

- Styrning av cyklar  

En annan observation gjordes för att studera huruvida passerande 

cyklister styrde cykeln med enhands- eller tvåhandsstyrning vid 

korsningen. Analys av detta beteende kan ge bättre förståelse av hur 

förare manövrerar och styr cyklar under sin färd.  

 

- Handsignal för svängande cyklar 

En annan observation gjordes för att undersöka andelen förare som 

visade en handsignal i samband med byte av färdriktning och hur detta 

beteende skiljer sig mellan elsparkcyklar och cyklar. Analys av detta 

beteende kan ge bättre förståelse för hur förare styr sitt fordon vid 

sväng.  

 

- Val av färdriktning på vägtyper 

I denna undersökning identifierades flera vägtyper för att studera 

elsparkcykelförares beteende vid framförande av fordon i dessa 

vägmiljöer. Det övergripande målet var att studera olika beslut hos 

förare genom att observera hur förarna agerar och beter sig när en väg 
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saknas eller när utrymmet är trångt. Ett exempel kan vara körning av 

elsparkcykeln på en trång trottoar där snabba beslut krävs av föraren för 

att fortsätta sin färd. Analys av detta beteende kan ge indikationer på de 

olika besluten och kan även bidra till att förstå hur trafiksäkerheten 

påverkas av dessa beslut. 

 

- Färdsätt för elsparkcyklar 

En annan observation i beteendestudien gjordes för att studera de olika 

färdsätten på elsparkcyklar. De två intressanta färdsätten med 

elsparkcyklar som identifierats i detta avseende var färdåkning i mindre 

täta grupper respektive färdåkning med två personer på samma fordon. 

 

- Bedömning av interaktioner 

Interaktioner mellan elsparkcyklar och andra trafikanter i korsningen 

klassades utifrån en subjektiv bedömning av trafikanternas beteende. 

Detta beteende har även analyserats på samma sätt för cyklisterna. 

 

Interaktioner klassades antingen som fri, säker eller farlig interaktion. Fri 

interaktion innebär att det inte uppkom någon interaktion mellan en 

elsparkcykel och ett korsande fordon och en fri interaktion uppstår där en 

elsparkcykel inte behöver interagera med ett korsande fordon. Dessutom kan 

en säker interaktion innebära att det uppkom någon interaktion mellan en 

elsparkcykel och ett korsande fordon, och att båda fordonen kan sakta ner i 

god tid för att lämna företräde för den andra så att en riskfri passering kan ske. 

För den sista interaktionen, nämligen farlig interaktion innebär att det uppkom 

någon interaktion mellan en elsparkcykel och ett korsande fordon, och att en 

trafikant har gjort en sen undanmanöver för att undvika en potentiell kollision. 

Denna interaktion innebär oftast att en förare har gjort en kraftig inbromsning 

och att reaktionstiden ofta är väldigt kort. Skillnaden från en fri interaktion är 

att av de båda mötande fordonen som behöver passera korsningen måste ett 

sakta ner och därmed inte fritt anpassa sin hastighet. 
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2.4 Sammanställning av data 

Samtliga observationer för hastighetsmätningar samt beteende och 

interaktioner registrerades i ett Exceldokument och har använts som ett 

gemensamt dokument för både start- och slutbild för framtagning av 

hastigheter och identifiering av beteenden och interaktioner för varje 

detekterad elsparkcykel. Totalt 22 kolumner skapades i Exceldokumentet och 

användes vid genomgången av videoinspelningen. (Se figur 2.10) 

De två första kolumnerna i Exceldokument skapades för att registrera både 

start- och slutbild för framtagning av hastigheter och den tredje kolumnen för 

att anteckna fordonets färdriktningar med syfte att underlätta sorteringen av 

hastighetsvärden i varje färdriktning. Vid analyseringen av detektorer från 

videofilmen har kön, väjningsbeteende och andra beteenden samt interaktioner 

vilka anses ha betydelse registrerats i de övriga kolumnerna i 

Exceldokumentet som visas enligt bilden nedan: 

 

 
Figur 2.10: Anteckning av observationer och interaktioner i Exceldokument 

2.5 Enkätstudier 

Enkätstudie är det andra metoden som användes i denna studie och studien är 

en kvantitativ studie där förbestämda frågor ställs till ett flertal människor. 

Enkätstudien genomfördes i två olika undersökningar, en fältundersökning 

och en enkätstudie via en panel (panelundersökning). I en fältundersökning 

sker insamling ute i fält och i en panelundersökning sker insamling genom att 

en existerande grupp ingår med i enkäten på att besvara på olika frågor.  

I detta avsnitt ges en beskrivning av tillvägagångssättet för uppbyggnaden och 

genomförandet av de enkätstudie och även hur genomförandet samt 

datainsamlingen gick till för båda undersökningarna. 

2.5.1 Fältundersökning 

Den första delen i enkätstudien genomfördes i form av en fältundersökning.  

De övergripande målen med fältundersökningen var att fånga in enkätsvar 

genom att ställa enkla frågor om elsparkcyklar till personer i Malmö och 

Lund. Fältundersökningen har urvalsgruppen användare av elsparkcyklar och 
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riktade sig endast mot de som använder en elsparkcykel eller ha testat en 

elsparkcykel. I och med begränsningar i tid och ekonomi, fungerade en 

fältundersökning bra för denna enkätstudie. Det går snabbt att samla in 

enkätsvar och metoden underlättar eftersom den inte påverkas eller varierar 

beroende på personen som ställer frågorna. En nackdel med 

fältundersökningen var att metoden inte gav något utrymme för att ställa några 

följdfrågor för att tydliggöra och förklara de frågor som ställdes i enkäten.  

 

För att få in fler svar från urvalsgruppen ute på fältet var det viktigt med 

tidseffektivisering och därför har stor vikt lagts vid att avsmalna frågorna och 

att göra de så tydliga som möjligt, i syfte att få in så många svar som möjligt. 

Hänsyn togs också till att formulera frågorna på ett lättförståeligt sätt så att 

enkäten kunde upplevas smidig att besvara. För att underlätta genomgången 

och bidra till en smidig upplevelse att delta i enkätstudien började frågorna 

handla om demografi och avslutades sedan med de attitydbaserade frågorna 

kopplade till användning av elsparkcyklar. Enkäten innehåller totalt sjutton 

frågor med förutbestämda svarsalternativ för att minimera tidsåtgången att 

svara på enkäten och endast två av de sjutton frågorna gavs i form av fritext. 

Frågorna har standardspråk svenska och utformades med relativ få ord och 

alla frågor krävde att deltagarna skulle ge minst ett svar. Anledningen till att 

endast sjutton frågor valdes för denna undersökning var för att försöka samla 

in så mycket information som möjligt och därmed bestod de flesta frågorna av 

svarsalternativen ‘‘Ja och Nej samt Vill ej ange’’. 

 

En dagbok har även använts vid genomgången av undersökningen på fältet för 

att registrera svarsfrekvenser. Detta gjordes för att kunna veta något om 

anledning till svarsbortfall. Bortfall i svar kan bero på att elsparkcykelförare 

inte vill vara med och besvara enkäten samt de som aldrig någonsin har testat 

en elsparkcykel inte kunde delta i enkäten. Fältundersökningen skedde under 

fem dagar, den 19, 20, 21, 22 och 26:e november, i de centrala stadsdelarna i 

Malmö och Lund. Anledningen till tre dagars uppehåll mellan den 23:e och 

25:e november berodde på dåligt väder med kraftiga vindar och regn. Som 

tidsintervall valdes eftermiddagar mellan 16:00-18:00. Detta tidsintervall 

valdes efter bedömning att då var det rusningstrafik, och därmed var 

sannolikheten större att fånga in fler elsparkcykelförare.  

 

Google Form och Survey Monkey är två olika webbaserade applikationer som 

använts för denna enkätundersökning och vid datainsamlingen fanns tillgång 

till två smartphones. Med stöd av inbyggda funktion kunde deltagarna 
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genomföra enkäten direkt på enheten och därefter registrerade smartphone 

automatiskt ned samtliga svar. Båda applikationer gav även möjlighet att visa 

en fråga i taget, i syfte att främja tydligheten och underlätta fokus för 

deltagarna. Anledningen till att två plattformar valdes att användas vid 

undersökningen på fältet var att en gratisversion av plattformen Survey 

monkey användes och därmed kunde endast ett fåtal funktioner utnyttjade.  

En begränsning i funktionen var att endast upp till 50 svar kunde samlas in 

och det upplevdes därför mer lämpligt att kombinera svarinsamlingen med en 

annan gratisplattform som inte hade någon begränsning i antalet svar, vilket 

upplevdes som en lämplig metod för att hålla ned den totala kostanden vid 

utförandet. På grund av användningen av två plattformar för att utföra 

undersökningen kunde insamlingen av enkätsvar blev effektivare. En annan 

begränsning i funktionen av denna gratisversion var att det inte gick att 

exportera samtliga erhållna enkätsvar för vidare analys, utan alla svar var 

tvungna att överföras manuellt till ett gemensamt Excel dokument som 

innehöll svar från de båda plattformarna. 

 

Därefter fattades ett beslut att ‘‘Survey monkey’’ ändå skulle användas vid 

fältstudiens genomgång eftersom plattformen ansågs vara mer tekniskt 

utrustad än Google Form, som är en gratistjänst i grunden. Plattformen 

‘‘Survey monkey’’ erbjöd möjligheten att visa upp övergång till nästa fråga 

och denna ’övergången’ upplevdes av många deltagare som en smidig 

fortsättning till nästa fråga. Dessutom är plattformen även utrustad med en 

progressbar med procentanvisning för att indikera för deltagarna hur långt  

de har kommit i enkäten.  

 

Tillvägagångssättet i fältundersökningen innebar att gå fram till 

elsparkcykelförare strax innan de började eller avslutade sin färd med 

fordonet. Anledningen var att det var svårt att få i användare när förare åkte 

med fordonet, det vill säga att de inte stannad. Under dagarna 

fältundersökning pågick hittades fler elsparkcykelförare än förväntat 

trots det regniga vädret. Det upplevdes också svårt att endast stå och vänta 

statiskt på en specifik plats samtidigt det fanns ett behov av att istället röra 

sig runt i stadskärnorna, det vill säga Malmö och Lund för att få tag på fler 

elsparkcykelförare. En anteckning gjordes i dagboken för varje enskild 

deltagare som inte ville vara med på att besvara enkäten och för de som inte 

hade använt eller testat elsparkcyklar ännu. Dessutom gjordes också 

anteckningar för de som inte kunde delta i enkäten på grund av 

språksvårigheter i svenska.  
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Vid genomgången av fältundersökningen tillfrågades totalt 229 personer i 

båda städerna. Antalet erhållna enkätsvar från fältundersökningen var 157 och 

antalet var mycket jämnt för könen med 79 män respektive 78 kvinnor. 

Anledningen till varför det inte fanns någon större skillnad i antalet kvinnor 

och män i enkäten kan vara att det eftersträvades så jämn könsfördelning som 

möjligt. 32 tillfrågade ville inte vara med och besvara enkäten och ytterligare 

två personer ville inte ange sin mejladress. 18 tillfrågade hade inte tidigare 

testat en elsparkcykel och 22 personer behärskade inte svenska. Dessa tre 

ovannämnda målgrupper utgjorde mellanskillnaden i enkäten och motsvarade 

72 personer. Svarsfrekvensen bland de tillfrågade var 69% (157/229).  

2.3.2 Enkätstudie via en panel (Panelundersökning) 

Enkätundersökningen via en panel valdes som den andra delen i enkätstudien 

och denna del valdes för att ställa fler frågor och för att få en bild av vad 

allmänheten tycker om elsparkcyklar. Panelundersökning valdes för att 

genomföra en kompletterande studie till fältundersökning. Det övergripande 

målet var att få en bättre överblick över invånarnas inställningar och 

användning samt kunskapsläget kring elsparkcyklar i Sverige. Denna 

enkätundersökning riktade sig till båda användare och icke-användare av 

elsparkcyklar. Vid utformningen av frågorna i denna undersökning togs 

hänsyn till att anpassa frågorna utifrån de två olika målgrupperna, det vill säga 

både användare och icke-användare av elsparkcyklar. 

  

Frågeunderlag bestod av 29 frågor och sju frågor var angivna i fritext medan 

resten hade förutbestämda svarsalternativ. Frågeunderlag bestod av djupare 

frågor än vad som kan göras vid en enkätstudie och flera frågor ställdes i 

fritextsvar i syfte att samla in fler utförliga svar från urvalsgruppen.  

I en panelundersökning var anonymiteten stor, vilket innebär att deltagarna 

kan ange personliga svar och även uttrycka sina negativa åsikter om 

elsparkcyklar. Frågorna som har använts i denna undersökning delades in i 

fyra olika teman, demografi, uppfattning, och användning samt 

trafiksäkerheten. Detta gjordes för att enkäten skulle upplevas som smidig att 

besvara samt för att underlätta sortering och analysering av samtliga 

enkätsvar. Temat trafiksäkerhet innehöll endast frågor anpassade till 

elsparkcykelförare, i syfte att studera djupare hur fordonet används av de som 

har kört eller testat en elsparkcykel. 
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Ett färdigt utkast på ett frågeunderlag förbereddes på förhand och kunde 

användas inför genomförandet av enkätundersökningen. I en 

panelundersökning använder sig av via olika privata undersökningsföretag för 

svarsinlämningen där ett slumpmässigt utvalda invånare som aktivt 

ställt upp att delta på olika former av undersökningar mot någon form av 

kompensationer. Till skillnad från fältundersökningen upplevdes det mycket 

svårt för att hålla ned den totala kostnaden för denna enkätstudie eftersom 

valet av metoder var mycket begränsade. Samtliga enkätsvar sammanställdes i 

ett Exceldokument och SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) har 

använts som programvara för att analysera enkätsvaren. SPSS är ett lämpligt 

program för att ta fram frekvenser och göra statistiska analyser. Pearsons Chi-

Square test gjordes för att testa om det var skillnader mellan män och kvinnor 

i olika aspekter. SPSS är ett statistikverktyg för att analysera en stor mängd 

data, vilket var aktuellt för denna undersökning.  

 

Totalt antal erhållna enkätsvar från enkätundersökningen via en panel var 404 

svar och antalet svar utgjordes av fler män än kvinnor. Andelen män som 

deltog i enkäten var 60,3 % (n=249) och andelen kvinnor var 38,5% (n=157), 

vilket innebär att antalet män som deltog i enkäten var 1,6 gånger fler än 

kvinnor. I en undersökning som görs via en panel är det svårt att veta något 

om svarsfrekvensen eftersom beställningen av ett visst antal svar gjordes och 

det antal svar levereras. 
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3. Kunskapsöversikt (Litteraturstudie) 

I litteraturstudien presenteras och sammanfattas resultatet av tidigare 

forskning som anses vara relevant i ämnet om elsparkcyklar och som bidrar 

till ökad förståelse för trafiksäkerheten vid körning i urbana miljöer.  

De metoder som presenterades avseende både olycksbaserade och icke 

olycksbaserade studier kan användas som trafiksäkerhetsindikatorer på en 

utvald plats. Dessutom bidrog de till att få insikt i vilka parametrar och 

beteenden som kan vara intressanta för att söka efter och välja ut ifrån 

videoinspelningarna. 

3.1 Begreppet trafiksäkerhet och trafiksäkerhetsmått 

Trafiksäkerhet är ett viktigt begrepp inom trafiken och nollvisionen är det 

långsiktiga målet, nämligen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd 

av trafikolyckor i Sverige (Trafikverket, 2018). Detta är ett långsiktigt mål och 

delas ofta upp i etapper allt för att förebygga olyckorna. Trafiksäkerhet 

kopplas ofta till begreppen framkomlighet och tillgänglighet men de befintliga 

trafikanläggningarna uppfyller sällan samtidigt alla tre begreppet, nämligen 

trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. 

   

För att mäta trafiksäkerheten finns ett antal olika indikatorer att användas  

vilka ger en bild av trafiksäkerhetsläget på en utvald plats. De två vanligaste 

metoderna att studera trafiksäkerheten i Sverige är olycksbaserade och icke 

olycksbaserade studier. De olycksbaserade studierna utgår från analysen av 

olycksstatistiken och kan användas som en indikator på trafiksäkerheten. 

Fördelen med att använda olycksdata är att de anses mycket lämpliga för att 

mäta olyckstrender och att jämföra olyckorna på ett övergripande plan 

(Hydén, 2008). 

 

I Sverige finns tillgång till den insamlade olycksstatistiken från STRADA,  

en nationell databas för alla trafikolyckor inrapporterade av polisen och 

registrerade hos sjukvården. Mörkertalet i informationen från STRADA är 

stort och kan bero på snedfördelade rapporteringar från både polis och 

sjukvård. De insamlade uppgifterna från båda källorna minska det mörkertal 

som redan ha funnits. Nackdelarna vid användning av olycksstatistik som 
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trafiksäkerhetsindikatorn är att det är svårt att rekonstruera händelseförloppet 

som föregick olyckorna. Detta kan leda till stora slumpmässiga variationer vid 

analys av enskilda olycksplatser med relativt få olyckor och kan även försvåra 

bedömningen av trafiksäkerhetsläget på den utvalda platsen. (Hydén, 2008) 

 

Icke olycksbaserade observationsstudier baseras ofta på konfliktstudie och till 

skillnad från olycksbaserade studier är konfliktstudier mindre tidskrävande 

och genomförs i betydlig mindre utsträckning, det vill säga att konfliktstudier 

är mest tillämpbara att beskriva trafiksäkerhetsläget lokalt. Genom att studera 

de olika trafikantbeteenden lokalt kan detta skapa bättre förståelse av 

trafiksäkerhetsläget och det möjliggör även identifiering av de  

beteenden som bedöms farliga i större utsträckning (Hydén, 2008). 

Konflikter är ett svårtolkat begrepp och kan definieras som en situation där två 

(eller flera) trafikanter skulle ha kolliderat om de hade fortsatt med oförändrad 

hastighet och riktning. En allvarlig konflikt kännetecknas av att en trafikant 

ofrivilligt försätts i en farlig trafiksituation. Både tid och hastighet kan spela 

en avgörande roll vid bedömningen av en allvarlig konflikt. Den 

tidsmarginalen som återstår från att avvänjning påbörjats tills dess att kollision 

skulle ha inträffat kallas för Tid-till-olycka (TA-värde) och mäts i sekunder 

(Hydén, 2008). Gränsen mellan allvarliga och lindriga olyckor illustreras i 

figur 3.1. 

 
Figur 3.1 Samband mellan hastighet och TA (Laureshyn, 2010) 
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En konfliktstudie bygger på registreringen av olyckstillbud, de så kallade 

allvarliga konflikter, och kan kännetecknas av att tränade 

konfliktobservatörer är närvarande på en specifik plats, i syfte att få en bild av 

händelseförloppet i den sista fasen innan en olycka sker. Detta innebär att 

observatörer ska uppskatta hastigheten och även avståndet till den tänkta 

kollisionspunkten vid möte mellan två trafikanter lokalt på en plats. Det krävs 

dessutom att observatörer ska kunna skilja allvarliga konflikter från andra 

händelser vid uppkomsten av olyckorna (Hydén, 2008).  

För beteendeobservation ingår mätningar av hastigheter, väjningsbeteende och 

hjälmanvändning och dessa observationer används ofta som indirekta 

trafiksäkerhetsmått för att beskriva trafiksäkerhetsläget. Detta kan förstärka 

argumentet till varför det är viktigt vid en konfliktstudie att beräkna hastighet 

lokalt på platsen där oskyddade trafikanter ingår, i syfte för att förbättra 

trafiksäkerheten (Laureshyn, 2010). 

 

Den svenska konfliktstudien är en metod utvecklad av institutionen Trafik och 

Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola. Modellen beskriver relationen mellan 

trafikolyckornas uppkomst och dess allvarlighetsgrad och är en konfliktstudie, 

vilket bygger på att den tränade observatören registrerar olyckstillbud i 

trafiken som nämnts ovan. Fördelningen av händelserna med olika 

allvarlighetsgrad representeras av en ‘säkerhetspyramid’ som visas i  

figuren 3.2 (Laureshyn, 2010). 

 

 
Figur 3.2 Den svenska konfliktstudien, fördelning av händelser med olika allvarlighetsgrad 

(Laureshyn, 2010) 
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Hastighet är en mycket betydande faktor i trafiksäkerheten eftersom en 

fordons hastighet kan påverka både risken till att en olycka inträffar och 

skadeföljden vid den trafikolyckan. En högre hastighet kan medföra en högre 

kollisionshastighet som leder till att sannolikheten är större för skador med 

svår eller dödlig utgång. Sambandet mellan antalet olyckor och hastighet samt 

dess olyckshetgrad kan beräknas med potensmodellen, en modell med 

antagande att personskador är proportionellt mot hastighetsändringen i 

kvadrat, vilket är detsamma förändring för den relativa rörelseenergin  

(VTI, 2018). Potensmodellen används ofta för att avgöra trafiksäkerheten  

hos bilar och hur väl modellen passar till för att beskriva sambandet mellan 

hastighet och antalet olyckor för andra fordon än bilar är i dagsläget oklart  

(Hydén, 2018).  

 

 
Figur 3.3 Potensmodellen (VTI, 2018) 
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3.2 Reglering av elsparkcyklar 

I detta avsnitt presenteras även ett kort avsnitt om vilka lagar, regler och 

rekommendationer finns för körning med elsparkcyklar i delar av 

Skandinavien, Australien och i Nordamerika.  

 

I Sverige klassificeras elsparkcykeln som cykel och tillhör gruppen för 

eldrivna enpersons fordon, EPF Elsparkcykeln är däremot tillåten på allmänna 

vägar under förutsättningen att fordonet är inställt på en topphastighet på 20 

km/h och en maxeffekt på 250 watts. För hjälmanvändning gäller en 

minimiålder på 15 år. Fordonet får framföras på cykelbana och på allmänna 

väg om en cykelbana saknas eftersom fordonen klassas som cykel (NTF, 

2020). 
 

I Danmark klassificeras elsparkcykeln som cykel. Danmark tillåter som 

Sverige en maxhastighet på 20 km/h och fordonet ska utrustad med en 

styrstång. En minimiålder på 16 år gäller för att få köra fordonet 

(Færdselsstyrelsen, 2016). I Finland klassificeras elsparkcykeln som ett lätt 

elfordon och sorteras in i gruppen för större och lätta elfordon. För samtliga 

fordon som faller i denna grupp gäller samma trafikregler som cykel och detta 

innebär att fordonet får endast framföras på cykelbana men inte på trottoaren.  

Här gäller en topphastighet på 25 km/h och till skillnad från cyklar får de 

större elfordonen framföras på trottoaren med endast i gångfart 

(Kommunikationsministeriet, 2016).  

 

Regelverken skiljer sig i olika delstater i både USA och Australien. Endast 

regelverk som gäller i delstaterna California och Queensland kommer att 

diskuteras i detta avsnitt, eftersom tidigare forskning som studerats i 

litteraturstudien har utförts i samma delstater i båda länderna. I Australien 

klassas elsparkcykeln som PMD (Personal mobility device) och fordonet är 

definierat på samma sätt som i Sverige. Elsparkcyklar får köras på trottoarer 

och allmänna vägar som motorfordon men passerar på cykelöverfarter, 

däremot är de inte tillåtna att köra på cykelbanor. Här gäller en topphastighet 

på 25 km/h vid körning i blandade vägtyper. Hjälm är ett krav från en 

minimiålder på 16 år och åkning med mer än en person inte är tillåten  

(QLD, 2019). Dessutom i delstaten Kalifornien, USA klassas elsparkcykeln 

som EMP (electrical mobility device) och fordonen skall utrustas med 

belysning och reflex samt broms. Enligt rekommendationer ska elsparkcyklar 

helst köras på cykelbanor och inte på trottoarer men får även köras på bilvägar 

om cykelbanor inte är tillgängliga. Här gäller istället en topphastighet på 24 
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km/h (=15 mph). Hjälm är ett krav och minimiålder för åkning med 

elsparkcyklar är 16 år (Escootery, 2018). 

3.3 Tidigare studier om elsparkcyklar 

Nedan redogörs och presenteras en sammanställning av tidigare studier och 

forskning på elsparkcyklar med avseende på huvudområdet trafiksäkerhet.  

I detta avsnitt kommer tidigare studier och forskning på elsparkcyklar att 

presenteras och har fördelats i både olycks- och icke olycksbaserade studier 

som nämnts ovan, samt att mest fokus har lagts på att belysa tidigare studier 

gjorda i både USA och Australien. 

3.3.1 Litteraturstudier med avseende på icke olycksbaserade 

observationsstudier 

 

År 2018 genomfördes en enkätstudie i Portland, USA. Panelstudien 

genomfördes av Portland Bureau of Transportation och utgick från att låta 

invånare i Portland använda elsparkcyklar och sedan samla resultat i form av 

en panelstudie. Studien resulterade i att totalt 700 369 resor gjordes och täckte 

cirka 801 887 mil bestående av 2043 stycken elsparkcyklar. Panelstudien 

genomfördes mellan 25 juli och 20 november, i syfte att undersöka hur 

elsparkcyklar kan möta transportbehovet i Portland. Studien visar enligt 

resultatet från omröstningar som hölls i staden att majoriteten av invånarna i 

Portland hade en positiv inställning till elsparkcyklar och att de har använt 

fordonet mer än förväntat. Bland de invånare som har provat fordonet 

konstaterades att 34 % har ersatt sitt bilåkande med elsparkcyklar och att 

andelen är större bland turister. Studien visar även att 42 % av invånarna i 

Portland hade valt att promenera eller cykla istället om en elsparkcykel inte 

fanns tillgänglig och det innebär att fordon används främst av invånare 

huvudsakligen för korta transporter i Portland. Studien kunde dra slutsatsen att 

det fanns en koppling mellan antal fordonsmil och personskador eftersom en 

växande användning av dessa fordon potentiellt kan minska dödsolyckorna 

med motorfordon. (PBOT, 2018) 

 

I rapporten av Fang m.fl. presenteras resultatet av en studie genomförd i San 

Jose, Kalifornien av Mineta Transportation Institute (MTI) för att ta reda på 
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vilka vanor gällde för parkering av elsparkcyklar av invånare i San Jose. 

Studien genomfördes som ett fältbesök under sommaren 2018 och utgick från 

att observera och sedan fotografera de elsparkcyklar som undersökarna ansåg 

hade parkerats felaktig. Resultatet visade att totalt 530 elsparkcyklar parkerats 

felaktigt och dessa fotograferades för att sedan klassificeras utifrån var och hur 

fordonet parkerats samt huruvida fordonet utgjorde ett hinder för andra 

trafikanter. En korrekt bedömning på parkering av fordonet är subjektiv och 

har enligt författaren definierats på följande tre sätt:  

• Utgjorde inget hinder för fotgängare 

• Fordonet är parkerat på trottoarkanten och i områden som redan utgör ett 

hinder 

• Fordonet står upprätt och har inte fallit ner sidledes (Fang m.fl. 2018) 

 

Resultatet enligt fältstudien visade på att en majoritet på 92 % av fordonen 

parkerats upprätt och att 90 % parkerats på trottoarkanten och i områden som 

redan utgör ett hinder för andra oskyddade trafikanter, det vill säga vid bänkar, 

stolar och parkeringsplatser avsedda för cyklar. Studien visade också att 2 % 

av fordonen hade blockerat tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättningar. Författaren kunde däremot dra slutsatsen baserat på 

fältstudien att parkering av elsparkcyklar i dagsläget inte blockerar vägar eller 

utgör hinder för fotgängare men att dessa parkeringsvanor kan väcka oro för 

den estetiska aspekten på landskapsbilden i stadsmiljön. (Fang m.fl. 2018) 

 

En ytterligare observation som framgick av en annan studie från Fang m.fl. i 

staden San Jose visade en videoinsamling användningen av hjälm  

och mobiltelefon bland användare. Enligt analysen från studien identifierades 

endast 5% elsparkcyklister med hjälm jämfört med cyklisterna med hjälm, 

56,4%. Skillnaden i hjälmanvändning kan enligt författarna bero på den 

upplevda trafiksäkerheten och skiljer sig mellan de privatägda (cykel) och 

delade (elsparkcykel) fordonen. Vidare visade resultatet att endast en 

användare hade hållit sin mobiltelefon i handen under sin färd och författarna 

konstaterat att elsparkcyklister är mindre benägna att använda sin mobiltelefon 

under färden. Även här jämfördes studien med tidigare litteraturstudier där en 

högre andel mobilanvändning under färd förekom för cyklister (2,2 %) och 

skateboardåkare (4 %). Ur analysen identifierades ytterligare 16 % 
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elsparkcyklister med hörlurar och detta bedömdes enligt författarna att ett 

samband fanns mellan den låga andelen hjälmanvändning respektive högre 

användning hörlurar eftersom dagens utformning av elsparkcyklar brukar 

kräva att användare ska styra med både sina händer för att bättre kontrollera 

balans och styrning av fordonet. (Fang m.fl., 2019) 

 

I en amerikansk rapport av Owain m.fl. redovisades resultat av en studie 

genomförd i Rosslyn, i delstaten Virginia, vars syfte var att få en  

bättre överblick av allmänhetens inställning, användning och kunskap kring 

elsparkcyklar. Studien genomfördes i två delexperiment; en webbaserad 

enkätstudie och en fältstudie. För att fånga in flera svar skickades mejl ut 

veckovis till invånare i Rosslyn och den webbaserade enkätstudien 

distribuerades på flera sociala medier kopplade till det lokala universitetet. 

Enkätstudien riktade sig mot de som redan använder och till de som aldrig 

använt en elsparkcykel. Resultatet från fältstudien visade att av de 606 fordon 

som observerades hade endast 16 % parkerats felaktigt (Owain m.fl. 2019).  

Detta jämfördes sedan med studien gjord av PBOT i Portland eftersom båda 

studierna visade på att majoriteten av fordonen har parkerats på ett korrekt 

sätt, och utgjorde således inget hinder för oskyddade trafikanter. Resultat från 

enkäten visade att bland de invånare som aldrig hade åkt en elsparkcykel förut 

upplevde otrygghet i närheten av fordonen medan de som tidigare hade kört 

var det endast 24 % som uttryckte otrygghet. Enkäten visade också att både 

användare och icke- användare i Rosslyn hade låga kunskaper om de allmänna 

reglerna om hur fordonet får framföras i stadsmiljön. I Arlington distriktet 

(kommunen) gäller det enligt regelverket att elsparkcyklar inte får köras på 

trottoarer och att ha hjälm är inte ett krav. Motsvarande resultat visade en 

andel på 48% invånare som inte var bekanta med regelverket och det rådde 

förvirringar om regelverket bland deltagarna som trodde att de kunde 

regelverket. Studien jämfördes också med den panelstudie som genomfördes i 

Portland, där regelverket kring framförande av elsparkcyklar på trottoarer är 

samma men däremot användning av hjälm är ett krav. Enligt PBOT visade en 

andel på 26 % av invånarna i Portland att de inte kunde regelverket, men en 

större andel kunde identifiera regelverket korrekt jämfört med invånarna i 

Rosslyn. I studien dra man slutsatsen att olika regelverk kring elsparkcykel 
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kan skilja sig inom olika delstater i USA och kan därför ofta orsaka 

förvirringar för både användare och icke-användare, sett ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv. Däremot kunde studien ge en tidig indikation på att 

ett lågt antal elsparcykelförare följde det allmänna regelverket avseende 

åldersgräns och hjälmkrav, samt att detta kan innebära en risk att påverka 

trafiksäkerheten negativt. (Owain m.fl. 2019) 

 

3.3.2 Litteraturstudier med avseende på hastighet och konfliktstudier 

 

Från studien gjord av PBOT belystes även oron kring säkerheten när fordonet 

kördes på trottoar avsedd för fotgängare. Elsparkcyklar har en maxhastighet på 

25 km/h och är enligt PBOT mer anpassade för att köra på cykelbanor istället 

för på trottoaren, eftersom invånare upplevde obehag när elsparkcyklar 

framfördes i hög hastighet på trottoaren. Inom studien presenterades också 

resultatet av fordonets påverkan på trafiksäkerheten, samt hur väl 

infrastrukturen i Portland möter elsparkcykelns preferenser. Denna del i 

studien grundade sig på en konfliktstudie som gjordes på sju olika platser, 

varav fem platser hade en separat cykelbana. Insamling av data genomfördes i 

två timmar per dag under åtta dagar under tidsperioden från 2 till 18 oktober. 

När datainsamlingen avslutades hade totalt 128 elsparkcyklar observerats och 

resultatet visade att användare föredrog att köra fordonet på cykelbanor och 

mindre på trottoaren och att deltagarna i enkätundersökningen via en panel 

hade en stark preferens för en infrastruktur som skyddar cykel eller 

elsparkcykel. I studien kunde slutsatsen dras att flera skyddade cykelbanor kan 

resultera i mindre körning på trottoarer, som enligt regelverket är olagligt i 

Portland. Inom konfliktstudien identifierades endast 8 % av elsparkcyklarna 

användes på trottoaren när en separat och skyddad cykelbana fanns tillgänglig 

jämfört med motsvarande 39 % som användes på trottoaren när en cykelbana 

inte fanns tillgänglig.  

 

I rapporten av Dowling m.fl. presenterades resultat från en studie genomförd i 

campusområdet vid Macquarie University, Sydney i syfte att studera de 

konflikter som uppstod mellan användare av eldrivna enpersonsfordon och 

andra oskyddade trafikanter, samt hur användare av dessa fordon var 
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integrerade i en blandad trafikmiljö. Eftersom att köra någon form av eldrivna 

enpersonsfordon på trottoaren är förbjudet i delstaten New South Wales, krävs 

därför särskilt tillstånd från kommunen för att genomföra experimentet i denna 

studie. Två olika slags PMD (personal mobility device) användes, det vill säga 

en tvåhjulig och en trehjulig. Den tvåhjuliga var en elsparkcykel försedd med 

en topphastighet på 10 km/h och drevs av en elektrisk motor på 250 Watt. 

Insamling av data till studien skedde med hjälp av videoanalys och 

enkätstudie, dels för att studera interaktion, dels för att ta reda på användarnas 

uppfattning. Vid genomförandet av experimentet monterades GPS:er på 

deltagarnas PMD, som en gemensam datainsamlingsutrustning. 

Datainsamlingen startades sedan automatisk efter att fordonet sattes i rörelse 

och GPS:en kunde ge relevanta data såsom hastighet, start och slutläget samt 

tid och datum. För att studera interaktioner och konflikter mellan de två slags 

PMD och andra medtrafikanter användes två övervakningskameror som 

placerades på de områden där interaktion förväntades ske. När studien 

avslutats visade det sig att elsparkcykeln höll en genomsnittlig hastighet på 6 

km/h och motsvarade en snabb promenadhastighet hos fotgängare. Detta tyder 

på att fordonet höll en högre hastighet vid körning i en blandad miljö med 

andra oskyddade trafikanter. Antalet interaktioner pekade på att det fanns fler 

med elsparkcykel jämfört med ett trehjuligt alternativ och enligt synpunkter 

insamlade i enkäten kunde författarna dra slutsatsen att elsparkcyklar och 

trehjuliga fordon visade på olika förhållningssätt på grund av fordonets 

storlek, manövrerbarhet och balans. Med andra ord att trehjulingen är större 

och att elsparkcykeln är lättare att styra och navigera runt andra fotgängare på 

trånga trottoarer. Studien nämnde några tillfällen där fotgängare ibland 

distraherats, vilket omedvetet ledde till att användare av PMD ändrade 

färdriktning och flera med elsparkcykel gjorde detta. Däremot 

rekommenderades enligt studien en maxhastighet på 10 km/h på trottoarer 

motsvarade en lägre maxhastighet på 5 km/h vid fotgängare närvarande. 

(Dowling m.fl., 2019) 

  

I samma studie genomfördes av Fang m.fl. (2019) i staden San Jose, 

Kalifornien mellan oktober 2018 och februari 2019 med syfte att studera 

elsparkcyklisters beteende i urbana trafikmiljöer. Experimentet byggde på två 

delar, en fältstudie och en videoinsamling. Syftet med fältstudien var att mäta 
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och ta fram hastighetsberäkningar på elsparkcykel, standardcykel och 

fotgängare på tre olika vägtyper, det vill säga på trottoar, stadsgata samt en 

blandad väg (där endast fotgängare, cyklister och förare av andra mindre 

fordon framfördes) och videoinsamlingen gjordes för att studera fordonens 

körspår och de interaktioner som uppstod med andra medtrafikanter. 

Hastighetsmätningen skedde genom att mäta tiden för en elsparkcykelförare 

att passera ett känt avstånd och detta kunde mätas med hjälp av att använda 

naturliga föremål såsom träd, stolpar och vägskyltar. Avståndet mellan dessa 

naturliga punkter i studien varierade mellan 36,9 - 38,1 meter och tiden togs 

med hjälp av ett stoppur. Sammanställningen av den insamlade 

hastighetsmätningarna visade att elsparkcyklar höll en medelhastighet på 17,9 

km/h på stadsgator respektive 11.4 och 15,5 km/h på trottoar och den blandade 

miljön. Skillnaden i hastigheten kan bero på vilka vägar fordonen kördes på 

och enligt hastighetsdata identifierades den lägsta hastigheten på 6,4 km/h och 

den högsta på 25,9 km/h. Att den högsta hastigheten har överskridit den 

maximalt tillåtna hastigheten på 24,1 km/h i San Jose, som rekommenderas av 

kommunen, menade författaren att felmarginalen kan bero på att 

maxhastigheten inte har ställts in helt korrekt förrän fordonet gjorde entré på 

gatorna i staden. Vidare visade studien på skillnader i hastighet till följd av 

kön, där män höll en högre hastighet än kvinnor på alla tre vägtyper. Vidare 

kunde författarna dra slutsatsen, baserat på de tidigare litteraturstudierna 

gjorda på cyklar och rullskridskor, att resultatet är samma även där. Ytterligare 

resultat från hastighetsmätningarna visade att elsparkcyklar kördes 

långsammare än standardcyklar och hade en medelhastighet som var 2.6 

gånger snabbare än medel promenadhastigheten på trottoar. (Fang m.fl. 2019) 
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3.3.2 Litteraturstudier med avseende på olycksbaserade 

observationsstudier 

 

I resultatet som framkom av sjukhusets olycksdata enligt studien av PBOT 

(2017) identifierades totalt 176 patienter som sökte vård hos akutavdelning 

relaterat till körning med elsparkcykel jämfört med året innan med endast 16 

besök. Studien visade även att olyckor med koppling till fordonet motsvarade 

endast 5 % av alla trafikrelaterade olycksfall (176 st.) under studieperioden 

och att det inte fanns några allvarliga eller dödliga olyckor. Ytterligare visar 

studien att endast 3 % av olyckorna skedde som kollision med andra 

oskyddade trafikanter och att 84 % drabbades av fallolyckor på elsparkcyklar. 

Studien visar även att antalet som sökte vård var lägre än av cykelolyckor 

(429) i samma studieperiod, men författaren kunde inte dra några generella 

slutsatser om sannolikheten för att råka ut för en olycka vid en jämförelse 

mellan de två transportsätten eftersom det inte fanns några jämförbara 

uppgifter med avseende på hur många resor som gjordes. (PBOT, 2017) 

 

I rapporten av Trivedi m.fl. redovisas resultat gällande elsparkcykelrelaterade 

olyckor i Los Angeles, Kalifornien. Rapporten undersökte inrapporterade 

olyckor kopplade till elsparkcyklar mellan september 2017 och augusti 2018 

på två akutavdelningar på universitetssjukhuset i Kalifornien, UCLA. Studien 

grundade sig på elektroniska vårdjournaler med hjälp av sökord såsom 'Bird'; 

'scooter'; ‘Lime' däremot har vårdjournaler med andra typer av fordon såsom 

moped och icke eldrivna fordon utelämnats för att underlätta sökande. Totalt 

249 patienter som sökte vård har studerats och visade på att den vanligaste 

olyckstypen var fallolyckor, det vill säga singelolyckor som resultat där en 

förare har ramlat, i motsats till diverse kollisioner i stadsmiljön. Den 

genomsnittliga åldern på de drabbade patienterna var 33,7 år och män utgjorde 

en högre andel än kvinnor. Studien visade också att andelen användare (92 %) 

som råkade ut för en olycka var högre bland användare av elsparkcyklar. 

Bland de som sökte vård visade sig 11 % vara under åldersgränsen, 16 år i 

Kalifornien och 5 % svarade att de alltid har använt fordonet med hjälm. 

Studien jämförde även med olyckorna som uppkom med cyklister och 

fotgängare inom samma studieperiod och visade på att olyckorna med 

elsparkcykel hade fler som sökte vård. För samtliga som sökte vård var 

olyckorna mestadels lindriga. Däremot kunde studien visa att antalet olyckor 

kopplat till elsparkcyklar har ökat den senaste åren.  
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Vid jämförelsen med andra litteraturstudier, gjordes på Segway kunde samma 

studie konstatera att olyckstyperna som uppkom hade liknande karaktär och 

författaren drog slutsatsen att elsparkcykel kan ha en större inverkan på 

människors hälsorisk på grund av den låga kostnaden och tillgängligheten. 

Studien har fångat upp de flesta allvarligare skadorna och visade ett samband 

mellan olyckstyp och dess allvarlighetsgrad, att singelolyckorna var mest 

omfattande och frakturskador på huvud, nacke och armar var mest 

förekommande. Författaren kunde däremot inte dra några generella slutsatser 

om att se några skillnader på olyckstyper mellan elsparkcyklister och cyklister 

samt vilken fordonskategori som löper störst risk att råka ut för en olycka. 

Studien visade att antalet skador kopplade till elsparkcyklar har ökat kraftigt 

under fordonets introduktionsperiod på marknaden under 2017 och detta kan 

bero på att ett stort antal förare har låg eller ingen kännedom av dagens 

regelverk kring fordonet, och detta kan ha negativ påverkan på 

trafiksäkerheten. (Trivedi m.fl. 2019) 

3.4 Sammanfattning av litteraturstudien 

En sammanställning av den lästa litteraturen kommer att redovisas i detta 

avsnitt och mest fokus ha lagts på de resultaten presenterades i icke 

olycksbaserade litteraturstudier. Anledning till detta är att de metoderna som 

studerats har varit stora inspirationer via val av metoder i denna studie.  

 

Videoanalys är en metod som förekommits i litteraturstudie för att bedöma 

trafiksäkerheten lokalt på platsen. I både studier av Fang m.fl. grundade 

analysen i from av en fältstudie och en videoanalys. Framtagning av 

hastigheter skedde genom att mäta tiden för elsparkcykelföraren att passera ett 

känt avstånd. Att hastigheter har tagits fram i denna studie ute på ett fält, 

innebär detta att observatörer måste fatta snabba beslut för att starta och slutar 

tidmätning på stoppuren. Felmarginalen kan tänkas här att vara stor i 

tidmätningar och kan leda till en viss avvikelse i hastighetvärdena. 

Litteraturstudien resulterade i att flera hastighetsvärdena har tagits fram för 

elsparkcyklar som kördes på flera olika vägtyper såsom trottoaren och 

stadsgator samt att elsparkcyklar kördes långsammare än standardcyklar men 

fortare än fotgängare. Från videoinspelningar kunde sedan en 

observationsstudie studeras närmare med avseende på både beteende och 
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interaktioner som uppstod mellan elsparkcyklar och andra medtrafikanter. 

Med den här metod ges möjlighet att samla in en stor mängd data och att 

granska de inspelat videofilmer i flera omgångar för att studera närmare på 

händelseförloppet i detalj, gentemot de metoder som innebär att observatorn 

ska bedöma interaktioner lokalt på platsen. I den annan studie av Fang m.gl. 

kunde flera intressanta beteende identifieras såsom användning av hjälm och 

telefon samt mobiltelefon. 

 

Från den enkätstudien som genomförts i form av både en fält- och 

panelstudien, där enkätstudien på fält riktade endast mot användare av 

elsparkcyklar och panelundersökning valdes som den andra metodvalen för att 

fånga in fler svar från befolkningen i staden Rosslyn, Arlington distriktet 

visade att invånare inte var bekanta med regelverket som faktiskt gäller i 

staden och majoriteten hade låga kunskaper av regelverket. Denna studie ger 

en djupare bild av kunskapsläget hos allmänheten och kan ge indikationer på 

att trafiksäkerheten kan tänkas att påverkas mycket dåliga. Från denna studie 

kan det konstateras dock att metoden som tillämpats i form av en enkätstudie 

kan betraktas som en lämplig studie att använda för att bedöma 

trafiksäkerheten. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från analysen av den insamlade data från 

videoinspelning vid den valda obevakade korsningen i Malmö samt resultatet 

av enkätstudie både av fält- och panelundersökning.  

4.1 Resultat av videoanalys 

I kapitel 4.1 presenteras de resultat från den genomförda videoanalysen i 

denna studie med avseende på hastighet samt beteende- och 

observationsstudie.  

4.1.1 Observationsstudien 

I detta avsnitt redovisas resultat från observationsstudierna som gjordes vid 

den valda korsningen. 
 
4.1.1.1 Tidsfördelning för elsparkcyklar 
Figuren 4.1 visar den uppmätta fördelningen av passerade elsparkcyklar per 

inspelningsdag vid korsningen Spångatan-Torpgatan i Malmö. Ett 

frekvensdiagram konstruerades i syfte att ge en överblick över när det kom 

fler respektive färre antal fordon.  
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Figur 4.1: Tidfördelningar för antal elsparkcyklar detekterade per timme under filmdagarna 

 

4.1.1.2 Könsfördelning  

En tydlig skillnad kunde utläsas i figur 4.2 vad gäller könsfördelning hos de 

två olika cykeltyperna. För elsparkcykel framfördes fordonet av en högre 

andel män, 73%, kvinnor stod för 27%. Däremot ingen större skillnad kunde 

utläsas i könsfördelningen för cyklister, där andelen män respektive kvinnor 

var 51% och 49%.  
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Figur 4.2: Könsfördelning för elsparkcyklar och cyklar 

 

4.1.1.3 Hjälmanvändning för elsparkcyklar och cyklar 

Andelen hjälmanvändare har tagits fram i denna studie för att förstå hur 

beteendet hos förarna skiljer sig åt beroende på om föraren kör en privatägd 

(egen) eller hyrd elsparkcykel. Det framgick av det högra diagrammet i figur 

4.3 att andelen hjälmanvändare bland förarna av icke-privatägda (hyrda) 

elsparkcyklar endast var 3 %. Medan ingen större skillnad sågs i andelen 

hjälmanvändare för privatägda elsparkcyklar; 52% av elsparkcykelförarna bar 

hjälm jämfört med 48% som inte gjorde det. 

        
Figur 4.3 Fördelning i hjälmanvändning för privatägda och icke privatägda (hyrda) 

elsparkcyklar 

 

73%

27%

Könsfördelning för 

elsparkcykelförare

Män Kvinnor

49%51%

Könsfördelning för 

cykelförare

Män Kvinnor

48%

n=11
52%

n=12

Hjälmanvändning för  

privatägda elsparkcyklar 

Förare med hjälm Förare utan hjälm

3%

n=4

97%

n=12

4

Hjälmanvändning för  
icke privatädga elsparkcyklar 

Förare med hjälm Förare utan hjälm



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

- 48 - 

Vidare går det att utläsa enligt figur 4.4 nedan att hjälmanvändning för cyklar 

var 21 %. Ett antagande gjordes i videoanalysen att alla cyklar var privatägda 

och från alla tre figurer (4.3 och 4.4) kunde en observation göras att andelen 

hjälmanvändare bland cyklister var något högre jämfört med privatägda 

elsparkcyklar.  

 

 
Figur 4.4 Fördelning i hjälmanvändning för cyklar 

 

4.1.1.4 Hjälmanvändning för män och kvinnor  

Andelen hjälmanvändare fördelat mellan könen för elsparkcyklar och cyklar 

har tagits fram i denna studie för att studera hur det beteende kan skilja sig 

mellan könen. Vänstra diagrammet i figur 4.5 visar att endast totalt fjorton 

hjälmanvändare identifierades, tretton män och endast en kvinna.  

21%

(n=)

79%

(n=)

Hjälmanvändning för  

cyklar 

Förare med hjälm Förare utan hjälm



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

- 49 - 

Däremot hjälmanvändning visade mindre skillnad mellan könen för cyklister 

där fördelningen var jämnare, 47 % för kvinnor respektive 53 % för män. 

    
 

Figur 4.5 Fördelning i hjälmanvändning fördelat efter kön för både elsparkcyklar och 

cyklar. 

 

4.1.1.5 Färdsätt för elsparkcyklar och cyklar 

Observationsstudien visade att vid några tillfällen färdades flera elsparkcyklar 

i mindre grupp, men videoanalysen visade dock att detta beteende inte var 

vanligt förekommande. Det vänstra diagrammet i figur 4.5 visade att andelen 

gruppåkning var 10 % för elsparkcyklar som motsvarade totalt femton 

passerande grupper. Andelen gruppåkningar för cyklar var något högre, 14 %, 

enligt det högra diagrammet så det framgick att skillnaden för båda 

cykelfordonstyper på detta färdsätt var inte betydlig. Resultatet kan användas 

att visa en indikation på att åkning i grupp faktiskt förekom bland 

elsparkcykelförare och detta kan innebära att förutsättningarna förändras för 

omgivande trafikantgrupper såsom motorfordon och oskyddade trafikanter. 
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Figur 4.6 Fördelning i andel färdåkning i grupp och individåkning för elsparkcyklar och 

cyklar 

 

Observationsstudien visade att det förekom några tillfällen där fler än en 

person åkte på en och samma elsparkcykel. Av analysen framgick att beteende 

av denna typ inte var vanligt förekommande och var oberoende av 

färdriktning, det vill säga körning rakt fram eller vid sväng. Utifrån det vänstra 

diagrammet i figur 4.7 sågs att 11% elsparkcykelförare har kört fordonet med 

två personer, vilket är ett färdsätt som anses olämpligt eftersom en 

elsparkcykel är designad att färdas med endast en stående person. Enligt det 

högra diagrammet visade en större andel, 24%, för cyklister med två personer 

på samma cykelfordon. Detta kan bero på att cyklar är större och har mer plats 

att ta med ytterligare en passagerare. 

 

   
Figur 4.7 Fördelning efter en och tvåperson färdåkning med elsparkcyklar 
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4.1.2 Hastighet 

I detta avsnitt redovisas resultatet av hastighetsmätningarna av de fria 

elsparkcyklarna vid passeringen av korsningen, beräknat från ett 

Exceldokument. 

 

4.1.2.1 Hastighetsmätningar för män och kvinnor 

Två kumulativa diagram över hastighetsmätningar efter indelning i kön och 

för båda färdriktningarna har tagits fram i denna undersökning, det vill säga 

den raka färdriktningen samt vid vänster- och högersväng. Syftet med 

hastighetsmätningarna var att undersöka hur medelhastigheten vid 85-

percentilen skiljer sig mellan könen. Från det vänstra diagrammet i figur 4.8 

visade det sig att både män och kvinnor höll en hastighet på cirka 23 km/h vid 

85 percentilen vid sväng. Större skillnad kunde dock ses för medelhastigheten 

vid 85-percentil i den raka färdriktningen då män höll en högre hastighet på 24 

km/h medan medelhastigheten för kvinnor var lägre och låg på 21 km/h (Se 

figur 4.8 högra diagrammet). 

 

    
Figur 4.8: Hastighetsmätningar, fördelat efter svängriktningar 
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4.1.2.2 Hastighetsmätningar för svängande elsparkcyklar 

Ett kumulativt diagram över hastighetsmätningarna har tagits fram utifrån 

indelning i vilken färdriktning svängande elsparkcykelförare färdades i 

korsningen. Det framkom av diagrammet att elsparkcykelförarna höll en högre 

hastighet vid högersväng där medelhastigheten vid 85-percentilen visade 26,0 

km/h respektive en lägre medelhastighet på 14,0 km/h för vänstersväng.  

För högersväng höll flera elsparkcykelförare en hastighet högre än 20,0 km/h 

medan alla höll lägre hastighet än 20,0 km/h vid vänstersväng. Utifrån det 

kumulativa diagrammet kunde en intressant observation göras för 

elsparkcyklar av båda typerna, det vill säga både privatägda- och hyrda 

elsparkcyklar. Båda kan nå en hastighet över 20,0 km/h, vilken är den 

lagstiftade hastigheten, och detta ger en indikation på att hastigheten inte har 

ställts in helt korrekt av uthyrningsfirmorna för elsparkcyklar när fordonen 

gjorde entré i städerna. 

 

  
Fig. 4.9: Hastighetsmätningar, fördelat efter svängriktningar  
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4.1.2.3 Hastighetsmätningar för individ och gruppåkning 

Utifrån videoanalysen identifierades ett fåtal elsparkcykelförare (n=16) som 

färdades i mindre grupper. Ett kumulativt diagram i figur 4.8 över 

hastighetsmätningar har tagits fram här för att visa skillnaden i hastighet  

vid 85-percentilen mellan åkning i mindre grupper eller med enskilda förare.  

85-percentilen visar en medelhastighet på cirka 24,0 km/h för färd i grupp och  

figuren visar också att cirka 70 % av grupperna höll lägre hastighet än den 

lagstiftade 20 km/h. Däremot visade samma diagram en medelhastighet vid 

85-percentilen på 29,0 km/h för elsparkcyklar som färdades enskilt och det 

motsvarade cirka 50 % av förarna som höll en lägre hastighet än 20 km/h. 

 

Figur 4.10: Hastighetsmätningar, fördelat efter färdåkning i grupp och individuellt 

 

Utifrån videoanalysen som genomfördes visade sig också att ett fåtal förare 

(n= 18) färdades med två personer på samma elsparkcykel. Detta gjordes för 

att skaffa tidig inblick i hur snabbt elsparkcyklar kan åka med två personer i 

en stadsmiljö. Eftersom detta färdsätt förekom endast vid några enstaka 

tillfällen och inte var vanligen förekommande valdes beslutet att inte dela upp 

hastigheter i färdriktningar. 85-percentilen visar en medelhastighet närmast till 

cirka 19,0 km/h enligt diagrammet i figur 4.11 vid åkning med två personer. 
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att elsparkcyklar som färdades med två personer var lägre än den lagstiftade 

hastigheten 20,0 km/h. Det ger indikation på att elsparkcyklar som färdades 

med fler än en person inte var kapabla att uppnå en högre hastighet.  

 

 
Figur 4.11: Hastighetsmätningar, för färdåkning med två personer på samma elsparkcykel 

 

4.1.2.4 Hastighetsmätningar på trottoaren 

När hastigheten beräknades efter indelning i vilka vägar elsparkcyklar 

färdades på framkom det att elsparkcykelförare höll en högre medelhastighet 

än promenadhastighet vid körning på trottoaren vid den uppmätta korsningen. 

Totalt femton förare som färdades på trottoaren identifierades i videoanalysen 

och för att dra en säkrare slutsats vid jämförelsen av hastighetsmätningarna 

valdes motsvarande femton fotgängare. Det framkom i stapeldiagrammet (se 

figur 4.12) att elsparkcykelförare höll en medelhastighet på 10,1 km/h på 

trottoaren vid den aktuella korsningen vilken var minst 2 gånger högre än 

promenadhastigheten. 
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Figur 4.12: Medelhastighet för elsparkcyklar och fotgängare på trottoar 

 

4.1.2.5 Hastighetsmätningar för elsparkcyklar och cyklar 

Då hastigheten för de förbipasserande cyklarna beräknades framkom följande 

hastighetsvärden för elsparkcyklar och cyklar som färdades rakt eller svängde 

vid passeringen i korsningen. Följande hastighetsvärden har fördelats efter 

maximum och minimum samt medelhastighet och visas enligt tabell 4.1 

nedan. Standardavvikelser för hastighetsvärden har även framräknats för att 

tydliggöra hastighetsspridningen mellan elsparkcyklar och cyklar. Det framgår 

av tabell 4.1 standardavvikelsen är större vid sväng för både cykeltyperna.  

 

Tabell 4.1: Hastighetsvärden uppdelade i maximum-, minimum- samt medelhastighet: 

 Antal Maximum 
(km/h) 

Minimum 
(km/h) 

Medelhastighet 
(km/h) 
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Avvikelsen 
(km/h) 

Elsparkcyklar, rakt n= 53 29,3 11,3 19,0 5,42 

Cyklar, rakt n= 50 24,5 4,3 16,7 4,18 
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sväng n= 47 28,0 9,7 17,2 
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I tabell 4.1 visas den högsta respektive lägsta hastigheten var 29,3 km/h för 

elsparkcyklar som färdades i rak riktning och 9,7 km/h för svängande 

elsparkcyklar. Motsvarande hastighetsvärden för cyklar som färdades rakt var 

33,6 km/h och 4,7 km/h för svängande cyklar. Från tabell 4.2 kunde det 

observeras att skillnaden i medelhastighet för svängande cyklar var mindre än 

de som färdades rakt. Medelhastigheten visas i tabellen för att visa 

hastighetsspridningar efter färdriktning för svängningar för båda cykeltyperna. 

Enligt beräkningarna från tabellen höll cyklisterna högre medelhastighet i 

korsningen från väster jämfört med elsparkcykelförarna. Däremot kunde inte 

samma resultat konstateras för svängande cyklar från öster där 

medelhastigheten var något högre för elsparkcyklister. 

 

Tabell 4.2: Hastighetsvärden uppdelat i väster- och österriktning för svängande cyklar: 

 Medelhastighet (km/h) 
väster  

Medelhastighet (km/h) 
öster 

Elsparkcyklar 13,1 21,2 

Cyklar 15,6 20,2 

 
Två kumulativa diagram över hastighetsmätningar har redovisats i denna 

undersökning för cyklar, fördelat i färdriktningar, för att åstadkomma hur 

hastigheten skiljer sig vid körning i en urban miljö för elsparkcyklar och 

cyklar. Enligt det vänstra diagrammet i figur 4.13 för svängande cyklar går det 

att utläsa en medelhastighet vid 85-percentilen som var något högre för cyklar 

på 27,0 km/h trots att skillnaden inte var särskilt stor. Det högra kumulativa 

diagram i samma figur visade en medelhastighet vid 85 percentilen på 24 

km/h för cyklar respektive 21 km/h för elsparkcyklar, och att skillnaden var 

större cyklarna som kördes rakt jämfört med de som svängde vid anslutning 

till korsningen. Enligt diagrammet sågs att flera hastighetsmätningar var 

samma i rak färdriktning för både elsparkcyklar och cyklar, och detta bidrog 

till att ett upprepat mönster kunde ses där samma hastighetvärden bygger på 

varandra. Anledningen till varför detta mönster uppstod från 

hastighetsdiagrammet kan återigen bero på att hastighetvärdena är diskreta 

värden och inte kontinuerliga. 
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Figur 4.13: Hastighetsmätningar, uppdelat i färdriktningar för elsparkcyklar och cyklar.  

 

Att medelhastigheten vid 85-percentilen inte skiljer sig mycket åt för både 

svängande cyklar och elsparkcyklar kan indikera att förarna för båda 

cykeltyperna kan bete sig på liknande sätt vid genomförandet av en sväng. Att 

andelen elsparkcyklar (ca. 70 %) som höll en hastighet lägre än den 

lagstiftande hastigheten på 20 km/h jämfört med elsparkcyklar (ca. 58 %) kan 

indikera att förarna inte tenderar att sakta ner när vägen är fri, det vill säga när 

det inte finns några hinder på vägen för att inte tappa tid genom att accelerera 

upp fordonen. 
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4.1.3 Beteendestudien 

 

4.1.3.1 Väjningsbeteende  
När interaktionerna har studerats har väjningsbeteende antecknats. Endast 

väjningar som skett vid den aktuella korsningen valdes att studeras i denna 

undersökning. Väjningsbeteende har studerats för båda cykelfordon och har 

sedan delats in i följande två kategorier: 

● väjning av elsparkcyklar vid möten med andra fordon (motorfordon, 

cyklar och även andra elsparkcyklar)  

● väjning av motorfordon och andra oskyddade trafikanter vid möten med 

elsparkcyklar 

 

Utifrån resultatet i figur 4.14 gick det att konstatera en högre andel, 53 % 

(n=20) motorfordonen och oskyddade trafikanter som väjde för, och lämnade 

företräde för elsparkcyklar och tydde på att fler motorfordon följde 

skyltningen där väjningsplikt gällde. Samma figur visades inga tydliga 

skillnader i andelen väjningar med andra trafikanter (motorfordon och 

oskyddade trafikanter), 47 % (n=18), vid möten med elsparkcyklar. 

 

  
Figur 4.14: Andel väjningsbeteende mellan elsparkcyklar och andra fordon 
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När överfarter för sammanlagt 300 elsparkcyklister och cyklister har 

analyserats, gjordes en kategorisering för väjning mellan elsparkcyklar och 

andra fordon utifrån de olika interaktionssätt som identifierats i denna 

undersökning: fri, säker och farlig interaktion (se avsnitt 3). Utifrån 

stapeldiagrammet i figur 4.15 kunde slutsatsen dras att de interaktioner som 

klassades som säkra var mest förekommande, 69 %. Det motsvarade cirka 20 

säkra interaktioner vid möten mellan elsparkcyklar och motorfordon. De 

interaktioner som klassades som farliga var mest förekommande vid möten 

mellan två elsparkcyklar, endast 14 %.   

 

 
Figur 4.15: Andel per interaktionssätt för både elsparkcyklar och andra fordon 

 

4.1.3.2 Val av färdriktning på olika vägtyper 

Enligt resultatet från det vänstra diagrammet i figuren (4.16) valde flest förare, 

42 %, att köra från en väg till en annan väg när en skyddad cykelbana i 

anslutning till korsningen saknades. Den näst största andelen förare, 25 %, 

valde att köra från vägen till cykelbanan när en skyddad cykelbana fanns 
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cykelbana inte var tillgänglig och den minsta andelen, 8%, var från cykelbana 

till trottoar.  

 

På grund av den sämre bildkvaliteten från videoinspelningen valdes två stolpar 

som referenspunkter, i syfte att underlätta identifieringen av de olika 

vägtyperna som elsparkcykelförare valde att färdas på. Bild 4.16 visar två 

utvalda vägstolpar som gav indikationer om var elsparkcyklar befann sig vid 

korsningen. För elsparkcykelförare som befann sig bakom stolpen innebar det 

att en eller flera förare valde att köra på den skyddade cykelbanan och det 

motsvarande gällde för fordon framför stolpen, vilket innebar att en eller flera 

förare valde att köra på allmänna vägen. 

 

   
 

Figur & Bild 4.16:  

Val av färdriktning på         Markering av vägstolpar som användes för 

att olika vägtyper av elsparkcyklister       identifiera var en elsparkcykelförare befann  
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4.1.3.3 Styrning av elsparkcyklar och cyklar vid sväng 
En annan observation gjordes för att studera svängande cykelfordon som 

passerar korsningen. Endast 4% (6 st.) av alla 150 elsparkcyklar som 

analyserats styrde sitt fordon med en hand medan en större andel, 32% (36 

st.), kunde observeras för cyklar samt att resten av cykelförare, 68 %, styrde 

med både händerna. 

   
Figur 4.17: Andel elsparkcyklar och cyklar som styrdes med en hand eller två händer  

 

4.1.3.4 Oförutsägbara rörelser 
Oförutsägbara rörelser definierades i denna studie som de rörelser i sidled som 

utfördes av en elsparkcykel när föraren behövde manövrera fordonet för att 

antingen sakta ner eller ändra sin färdriktning vid väjningar. Oförutsägbara 

rörelser i sidled uppkom för både fria- och icke fria fordon. Elsparkcyklar som 

tillhör fria fordon hade inga hinder för att behöva sakta ner hastigheten.  

Enligt figur 4.22 kunde dras slutsatsen att detta beteende var mindre sällsynt 

och andelen oförutsägbara sidorörelser för elsparkcyklar var 21 % (n= 32) 

jämfört med en större andel, 79 % (n= 111) där elsparkcykelförare inte visade 

någon rörelse i sidled utan färdades rakt fram mot korsningen. 
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Figur 4.18 Andel elsparkcykelförare som framförde fordonen med eller utan oförutsägbara 

rörelser   

 

Andelen oförutsägbara rörelser i denna studie har även fördelats på de tidigare 

definierade interaktionssätten för att observera vilka interaktionstyper som 

skedde vid möten mellan elsparkcyklar och motorfordon samt andra 

elsparkcyklar. Enligt figur 4.23 visade att andelen oförutsägbara rörelser var 

75 % (n=12) vid möten med motorfordon och utgjorde största andel farliga 

interaktioner. En orsak till detta beteende kan bero på att elsparkcyklar har 

antingen saktat ner alldeles för sent eller gjort en snabb manöver för att 

undvika en olycka. En annan observation från den högra stolpen i samma figur 

var att andelen säkra interaktioner var 60 % (n=15) och visade sig som var 

störst mellan samma fordonstyp, i detta fall mellan elsparkcyklar och 

elsparkcyklar.  
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Figur 4.19 Andel per interaktionssätt för både elsparkcyklar och motorfordon med 

oförutsägbara rörelser i sidled. 
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4.2 Resultat av enkätstudien 

Nedan redovisas resultatet för de frågor som ställdes i både 

fältundersökningen och enkätundersökningen via en panel. Ett antal frågor 

gjordes från frågeunderlagen från de båda studierna som var relaterade till 

huvudtemat. Anledningen till detta var för att framförallt lägga mest fokus på 

att göra en djupare analys av trafiksäkerheten kopplad till elsparkcyklar.  

 

I detta avsnitt redovisas inledningsvis svarsfrekvenser från könsfördelningen 

från båda undersökningarna och könfördeldning bland användare och icke 

användare av elsparkcyklar från enkätundersökning via en panel. För att 

underlätta redovisningen av enkätsvar från enkätundersökningen via en panel 

fattades ett beslut att fördela de frågor som ingår i temat trafiksäkerhet till fyra 

mindre delområden, nämligen regelverk, säkerhet och beteende samt attityd 

och uppfattning av elsparkcyklar. Resultatet av frågorna som berör 

användning av elsparkcyklar från fältundersökningen valdes för en vidare 

analys och redovisas i delavsnitt 4 av detta avsnitt. Anledningen till detta var 

att undersöka hur trafiksäkerheten påverkas av användningen av fordonen. 

Resultatet på flera frågor som ingår i båda undersökningarna valdes även att 
presenteras efter indelning i kön för att närmare studera hur män och kvinnor 

förhåller sig till varandra i båda undersökningarna, och för att undersöka vilket 

kön som är mest utsatt för att råka ut för en trafikolycka.  

4.2.1 Könsfördelning 

En betydlig skillnad vad gäller könsfördelningen bland de erhållna 

enkätsvaren på 581 från båda undersökningarna presenterades i figur 4.31. 

Antalet erhållna enkätsvar från fältundersökning var 157 och fördelningen var 

nästan lika för män och kvinnor, det vill säga att 79 män respektive 78 kvinnor 

deltog i enkäten. Anledningen till varför det inte finns någon skillnad i antalet 

kvinnor och män beror på att vid utförandet av enkätstudien på fältet 

efterstävdes ett lika antal svar från både män och kvinnor. Dessutom var 

antalet erhållna enkätsvar från undersökningen via en panel 406 och antalet 

svar utgjordes av fler män (n=249) än kvinnor (n=157) samt bestod av fler 

icke-användare av elsparkcyklar (n=280) jämfört med användare av 

elsparkcyklar (n=126) 
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Figur 4.31: Könsfördelningen i båda enkätundersökningarna 

 

4.2.2 Användning av elsparkcyklar 

 

Från den högra diagrammet i figur 4.32 visar att icke användare av 

elsparkcyklar utgjorde det största antalet deltagare (76%, n=280) medan 

användare av elsparkcyklar var endast 24% (n=126). För enkätundersökningen 

från fältet som visas av figur 4.32 till vänster var antalet som inte vill vara 

med och besvara enkäten 32 stycken och vid två tillfällen ville deltagare inte 

ange sin mejladress. Dessutom var det 8 stycken som inte hade testat en 

elsparkcykel förut respektive 22 stycken om inte behärskade det svenska 

språket, vilket innebar ett totalt bortfall i enkätsvar på 72 svar.  

Från det högra diagrammet i figur 4.32 kan utläsas att icke-användare av 

elsparkcyklar utgjorde det största antalet deltagare (n=280) medan användare 

av elsparkcyklar var endast 24% (n=126). 
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Figur 4.32: Svarsfördelning bland antal personer tillfrågade (V) och antal (icke) förare av 

elsparkcyklar (H) 

4.2.3 Kunskap om det allmänna regelverket 

Totalt ställdes tre frågor om det lagstiftande regelverket i Sverige. Syftet var 

att studera och undersöka allmänhetens kunskapsläge om det fastslagna 

regelverket i Sverige och i detta avsnitt presenteras utfallet av de tre 

kunskapsbaserade frågorna som ställdes i enkätstudien via en panel.  

Frågorna i detta avsnitt utformades på ett sådant sätt att både användare och 

icke-användare av elsparkcyklar kunde besvara dem. Antalet erhållna svar var 

404 och antalet kvinnor (n=156) som besvarade dessa frågor var lägre än män 

(n=248) och bortfallet i svar var mycket lågt, endast fyra deltagare valde att 

inte besvara i dessa frågor i enkäten.  

 

Deltagarna tillfrågades om den högsta tillåtna, lagstiftande hastigheten för 

elsparkcyklar och som stapeldiagrammet i figur 4.20 visar valde de flesta 

deltagarna (n=190) alternativet ‘vet inte’, och det var en större andel män än 

kvinnor som svarade detta alternativ. Att större delen av både män och 

kvinnor valde detta alternativ kan innebära att de flesta av deltagarna inte  

hade kunskap om den högsta tillåtna, lagstadgade hastigheten för 

elsparkcyklar. I Sverige gäller en maxhastighet på 20 km/h för elsparkcyklar 

och diagrammet visar att andelen män och kvinnor som valde svarsalternativet 

‘‘20 km/h’’ var högre än de andra två svarsalternativen på hastigheter.  
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Resultatet kan därför tyda på att flest män och kvinnor kunde identifiera den 

korrekta hastigheten utav ett antal givna svarsalternativ på hastigheter, det vill 

säga 20 km/h. 
 

 
Figur 4.20: Andel svar om högsta tillåtna hastigheten för elsparkcyklar 

 

När deltagarna tillfrågades om den lägsta tillåtna åldern för att få köra 

elsparkcykel i stadsmiljöer visar stapeldiagrammet i figur 4.21 att den största 

andelen av både män och kvinnor valde alternativet ‘vet inte’.  

Enligt diagrammet går det även att utläsa att andelen män och kvinnor som 

valde detta alternativ var störst, vilket kan innebära att de flesta av deltagarna 

inte hade kunskap om den korrekta åldern. I nuläget finns inte en exakt 

åldersgräns för att köra elsparkcykel i Sverige trots att de flesta uthyrarna 

(tillverkare) har rekommenderat en åldersgräns på 18 år för att köra fordonet i 

stadsmiljö. För denna anledning betraktas endast svarsalternativet ‘‘Finns 

ingen åldersgräns’’ som den korrekta svaren i denna undersökning, och 

resultatet innebär att endast 10% respektive 18% av männen och kvinnorna 

som besvarade frågan kunde identifiera det rätta svaret. 
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Figur 4.21: Andel svar om den lägsta åldern för att få köra elsparkcyklar 
 

När deltagarna tillfrågades om antal personer tillåtna att köra elsparkcykel 

samtidigt visar stapeldiagrammet i figur 4.22 att både män och kvinnor som 

valde alternativet ‘‘En person’’ utgjorde den största andelen svar och 

motsvarade ett antal deltagare (n=306) som hade identifierat det rätta svaret. 

Detta tyder på att de flesta av deltagarna var medvetna om att elsparkcykeln är 

ett fordon som endast en person ska färdas på. Det framgå också av 

stapeldiagrammet att andelen som valde alternativet ‘‘vet ej’’ var näst största 

andel för såväl män (n=44) som kvinnor (n=29) som inte hade någon aningen 

om hur många man får färdas på en elsparkcykel. Förklaringen kan tänkas ha 

sin grund i att man ibland se färdåkningar med två personer på en elsparkcykel 

i större städer och detta kan tänkas bidra till att allmänhetens kunskap om 

färdåkning med två personer är förvrängd. 
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Figur 4.22: Andel svar om antal personer tillåtna att köra elsparkcyklar samtidigt 

 

När deltagarna tillfrågades om hur bra de känner till regelverket kring 

elsparkcyklar valde endast 75 deltagare att svara på denna fråga och antalet 

män (n=44) var något större än kvinnor (n=31). En tänkbar anledning till 

varför antalet erhållna enkätsvar på denna fråga var mycket lågt kan bero på 

att flesta hade dåliga kännedom om regelverket och därför valde att inte 

besvara frågan. Från figur 4.23 går det att utläsa att både män och kvinnor som 

valde alternativet ‘‘Ja, till viss del’’ utgjorde den största andelen svar och 

resultatet kan indikera att de flesta av deltagarna som besvarat frågan har 

konstaterat att de endast kunde regelverket till viss del. 
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Figur 4.23: Andel svar kring kännedom av regelverket kring elsparkcyklar 

 

4.4.2 Säkerhet och beteende för elsparkcyklister 

I detta avsnitt presenteras utfallet av de säkerhets- och beteendebaserade 

frågorna i enkätstudien via en panel. Det översiktliga målet var att studera hur 

elsparkcyklister beter sig i stadsmiljön och att studera vilka av 

de säkerhetsåtgärder som förekom mest av elsparkcykelförare innan resa med 

elsparkcyklar. Dessutom kommer även säkerheten om hur en väl 

fungerande infrastruktur i urbana miljöer att diskuteras och hur detta kan 

tänkas påverka trafiksäkerheten för elsparkcykelförare. 

 

Frågorna som ingår i detta avsnitt utformades på ett sådant sätt att endast 

användare av elsparkcyklar kunde besvara dem och det innebär därför att 

antalet erhållna enkätsvar blev mycket färre eftersom icke-användare av 

fordonen hänvisades vidare till nästföljande avsnitt. Antalet erhållna svar för 

de tre frågor som berör fordonets säkerhet och förarens beteende var 75 samt 

att antalet kvinnor (n=31) som besvarade frågorna var lägre än män (n=41). 

Antalet erhållna svar på den sista frågan som ställdes om 

säkerhetsutbildningar var 123, vilket innebär att av de som har besvarat frågan 

bestod av alla användare av elsparkcykel.  

 

När deltagarna tillfrågades om de har kört elsparkcyklar på ett sätt som skulle 

klassas som våldsamt visade resultatet i figur 4.24 att den största andelen 

valde alternativet ‘‘Nej’’ (n=33) och andelen som valde alternativet ‘‘Ja, det 
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händer nog rätt ofta’’ var minst förekommande av alla de fyra givna 

svarsalternativen. En följdfråga angavs även i fritext och visas enligt tabell 

4.4.5 där deltagarna kunde ge ett mer utförligt exempel på farligt körande med 

elsparkcyklarna, i syfte att ge en inblick i på vilka sätt fordonen har körts som 

skulle kunna anses som farligt. Från de flesta som angav ett svar förekom 

körning på trottoaren mest, följt av körning mot rött ljus och körning med två 

personer på fordonen. Att antalet erhållna enkätsvar för både huvud- och 

följdfrågan utgjorde endast en fjärdedel av alla deltagare i studien, och därför 

var mycket lågt, kan bero på att frågorna i detta avsnitt var endast för 

användare av elsparkcyklar. 

 

 
Figur 4.24: Andel svar kring våldsam körning med elsparkcyklar 

 

Tabell 4.4.5: Antal givna svar i fritext med exempel på farligt körande med elsparkcyklar. 

Farlig körande som uppgav  Svarsfrekvens (n=17) 

Kört på trottoaren 7 

Kört mot rött 6 

Kört två på en elsparkcykel 3 

Kört på gångbana 1 
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När deltagarna tillfrågades om vilka problem de har stött på oftast vid körning 

av elsparkcyklar och vilka brister de upplever i dagens infrastruktur visade 

enligt stapeldiagrammet i figur 4.25 att störst andel var ‘‘brister i 

infrastrukturen’’ och resultatet här kan indikera att dagens infrastruktur inte är 

tillräckligt säkert utformad för att skydda elsparkcykelförare. Brister i 

infrastrukturen kan vara osäkra utformningar i gatumiljön eller deformationer 

såsom krackeleringar eller hål i vägen. Både fel på elsparkcykelns utrustning 

och fordonens körfunktion utgör tillsammans nästan 50 % (n=36) av de 

erhållna enkätsvaren (n=75) och resultatet kan innebära att antalet brister som 

stöter för elsparkcyklarna var störst. 

 

 
Figur 4.25: Andel svar om elsparkcykelns körfunktioner och bristen på infrastrukturen 

 

Fyra svarsalternativ på olika förbättringar i dagens infrastruktur uppgavs i 

undersökningen för att identifiera vilka förbättringar i infrastrukturen som 

önskades mest utav allmänheten vid färdåkning av elsparkcyklar i gatumiljöer. 

Inga tydliga skillnader kunde ses i de erhållna svaren i figur 4.27 för alla de 

alternativ som givits på olika förbättringar i infrastrukturer, nämligen brister i 

säkra vägar; att fler och bredare cykelbanor saknades samt att fler utpekade 

parkeringsplatser för elsparkcyklar önskades.  
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Figur 4.27: Andel svar om den önskade förbättring i infrastrukturen i en stadsmiljö 
 

Det finns idag flera säkerhetsutbildningar som erbjuds av olika tillverkare 

(uthyrarna) och det långsiktiga målet är att öka allmänhetens kunskap kring 

det allmänna regelverket för elsparkcyklar. När deltagarna tillfrågades om de 

hade deltagit i en säkerhetsutbildning på uthyrarnas hemsida visar enligt 

stapeldiagrammet i figur 4.26 att en majoritet (n=99) av deltagarna valde 

svarsalternativet ‘‘Nej’’ och cirka en fjärdedel av deltagarna har valt 

svarsalternativ ‘‘Ja’’ (n=24). 

 

 
Figur 4.26: Andel svar om deltagande i en säkerhetsutbildning för elsparkcyklar. 
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4.2.3 Inställning till och uppfattning av elsparkcyklar 

 

I detta avsnitt presenteras utfallet av frågorna kopplade till attityd och 

uppfattning av elsparkcyklar. Totalt presenterades sex påståenden i 

enkätstudien via en panel och dessa påståenden skattades på en femgradig 

skala. Deltagarna blev hänvisade till att skatta påståendena i den grad de höll 

med mest och minst, i förhållande till deras användning och uppfattning av 

elsparkcyklar. För att avgöra om det finns skillnader mellan män och kvinnor 

gällande dessa påståenden förhåller sig till varandra Pearson Chi Square test i 

SPSS och ett numeriskt P-värde (tal) har tagits fram för varje påstående.  

Ett P-tal mindre eller lika med 0,05 indikerar att det finns en signifikant 

skillnad mellan könen för respektive påstående. 

 

Däremot ett P-tal större än 0,05 innebär att det motsatta gäller, det vill säga att 

det inte finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. I detta 

avsnitt har som nämnts ovan var det endast användare av elsparkcyklar som 

skulle svara på dessa frågorna.  
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Tabell 4.3: Sex påståenden givna, efter fördelning i andel enkätsvar och Chi Square tal  

 Kön Höll 
helt 
emot  

Höll 
delvis 
emot 

Varken 
eller 

Höll 
delvis 
med 

Höll  
helt 
med 

Chi 

Square 

tal 

Jag föredrar att åka 
elsparkcykel 
på trottoaren 
eftersom det känns 
säkrare 

Total 
 
Män 
Kvinnor 

16.0 
 
13.6 
19.4 

12.0 
 
13.6 
9.7 

21.3 
 
22.7 
19,4 

33.3 
 
29.5 
38,7 

17.3 
 
20.5 
12,9 

+0,779 

Så länge man är 
uppmärksam på sin 
omgivning så finns 
det ingen risk att 
åka på trottoaren 

Total 
 
Män 
Kvinnor 
 

13.3 
 
13.6 
12.9 

25.3 
 
20.5 
32.5 

26.7 
 
27.3 
25.8 
 

24.0 
 
25.0 
22.6 

10.7 
 
6.5 
10.7 

+0,746 

Jag kan åka  
elsparkcykel utan 
att orsaka fara 

Total 
 
Män 
Kvinnor 

17.3 
 
20.5 
12.9 

22.7 
 
22.7 
22.6 

26.7 
 
25.8 
26.7 

22.7 
 
25.8 
22.7 

10.7 
 
9.1 
12.9 

+0,896 

En erfaren 
elsparkcykelförare 
kan bedöma när det 
är möjligt att förbise 
vissa trafikregler 

Total 
 
Män 
Kvinnor 
 

22.7 
 
27.3 
16.1 
 

28.0 
 
29.5 
25.8 
 

17.3 
 
9.7 
17.3 

24.0 
 
15.9 
35.5 

8.0 
 
4.5 
12.9 
 

+0,118 

I Malmö och Lund 
gör infrastrukturen 
det enkelt för mig 
att åka elsparkcykel 

Total 
 
Män 
Kvinnor 

16.0 
 
13.6 
19.4 

17.3 
 
25.0 
6.5 

29.3 
 
34.1 
22.6 

25.3 
 
20.5 
32.3 

12.0 
 
6.8 
19.4 

+0,085 

Innan jag påbörjar 
min resa med 
elsparkcykel har jag 
läst igenom 
säkerhetsvarningen 

Total 
 
Män 
Kvinnor 

21.3 
 
18.2 
25.8 

18.7 
 
22.7 
12.9 

28.0 
 
29.5 
25.8 

17.3 
 
18.2 
16.1 
 

14.7 
 
11.4 
19.4 

+0,669 
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Tabell 4.3 visar att Chi Square talet är större än 0,05 för respektive påstående 

kopplat till trafiksäkerhet och detta innebär att inte finns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor, med avseende på attityd till och 

uppfattning av elsparkcyklar. För varje påståendena kunde deg konstateras att 

inga signifikanta skillnader kunde ses mellan män och kvinnor eftersom P 

värden för varje påståenden var större än 0,05. Den minsta Chi Square talen 

kunde ses för påstående 5, +0,085, inte var mycket större än den valda 

konfidensnivån på 0,05. Resultaten kan tyda på att det existerar en skillnad 

mellan könen med avseende på attityder och uppfattningar för detta påstående, 

dock var skillnaden inte statistiskt signifikant. Från tabellen går det även att 

utläsa största skillnaden mellan könen var andelen som inte höll helt med om 

detta påståendet och att fler än 50 % av de erhållna enkätsvaren höll 

varken med eller var emot påståendet. 

4.2.4 Användning av elsparkcyklar 

I detta avsnitt presenteras utfallet av de frågor som handlade om användning 

av elsparkcykel i den enkät som genomfördes på fältet. I detta avsnitt 

redovisas resultatet av antalet erhållna enkätsvar från de 157 som deltog och 

besvarade enkäten vid fältundersökningen. Som nämnts ovan var frågorna 

som ingår i detta avsnitt endast anpassade för de som har använt eller testat 

fordonet.  

 

Det framgår av stapeldiagrammet i figur 4.28 att fler män använder privatägda 

elsparkcyklar (n=30) jämfört med kvinnor (n=7). En intressant observation 

som kan göras från diagrammet är att antalet kvinnor är större än män vid 

användningen av fordonet på båda färdsätten, det vill säga via uthyrning och 

användning av privata fordon, trots att andelen män var fler för det två första 

svarsalternativen. 
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Figur 4.28: Andel svar på användningen av hyrda och privata elsparkcyklar, fördelat i kön 

 

Enligt det vänstra stapeldiagrammet i figur 4.29 kunde en observation göras 

att andelen svar var störst för både män och kvinnor som valde alternativet 

‘‘0,5–1 år’’. Det framgå av diagrammet att antalet kvinna var betydligt större 

än män när det kommer till användningen av en elsparkcykel för första gången 

mindre än 6 månader sedan, och motsvarande kan sägas för män där ett större 

antal började använda elsparkcyklar för 1–2 år sedan. Ingen betydande 

skillnad kunde ses vid en första användning från 0,5–1 år sedan.  

Från diagrammet framgår det tydligt att fler kvinnor endast har använt 

fordonet en gång jämfört med män och att antalet män var större vid 

användning av fordonen mer än 20 gånger. Resultatet kan därför tyda på att 

män är mer regelbundna användare.  
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Figur 4.29: Andel svar på användning av elsparkcyklar i Sverige, fördelat efter kön 

 

När det gäller parkering av elsparkcyklar går det att observera från 

stapeldiagrammet i figur 4.30 att det inte är någon signifikant skillnad i antalet 

kvinnor och män som valde svarsalternativet parkera fordonen ‘‘precis där de 

stannar’’ och dessa parkeringsvanor kan tänkas orsaka en försämrad 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som fotgängare. Det framgår också av 

diagrammet att antalet svar var störst för svarsalternativet ‘‘intill 

trottoarkanten’’ bland både män och kvinnor. Resultatet kan tolkas som att de 

flesta elsparkcykelförare valde att parkera fordonen på en lämplig plats och att 

fler kvinnor valde detta svarsalternativ kan även tolkas som att kvinnor har 

bättre parkeringsvanor än män. Bättre parkeringsvanor av elsparkcyklar kan 

innebära en ökad trafiksäkerhet och minskar antalet fallolyckor. 

 

  
Figur 4.30: Andel svar kring parkering av elsparkcyklar i Sverige, fördelat efter kön 
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5. Analys av resultat 

5.1 Resultatanalys av videoanalys 

Vid videoanalysen framkom att flesta elsparkcyklar som studerats dykts upp 

under rusningstimarna. Informationen av elsparkcykelflödet kan ge underlag 

för både kommunens- och övriga trafikplanerare för att planera enligt flöden 

fördelade över dygnets timmar. Det framkom också att andelen som använde 

hjälm för privatägda elsparkcyklar inte skiljde sig mycket från hyrda 

elsparkcyklar, men däremot pekar resultatet på att andelen förare som inte 

hade säkerhetsutrustning var större jämfört med andelen som faktiskt hade.  

En annan observation var att hjälmanvändning skiljde sig mellan 

elsparkcyklar och cyklar. Resultatet pekade på en högre andel hjälmanvändare 

bland cyklister och privatägda elsparkcyklar, och detta kan bero på att förare 

av privatägda cykelfordon var mer vana vid att ta med och använda 

säkerhetsutrustning. Utifrån videoanalysen kunde också en högre andel män 

som använde hjälm observeras för elsparkcyklar medan skillnaden mellan 

könen för cyklar var mindre. Däremot kunde någon generell slutsats mellan 

kön och hjälmanvändning inte dras. En förklaring till varför andelen män med 

hjälm var högre än kvinnor för båda cykeltyper, är svårtolkat. Anledning till 

detta är att resultatet basereras baseras på den lilla referensgruppen som valdes 

för undersökning i studien. 
 

Från videoanalysen visades att majoriteten av kvinnliga förare höll en 

hastighet lägre än 20 km/h, den lagstiftade hastigheten. Dessutom kunde en 

jämnare fördelning observeras för män i båda färdriktningar, det vill säga att 

antalet män som höll en hastighet högre respektive lägre än 20 km/h var 

nästan detsamma. Utifrån de 100 gjorda hastighetsmätningarna framkom 

också betydlig färre mätningar för kvinnor i båda färdriktningarna. Det går 

inte att dra någon generell slutsats att män höll i genomsnitt högre hastighet 

jämfört med kvinnliga förare, eftersom analysen återigen är baserad på en 

relativt liten referensgrupp. För elsparkcykelförare som genomförde en sväng i 

korsningen visades att hastigheten var högre för elsparkcyklar som ankom 

korsningen från öster. En anledning kan bero på att flera elsparkcykelförare 

genomförde högersväng utan något slags hinder och detta innebär att förare 

inte behövde sakta ner fordonet utan kunde behålla samma hastighet i 

korsningen. En annan orsak till hastighetsskillnader vid sväng kan bero på 

utformningen av korsningen och det visade från tidigare uppmätningar att 

medelavståndet var något kortare för västra riktning jämfört med för östra. 
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Detta kan innebära att förare behövde åka kortare avstånd och därigenom 

mindre tid att passera korsningen, vilket ledde till högre hastighet. Den 

ovannämnda förklaringen till orsaken varför hastighetmätningar kan skilja sig 

mellan de två svängriktningar kan vara trovärdiga faktorer, men däremot var 

det svårt att avgöra vilka av dessa två faktorer kunde spela något större roll för 

hastighetskillnaden.  

 

Vid videoanalysen framkom också att de flesta hastighetsmätningarna för 

åkning i grupp höll en lägre hastighet än 20 km/h, och anledningen till detta 

kan tänkas vara att elsparkcykelförare i mindre grupper bruka tendera att 

anpassa sin hastighet efter varandra på en högre grad eftersom förarna är mer 

uppmärksamma på sina omgivningar. Hastighetsvärdena visade att det inte 

förekom mycket fortkörning i korsningen vid åkning i grupp, och detta kan 

tänkas som en bidragande faktor till att de allra flesta olyckor där 

elsparkcyklar är inblandade hade en lindrig skadegrad. Hastighetsmätningar 

för två personer som åkte på samma elsparkcykel visades att alla förarna höll 

en hastighet lägre än 20 km/h, och anledningen till detta kan tänkas vara på att 

fordonet var svårare att hantera och hålla balans med två personer eftersom 

elsparkcykeln är designad att färdas med en person. Resultatet kan ge 

indikationer på att det fanns ett fåtal förare som valde att färdas på ett 

olämpligt färdsätt, trots rekommendationer från uthyrarna om att inte färdas på 

sådant sätt. Från videoanalysen framkom också att medelhastigheten för 

elsparkcyklar som kördes på trottoaren var cirka tre gånger så hög som 

promenadhastigheten. Resultatet tydde på att elsparkcykelförare valde att köra 

fordonen relativt snabbt i en blandad vägmiljö. Det finns i nuläget inte något 

regelverk gällande förbud mot körning av elsparkcyklar på trottoaren i 

Sverige, och detta kan tänkas att bidra till försämrad trafiksäkerhet mest för de 

oskyddade trafikanterna. 

 

Resultatet från videoanalysen som genomfördes i denna studie 

överensstämmer i de flesta fall med de tidigare forskning som studerats i 

litteraturstudien. Från videoanalysen framkom att hastigheten på 

elsparkcyklarna var högre än promenadshastighet på trottoarer och att fler män 

höll en hastighet över den lagstiftade maxhastigheten på 20 km/h i Sverige 

både rakt och vid sväng. I studien av Fang m.fl. (2019) uppmättes en 
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medelhastighet på 15,5 km/h på trottoar och motsvarade ca. 2.6 gånger 

medelpromenadhastigheten och att den högsta hastigheten har överskridit den 

maximalt tillåtna hastigheten på 24,1 km/h i San Jose, Kalifornien.  

Genom att samma slutsats kan dras jämfört med tidigare forskning som 

behandlades i litteraturstudien går det att konstatera att korrelation kunde ses 

för hastighetsmätningar. 

 

Utifrån beteendestudien upptäcktes också att farliga interaktioner var mest 

förekommande vid möte mellan elsparkcyklar och andra oskyddade 

trafikanter. Anledning till detta kan bero på att det ofta rådde förvirringar 

kring den trafikant som skulle lämna företräde vid en obevakad korsning 

jämfört med möte med motorfordon, eftersom motorfordon alltid skulle lämna 

företräde mot andra fordon i korsningar där väjningsplikt rådde. 

Beteendestudien visade också att säkra och fria interaktioner förekom lika ofta 

vid möten mellan cyklar och elsparkcyklar. Endast två interaktioner 

identifierades i denna studie på grund av det låga antalet interaktioner och 

därför kunde inte någon säker slutsats dras om hur elsparkcykelns beteende 

skiljer sig från möte mellan andra fordon för säkra och fria interaktioner. 

Beteendestudien visade också större skillnad i andelen förare som styrde 

cykelfordon vid sväng med en hand jämfört med de som styrde elsparkcyklar. 

Resultatet kan tyda på att elsparkcyklar är svårhanterade med enbart styrning 

med en hand eftersom förarna kan lätt tappa balansen och detta kan leda till 

grövre skador och kan bidra till försämrad trafiksäkerhet.  

 

Skillnaden som observerades i andel elsparkcykelförare som valde att köra 

från väg till cykelbana var näst störst följd av allmänna väg till allmänna väg. 

Resultatet här kan tänkas att val av färdriktning hos elsparkcykelförare 

berodde i hög grad på vilka vägtyper som var tillgängliga vid 

beslutsfattningar, och i detta fall visade resultatet att en större andel valde att 

köra vidare på allmänna vägar trots att en skyddad cykelbana fanns tillgänglig. 

Skillnaden som observerades i antal sidorörelser visade att andel förares 

beteende med sidorörelser var betydligt mindre jämfört med andelen utan. En 

tänkbar förklaring till detta kan tänkas att bero på att kompensera eventuella 

tidsförluster istället för att behöva sakta ner fordonet till stillastående och för 

att sedan accelerera igen.  
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Från litteraturstudien från Fang m.fl. observerades dessutom att flera 

elsparkcykelförare valde att framföra fordonen på trottoaren när en cykelbana 

inte fanns tillgänglig och endast 8 % av elsparkcyklarna användes på 

trottoaren när en separat och skyddad cykelbana fanns tillgänglig.  

Samma slutsats kan dras för detta beteende då resultatet från videoanalysen i 

denna studie tydde på att andelen elsparkcyklar som framfördes på allmänna 

vägar var störst när en skyddad cykelbana inte fanns tillgänglig.  

Från observationsstudien kunde också en mycket låg andel hjälmanvändare 

identifieras för de hyrda elsparkcyklar, det vill säga enbart 3% och detta kan 

jämföras med den studie gjord av Fang m.fl. där endast 5% elsparkcyklister 

bar hjälm medan en betydlig större andel på 56,4% identifierades för 

cyklisterna. Däremot kunde inte några bedömningar göras i denna studie för 

användning av hörlurar och mobilanvändning under färd på grund av den 

dåliga bildkvaliteten från videoinspelningar och en slutsats för dessa 

beteenden kunde således inte etableras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

- 83 - 

5.2 Resultatanalys av enkätstudier 

Utifrån de kunskapsbaserade frågorna visade resultatet att andelen som valde 

svarsalternativet ‘‘vet inte’’ var störst för båda könen och detta kan innebära 

en försämrad trafiksäkerhet för alla trafikanter, eftersom de flesta saknade 

kunskap både när det gäller maxhastigheten och den lägsta åldern för att köra 

elsparkcykel i stadsmiljöer. Däremot kunde de flesta identifiera det korrekta 

svarsalternativet för antal tillåtna personer att åka samtidigt på samma 

elsparkcykel. Resultatet visade också att andelen män och kvinnor som valde 

‘‘vet inte’’ gällande antalet personer var näst mest förekommande och en 

tänkbar förklaring till detta är att det ibland råder förvirring kring det gällande 

regelverket. Resultatet här kan väcka oro eftersom antalet trafikolyckor där en 

elsparkcykel varit inblandad ständigt växer varje år och kan ha sin grund i att 

de flesta hade dåliga kunskaper om regelverk. Resultat av de 

kunskapsbaserade frågorna i denna studie kan tänkas att dra en parallell 

jämförelse med studien gjordes av Owain m.fl. där enkäten som genomfördes 

i Rosslyn visade också att både användare och icke- användare hade låga 

kunskaper om de allmänna reglerna om hur fordonet får framföras i 

stadsmiljön. Enkätsvaren för kännedom av regelverket visade att färre 

deltagare valde att svara på denna fråga och både kvinnor och män 

konstaterade att de endast hade viss kännedom om regelverket. Ett 

motsvarande resultat i studien från Owain m.fl. visade att andelen invånare 

som inte var bekanta med regelverket var högt, 48%.  

 

Svaren på de säkerhets- och beteendebaserade frågorna visade att de flesta 

män och kvinnor inte har kört elsparkcyklar som skulle klassas som ett 

våldsamt färdsätt. Dessutom visade att även körning av elsparkcyklar på 

trottoaren var mest förekommande från den följdfrågan som ställdes. 

Resultatet kan inte anses helt tillförlitligt på grund av att uppfattningar av den 

så kallade ‘‘farligt körande’’ kan skilja sig för varje individ. Det kan även 

tänkas att flera deltagare som valde att besvara frågan ändå inte var villiga att 

erkänna att de faktiskt har kört vårdslöst någon gång. Ingen betydlig skillnad 

sågs i enkätsvaren för de fyra exemplen på förbättringar i dagens infrastruktur 

och innebar att alla har värderats lika av de som besvarade frågan. Detta kan 

tyda på att utformningen i dagens infrastruktur har flera brister i dagens 

stadsmiljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta är ett problem som bör ses över 

av kommunerna för att göra nödvändiga förbättringar i urbana miljöer, såsom 
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flera och bredare cykelbanor samt fler parkeringsplatser avsedda för 

elsparkcyklar. Dessa förbättringar i dagens infrastruktur kan spela ett 

avgörande roll för att öka trafiksäkerheten för både elsparkcyklister och övriga 

trafikanter.  

 

Vid identifieringen av brister på elsparkcyklar framgick av resultatet att fler 

män än kvinnor pekade på befintliga brister på både körfunktionen och 

utrustningen på elsparkcyklar. Resultatet här väcker oro i och med att 

säkerheten på elsparkcyklar inte är tillräckligt kontrollerad och åtgärdad av 

uthyrarna (tillverkarna) och detta kan försämra trafiksäkerheten för alla 

oskyddade trafikanter. Detta är ett stort problem som bör lösas av alla uthyrare 

för att säkra att inga elsparkcyklar ska ha några fel på fordonets utrustning och 

körfunktion för att förebygga olyckor. Antalet erhållna svar var större för den 

sista frågan som handlade om säkerhetsutbildning eftersom alla svar har 

lämnats enbart av användare av elsparkcyklar där resultatet visade också att 

andelen som inte deltagit i säkerhetsutbildning avsedd för elsparkcyklar var 

betydlig större jämfört med de som hade deltagit. Resultatet kan tyda på att de 

flesta inte valde att vidta några säkerhetsåtgärder före färd med elsparkcyklar 

trots att en större insats hade gjorts av uthyrarna genom att erbjuda 

kostnadsfria utbildningar för att förebygga olyckor.  

 

I denna studie visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

könen för respektive påståenden gäller attityd till och uppfattning om 

elsparkcyklar, utifrån enkätsvaren på de sex påståenden som ställdes.   

Endast påstående 5 gällande infrastrukturen var Chi Square talet +0,085 och 

låg närmaste på konfidensnivån +0,05. Att andelen män som inte höll med 

detta påstående var större än kvinnor kan innebära att fler män hävdade att 

befintlig infrastruktur inte underlättade för de att åka elsparkcyklar. Detta kan 

tänkas att leda till fler olyckor med elsparkcyklar där män är inblandade. 

Studien visade ytterligare av enkätsvaren från fältundersökningen att fler män 

ägde elsparkcykel och använde sina fordon oftare än kvinnor medan andelen 

kvinnor var större som använde fordonet endast en gång under det senaste 

året. Resultat kan tolkas så att fler kvinnor har mindre intresse för 

elsparkcyklar jämfört med män och att elsparkcyklar används mest utav män. 

Första gången kvinnor använde elsparkcyklar kunde i stor grad bero på 

nyfikenheten att testa fordonstypen och detta kan innebära sämre 

trafiksäkerhet för kvinnor eftersom sannolikheten är större att råka ut för en 

trafikolycka på grund av bristande erfarenhet. Däremot bekräftade enkätsvaren 

att elsparkcyklar använts mest utav män som första transportval.  
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6 Diskussion 

I detta delkapitel redovisas diskussion av de valda metoderna, med avseenden 

på felkällor som använts i denna studie. 

6.1 Litteraturstudie 

Det mest tidskrävande processen i litteraturstudien var att hitta relevant 

litteratur om tidigare forskning på elsparkcyklar. Vid användning av de olika 

sökmotorer som nämnts ovan upplevdes det smidigt att snabbt leta fram 

vetenskaplig forskning och artiklar kopplade till elsparkcyklar. Extra 

uppmärksamhet har lagts på att hitta den ‘‘rätta’’ litteraturen som faktiskt har 

gjorts enbart på elsparkcyklar, det vill säga litteraturstudier gjorda på andra 

eldrivna fordon såsom ‘‘hoverboard’’ eller ‘‘Segways’’ har uteslutits helt i 

denna studie på grund av att de inte föll inom samma definition och 

klassificering som elsparkcyklar i denna studie. Valet av sökord hade stor 

betydelse på sökresultatet och sammansättningen av flera sökord genererade 

forskning och artiklar med olika fokus. På grund av att flera artiklar var 

skrivna på språk som inte behärskas av examensarbetes författare föll även en 

del artiklar bort. 

 

Det skedde ofta förvirringar vid användningen av olika definitioner för 

elsparkcyklar i flera artiklar och i forskning. Ett exempel är när en studie på 

elsparkcyklar i ett annat land baserades på en högre motoreffekt än 30 kilowatt 

jämfört med vad som hade definierats i denna studie där den högsta 

motoreffekt var 25 kilowatts. I de flesta publicerade forskningsstudier och 

artiklar angavs en definition av det valda fordonet som har studerats. 

6.2 Videoanalys 

Något utav det mest tidskrävande i processen under analysen var att bestämma 

elsparkcyklarnas hastighet. Detta gjordes genom att manuellt registrera både 

start- och slutbild när elsparkcyklar nådde respektive lämnade de valda 

referenslinjerna. Totalt har 150 detektorer analyserats i denna studie och att 

processen att skapa en detektor för varje detekterad elsparkcykel upplevdes 

som tidskrävande och på grund av enformighet var det mycket lätt att tappa 

koncentrationen, vilket medför att risken för att användaren missa ett fordon 

eller en händelse när elsparcykel är inblandat är stor. Som nämnts tidigare har 

hastigheten hos 100 fordon registrerades och framtagits i denna undersökning. 

Det upplevdes som en tillräckligt stor referensgrupp för att få inblick i hur 
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snabbt båda cykeltyperna framfördes i en stadsmiljö. Däremot upptäcktes vid 

videoanalysen att det förekom färre hastighetsmätningar för svängande fordon 

jämfört med fordon som körde rakt och anledning till detta kan bero på att den 

valda referensgruppen var inte tillräckligt stort. Bedömningen av beteende- 

och interaktionsstudien skedde parallellt för att effektivisera arbetet. 

 

Möjligheten att använda sig av videoanalys som en metod i en större skala 

upplevdes som god och fördelen att man kan spola fram och tillbaka videon 

och granska ett händelseförlopp i en detektor mer än en gång för att studera 

mer noga, underlättande bedömningsarbetet vid beteende- och 

interaktionsstudien. Dessutom för hastighetsmätningarna kunde användaren 

smidigt kontrollera hastighetsmätningarna genom att direkt ange en tidigare 

antecknad start- och slutbild i programvaran för en elsparkcykel med orimligt 

låg eller hög hastighet. Denna funktion utnyttjades främst för att effektivt 

kontrollera hastighetsmätningarna i flera omgångar i de detektorer som 

skapats tidigare för elsparkcyklar. Vid genomgången av detektorer upplevdes 

att registrering av både start- och slutbild ibland vara svårt för att avgöra 

huruvida man har identifierat den korrekta tidsbilden när elsparkcykeln når 

och lämnar en referenslinje, vilket i hög grad kan bero på bildkvaliteten i 

videoinspelningen. Eftersom kameran var placerad på en viss höjd från 

markytan och bildkvaliteten stundtals upplevdes som bristfällig och detta kan 

bero på den dåliga bildkvaliteten som i sin tur har gett stora pixlar i videon, 

vilket bidrog till att urskiljningen av viktiga detaljer är svårare vid 

analyseringen av detektorer.  

 

Vid början av hastighetsmätningarna skedde ett misstag där tidsbilden 

felaktigt identifierades då det gäller att samma hjul på elsparkcykeln ska 

användas som passerar referenslinjen. Om tidsbilden har antecknats för 

framhjulet på en elsparkcykel som passerat den första referenslinjen ska också 

framhjulet mätas vid passeringen av den andra referenslinjen. Extra 

uppmärksamhet har lagts ner på tillfällen då en eller flera elsparkcyklar 

färdades tätt efter varandra, eller om två elsparkcyklister från motsatt riktning 

möttes och då kan ha skymt den elsparkcykel som skulle identifieras. Med 

andra ord kan förvirring uppstå när sikten delvis är skymd vid referenslinjen 

och identifieringen av ett enstaka fordon försvåras av intilliggande 

elsparkcyklar, vilket kan försvåra bedömningsarbetet. Vid kontrollen av 

hastighetsmätningar visade det sig att det skedde också fler misstag vid 

identifieringen av den korrekta start- och slutbild när det råder ett stort 

cykelflöde vid rusningstider, och ett fel på en eller flera bilder per millisekund 
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kan ha lett ledde till en större hastighetsspridning. 
 

Den metod för tidmätningar som presenterad i denna studie, genom att mäta 

skillnaden i start och slutbild för samtliga elsparkcyklar att cykla förbi en 

uppmätt sträcka i varje färdriktning visade sig vara en annan lämplig metod 

för att gå tillväga. En annan metod för tidmätning kan vara med hjälp av ett 

stoppur, men ett stoppur kan tänkas fungera mindre bra över en kort sträcka 

och lämpade sig därför inte för denna studie eftersom sträckan för det 

asfalterade vägavsnittet var endast 1.34 m. En annan anledning till varför 

stoppuren inte lämpade sig för tidmätningen i denna studie är att det kan visa 

sig vara väldigt svårt att avgöra när en elsparkcykel når och lämnar en 

referenslinje och därmed måste snabba beslut fattas vid tidtagningen.  

 

Vid bestämning av sträckorna för både vänster- och högersväng vid 

korsningen tog hänsyn till att mäta ett medelavstånd inom ett begränsat 

område från gatuhörnet vid korsningen. En förenklad metod tillämpades i 

början för att mäta upp sträckan vid gatuhörnet i korsningen. Detta innebar att 

man förenklade beräkningen genom att anta att en elsparkcykel svänger 

mycket nära kanten på gatuhörnet. Detta kan inte anses vara 

verklighetsförankrat eftersom alla fordon svängde på olika avstånd från 

kanten, vilket innebär att det verkliga avståndet vid svängningen är större än 

den uppmätta ‘teoretiska’ sträckan samt att felkällan är störst för fordon med 

stor svängradie. För att minimera felkällor i mätningarna har ett andra försök 

genomförts för att åstadkomma mer realistiska avstånd vid både vänster- och 

högersväng. Metoden som tillämpades finns beskriven i metodavsnitt och den 

medelsträckan som togs hänsyn till vid framtagningen av hastigheten för 

svängande fordon var medelvärdet av tio olika mätningar i både vänster- och 

högersväng från olika avstånd från gatuhörn vid korsningen, De uppmätta 

medelsträckorna från gatuhörnet kan däremot tänkas att representera ett mer 

realistiskt värde jämfört med det uppmätt vädret på den teoretiska linjen.  

 

Hastighetsmätningarna kan tänkas ha ett stort utrymme för felmarginaler 

eftersom hastigheten som mäts över korsningen för svängande elsparkcyklar 

och över det asfalterade vägavsnittet för raka elsparkcyklar kan betraktas som 

en ‘punkthastighet’ och hastigheten innan och efter de uppmätta sträckorna är 

okända. En punkthastighet kan definieras som en tillfällig hastighet jämfört 

med reshastighet, vilken mäts över en längre sträcka och därför kan tänkas att 

bättre representera en genomsnittshastighet. Samtliga hastighetsvärdena i 

denna studie kan betraktas som diskreta värden och detta har beskrivits i 
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resultatavsnitt. Direkta hastighetsvärden kan betraktas som en punkthastighet 

och detta bidrog till ett upprepat mönster där värdena byggde på varandra, 

eftersom samma värde kan betraktas som representativa värden. 

 

Vid analyseringen av interaktionsstudien upplevdes det svårt att bedöma både 

säkra och farliga interaktioner eftersom klassificering av de två interaktionerna 

utgick mest ifrån egna tolkningar av trafikanternas beteenden vid kornsnigen 

och därav gav rum för en mer subjektiv tolkning. På grund av den sämre 

bildkvalitén från videoanalysen som stundtals upplevdes bristfällig, vilket 

bidrog till att bedömningen de två interaktionerna var svårtolkad. Det uppkom 

vid flera tillfällen att det var svårt att urskilja viktiga detaljer och ett tydligt 

agerande bland trafikanterna som befann sig nära varandra. 

 

Framtagningen av hastighetsmätningarna och analyseringen av beteende- och 

interaktionsstudien för cyklister utgick från samma detektorer skapade för 

elsparkcyklar, i syftet att minimera tidsåtgången för arbetet som går åt att 

skapa en detektering av varje upptäckt cykel. På grund av denna anledning 

uppkom vid flera tillfällen inga cyklister vid granskningen av detektorer, och 

detta kan innebära att antalet hastighetsmätningar och observationer som 

gjordes av cyklar vad gäller både beteende och interaktioner är färre i 

verkligheten jämfört med den tänkta referensgruppen som bestod av 150 

elsparkcyklar och cyklar. Att antalet hastighetsmätningar är färre för cyklister 

kan innebära att hastighetsvärdena inte är direkt jämförbara med varandra. För 

att få fram motsvarande 100 hastighetsmätningar för cyklar kompletterades 

detta genom att nya detektorer skapades från videoinspelningen som skedde 

samma dag när videofilmningen utfördes. Dessutom kunde fler beteende och 

interaktioner för cyklister identifieras i syfte att uppnå motsvarande 150 

detektorer, det vill säga 150 cyklar för att både elsparkcyklar och cyklar ska ha 

samma referensgrupp.  

 

Vid analys av hastighetsmätningarna uppkom också vid flera tillfällen att det 

inte gick att registrera varken start- eller slutbilden eftersom en detektor ibland 

kan innehålla ett videoklipp som inte visade det fullständiga händelseförloppet 

för en cyklist eftersom ett videoklipp kan ha börjat för tidigt eller för sent.  

(Se figur 6.2) Anledningen till detta kan återigen bero på resonemanget som 

gjordes tidigare med utgångspunkten att hastighetsmätningar har sin grund i 
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tidigare detektorer skapade för elsparkcyklar, vilket bidrog vid flera fall till att 

en hastighetsmätning inte kunde etableras för en identifierad cyklist. 

Dessutom upplevdes det svårt även för identifieringen för både beteende och 

interaktioner för cyklar när detektorn inte visar det fullständiga 

händelseförloppet vilket försvarade bedömningsarbetet. När flera cyklister 

visades av en detektor togs endast hänsyn till att analysera beteende och 

interaktion hos en cykel och detta kan innebära att man gått miste om andra 

beteende och interaktioner som uppkom för andra cyklister som visades upp i 

detektorn, vilket kan tänkas ha gett ett större bortfall vad gäller beteende och 

interaktioner vid analyseringen av samtliga cyklister.  

 

 
Figur 6.2: Anteckningar i Exceldokument för cyklister inte dykt upp eller visade 

fullständiga händelseförlopp 
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6.3 Enkätstudien 

Genom att göra två olika enkäter lyckades fånga in svar från den önskade 

målgruppen, det vill säga att dels fånga upp användare av elsparkcyklar 

i fältundersökning och sedan i panelundersökning att fånga upp synpunkter 

från både användare och icke-användare av elsparkcyklar för att få en 

helhetsbild. På grund av detta blev insamlingen av enkätsvar mer effektivt. 

Vid genomförande av fältundersökning upplevdes det svårt att erhålla svar 

från elsparkcykelförare med ett privatägt fordon eftersom majoriteten av de 

tillfrågade på fältet uppgav att de hade hyrt sina fordon samt att hyra dessa 

visade sig var vanligaste vid färd med elsparkcyklar. På grund av detta var 

möjligheten att få en god kännedom om användning av och uppfattning om 

elsparkcyklar från privata ägare var mycket begränsad. Det förekom även vid 

flera tillfällen att deltagarna angav en mejladress som inte var verifierbar och 

detta hindrade eventuell uppföljning. 

 

Vid insamlingen av svar från den specifika målgruppen på fältet upplevdes 

processen som tidskrävande eftersom det tog tid att hitta eventuella 

elsparkcykelförare som antingen höll på att stiga på eller av, för att påbörja 

respektive avsluta sin färd. Det förekom även vid flera tillfällen att fler 

personer som tillfrågades tackade nej till att delta i enkäten eftersom fordonen 

redan hade aktiverats och föraren hade då mycket bråttom att åka iväg. 

 

Två webbaserade applikationer, Google Panel och Survey monkey valdes för 

att använda vid genomförandet av fältundersökningen och båda applikationer 

stöddes av mindre elektroniska enheter, det vill säga mobiltelefoner och 

surfplattor. Vid analyseringen av samtliga erhållna enkätsvar överfördes dem 

sedan till ett Excel dokument. Däremot upplevdes detta inte smidigt på grund 

av att det inte gick att exportera de erhållna enkätsvaren från den gratisversion 

av plattformen Survey monkey som nämnts, utan alla svar var tvunget att 

överföras manuellt till Exceldokument som därefter innehöll svar från de båda 

applikationer. Detta ansågs både tids- och energikrävande, dessutom kan detta 

ha bidragit till flera eventuella felkällor vid överföringen av enkätsvar till följd 

av slarvfel.  

 

Vid genomförande av fältundersökning fanns det möjlighet att besvara 

deltagarnas frågor och att ge en inledande kortfattad bakgrund och syfte med 

enkäten. Genom detta sätt upplevdes att deltagarna blev lugnare av att svara på 

enkäten och detta har bidragit till en ökad reliabilitet i enkätsvar eftersom de 

flesta ofta kände sig tidsmässigt begränsade. Däremot kunde deltagarnas 
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uppmärksamhet och åsikter tänkas att påverka på grund av frågeställarens 

närvaro och detta kan ha bidragit till en ökad spridning i svar. För att 

registrera och spara svaren på de båda plattformarna som användes vid 

genomgången av fältundersökningen krävdes att deltagarna uppgav sin 

mejladress och vid flera tillfällen observeras att flera inte ville ange sin privata 

mejladress. En anledning till detta kan tänkas bero på att det kan upplevas som 

obehagligt att ange mejladress vilket ledde till att ett större antal som inte ville 

delta i undersökningen. Det skedde ibland förvirringar och även missnöje över 

begreppen på elsparkcyklar där ett fåtal deltagare kände sig osäkra och gav 

kommentarer om att de inte var enhetliga eftersom enkäten varierade mellan 

att använda olika benämningar (termer) såsom ‘‘elsparkcykel’’ och ‘‘el-

skotrar’’ samt ‘‘EC’’ där alla tre syftade på samma fordon, det vill säga en 

eldriven sparkcykel med två hjul. De olika benämningarna på fordonet kan ha 

lett till förväxlingar bland termerna och detta ledde till att gruppen kom fram 

till beslutet att endast använda endast termen ”elsparkcykel’’.  

 

Underlaget med de frågor som använts vid panelundersökningen upplevdes 

som ett fullständigt dokument med tydliga anvisningar för att kunna besvara 

av både målgrupperna. Frågorna i underlaget har även indelats i sammanlagt 

fyra delområden kopplade till elsparkcyklar och indelningen upplevdes 

intuitivt för att sortera de frågor som tillhör varje tema samt underlättar för de 

som deltar i enkäten. Vid utformningen av underlaget började med frågor om 

demografi och uppfattningen om elsparkcyklar och sedan avslutades med 

frågor om fordonens trafiksäkerhet, i syfte att bättre fånga upp svar från båda 

målgrupper. Det valdes dessutom alla frågor som ingår i temat trafiksäkerhet 

för att passa enbart till elsparkcykelförare och det var en anledning till att inte 

lika hög svarsfrekvens kunde erhållas. Vissa frågor som ingår i detta tema var 

svårare och ofta krävdes erfarenheter vid körning av elsparkcyklar. 

 

Svaren från panelundersökningen framgick att antalet erhållna enkätsvar var 

mycket färre i delområdena säkerhet och beteende samt attityd och inställning. 

Detta berodde på att endast de som använder elsparkcyklar skulle kunna svara 

på dessa frågor. Bortfall i svar kan förekomma för de frågor där alla skulle 

svara men att flertalet valde att inte göra det. Detta upplevdes som mycket 

begränsade eftersom det inte gick att tvinga deltagarna att svara. Anledning till 

varför deltagarna valde att hoppa över en eller flera frågor trots att de skulle 

svara var svårtolkad men kunde delvis bero på utformningen av frågorna samt 

dess svårighetsgrad.  
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7. Vidare studier 

Efter avslutad studie kunde det konstateras att det finns bristfälliga funktioner 

vid användning av programvara T-Analyst. Som nämndes tidigare är  

T-Analyst ett semi-automatiserat program och för att använda programmet 

krävs manuellt arbete för att detektera och analysera trafikkonflikter.  

En fullständigt automatiserad programvara är uppbyggd av komplexa 

algoritmer och detektorer kunde då ritas automatiskt identifierade trafikanter 

utifrån de olika förutsättningarna. Fördelen med denna funktion är att 

bedömningsarbetet underlättas med främst tidsvinsten men däremot att 

detektorer fångar in samtliga passerande trafikanterna kan bidra till en 

tidskrävande process att urskilja och sortera ut elsparkcyklar. Felkällorna vid 

användningen av programvara T-Analyst kan uppkomma till följd av trötthet 

och slarvfel, vilket leder till att fler händelseförloppet gå miste om. 

(Laureshyn, 2010) 

 

Följande frågor kan vara av intresse att studera med avseende på de andra 

områdena kopplat till elsparkcyklar och sammanfattas enligt nedan: 

(Strömgren, 2020)  

 

1. Undersöka och studera hur elsparkcyklar har parkerats i förhållande till 

hur många andra färdmedel som finns parkerade inom ett begränsade 

område. 

 

2. Undersöka och studera hur elsparkscyklar används för olika 

destinationer såsom arbetsresa eller pendling etc. samt vilket andra 

färdslag som elsparkcykelförare skulle ha använt sig av om 

elsparkcykeln inte funnits. 
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8. Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som gick att dras för att kunna besvara de tre 

frågeställningar vid början av rapporten.  
 

1. Vilka utmaningar ställs elsparkcykelförare i dagens komplexa och 

urbana trafikmiljöer, sett ur en trafiksäkerhetssynpunkt? 

 

Elsparkcyklar ställs inför många utmaningar i urbana miljöer och i dagsläget 

inte kan ge ett entydigt svar på denna frågeställning. Från 

hastighetsmätningarna kunde en slutsats dras att elsparkcyklister körde 

ungefär lika snabbt som cyklister och inga betydliga skillnader sågs i 

medelhastighet i alla färdriktningar vid den valda korsningen. Att båda 

cykeltyper kördes nästan lika snabbt kan innebära att i trafiken samma 

förutsättningar gäller för elsparkcyklister, det vill säga att de är lika mycket 

utsatta för trafikolyckor jämfört med cyklister. Videoanalysen visade också ett 

fåtal beteenden som klassades farliga men endast uppstod i några tillfällen. 

Det går att konstatera att majoriteten av elsparkcykelförare har kört fordon på 

ett lämpligt sätt och det skedde mest riskfria interaktioner. Ytterligare en 

slutsats kan dras om att hastighet samt beteende och interaktion inte utgjorde 

som farliga faktorer för elsparkcykelförare. Däremot underlaget i denna studie 

har inte varit tillräcklig stort för att varken dra några slutsatser kring om 

elsparklar var inblandad i fler konflikter och för att förutse hur interaktioner 

ser ut på ett övergripande plan. Bristerna i dagens infrastruktur i urban miljö 

samt körfunktioner av elsparkcyklar spelade en viktig roll i att påverka 

trafiksäkerheten för både elsparkcykelförare och andra medtrafikanter. Detta 

är två viktiga områden som bör undersökas av den lokala kommunen och 

uthyrarna för fordonen. Genom att skapa flera säkra platser och mer utrymme 

för att framföra elsparkcyklar i stadsmiljöer samt att även säkerställa mindre 

fel på fordon kan bidra till att användare av elsparkcyklar inte ställs inför lika 

många utmaningar i urbana miljöer i framtiden vilket kan bidra till en ökad 

trafiksäkerhet för alla trafikanter. 

 

 

 

 

 



Christopher Wang       Examensarbete VTVL01 

Väg och Trafik 

 

 

 

        

 

 

 

 

- 94 - 

2. Hur effektiv är en videoanalys som metod för att mäta och studera 

elsparkcykelförares hastighet och beteende i en urban miljö? 

 

Den videoanalys som utvecklats i denna studie anses som en lämplig 

och effektiv metod att mäta hastigheter på elsparkcyklar och studera 

elsparkcykelförares beteende vid korsning i en urban miljö. Videoanalysen  

i denna studie har bidragit till att öka förståelsen för hur fort elsparkcyklister 

körde och hur dess förare betedde sig vid den aktuella korsningen i Malmö. 

Förmågan att spola fram och tillbaka i videoinspelningar upplevdes som 

smidigt att kontrollera samtliga hastighetsmätningar samt även granska i flera 

omgångar de beteenden och interaktioner som uppstod mellan elsparkcyklister 

och övriga trafikanter vid korsningen, vilket har underlättat 

bedömningsarbetet. Ett begränsat antal elsparkcyklar studerats i denna studie, 

med avseende på framtagning av hastigheter och för analys av observationer 

och beteenden. Den utvalda referensgruppen upplevdes som tillräckligt stor 

för att få bättre förståelse för hur fort elsparkcykelförare har kört och betedde 

sig vid körning i en urban trafikmiljö. Däremot upplevdes svårt att fånga in 

fler elsparkcyklar på andra vägtyper eftersom analysen av resultatet har endast 

studerats inom ett begränsat geografiskt område. För att åstadkomma ett mer 

tillförlitligt och direkt jämförbart hastighetvärde borde hänsyn tagits till att 

välja flera platser inom städerna att genomföra videoinspelningar, i syfte att 

fånga in ett större antal elsparkcykelförare på olika vägtyper.  

 

3. Vilka kunskaper, attityder om och inställningar har allmänheten 

till elsparkcyklar i dagsläget och hur kan detta påverka 

trafiksäkerheten för både användare och icke-användare av 

elsparkcyklar? 

 

Elsparkcyklar är ett relativt nytt eldrivet fordon som har lanserats under de 

senaste åren på marknaden för mikromobilitet. Forskning pågår ständigt i allt 

större utsträckning avseende elsparkcyklar. I litteraturstudien hittades däremot 

relativt lite forskning som har gjorts på elsparkcyklar kopplat till 

säkerhetsaspekter. I denna studie utfördes en enkätstudie för att studera 

allmänhetens kunskap samt attityder och inställningar till elsparkcyklar. Från 

enkätstudien kunde en slutsats dras att trafiksäkerheten kan påverkas negativt 

för både användare och icke användare av elsparkcyklar eftersom 

kunskapsläget av den rådande regelverk i Sverige inte var heltäckande hos 

allmänheten och att användning av och attityder till elsparkcyklar skiljde sig 

mellan könen. Dessutom sågs det ingen statistisk signifikant skillnad mellan 
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könen gällande attityder för och inställningar av elsparkcyklar och några  

säkra slutsatser kunde inte dras för vilken kön kan ha störst inverkan på 

trafiksäkerheten. Att män äger fler och använder elsparkcyklar mer frekvent 

kan innebära att män kan bli mer utsatta för att råka ut för trafikolyckor. 

Antalet som deltog i enkäten var tillräckligt stort för att bidra till bättre 

förståelse på kunskapsläget samt attityder och inställningar i denna studie. 

Dessutom upplevdes också att enkätstudien gav ett trovärdigt resultat. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Frågeunderlag för enkätstudien via en panel 

Undersökning om kunskap, attityder och användning om och av elsparkcyklar: 

Denna undersökning är en del av två examensarbeten på LTH vid Lunds Universitet.  

Syftet med undersökningen är att få en bättre överblick om allmänhetens inställning, 

användning och kunskap kring elsparkcyklar. Studien riktar sig både till dem som använder 

samt till dem som aldrig använt en. Med elsparkcykel menas en sparkcykel designad f ̈or 1 

person som drivs av en elektrisk motor med kraft på 250 watt, som man står upp på. Några av 

de vanliga märkena ̈ar Lime och VOI.  

Temat Trafiksäkerhet 

Fråga 24  

 

Vilken är högsta tillåtna, lagstadgade hastighet för elsparkcyklar? 

o 15 km/tim 

 

o 20 km/tim 

 

o 25 km/tim 

 

o vet ej 

 

Fråga 26 

 

Hur många personer får man åka samtidigt på en elsparkcykel? 

 

o en person  

 

o två personer 

 

o en vuxen och ett barn under 12 år  

 

o vet ej  

Fråga 28 

 

Hur ofta brukar du kontrollera... 

 Aldrig Ibland Oftast Alltid 

… fram och baklyktor o  o  o  o  

… reflex o  o  o  o  
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…broms o  o  o  o  
 

Fråga 31 

 

Tycker du att du känner till regelverket kring elsparkcyklar? 

o ja, jag kan regelverket 

 

o ja, till viss del 

 

o nej 

 

Fråga 32 

Hur ofta skulle du säga att du följer regelverket kring elsparkcyklar? 

o alltid 

 

o oftast 

 

o ibland 

 

o aldrig 

Fråga 33 

Har du kört en elsparkcykel på ett sätt som skulle klassas som vårdslöst? 

o ja, det händer nog rätt ofta 

o ja, det händer ibland 

o ja, det har hänt någon enstaka gång 

o nej 

Om du gjort det, beskriv på vilket sätt (t.ex. kört mot rött, på trottoar/gångbana, mot 

trafikriktningen, mellan filer etc.): 

 

Fråga 34 

 

Vilket av dessa problem stöter du oftast på när du kör elsparkcykel? 
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o fel på elsparkcykelns utrustning som t.ex. dåligt batteri, reflexer, lampor 

 

o fel på elsparkcykelns körfunktion som t.ex. broms/acceleration, balans/styrning 

 

o brister i infrastrukturen som t.ex. hinder på vägen, hål i beläggning, osäkra 

utformningar i gatumiljön 

 

o inget av ovanstående 

 

Fråga 36 

Har du deltagit i någon säkerhetsutbildning online som erbjuds på leverantörernas  

(uthyrarnas) hemsida? 

o ja 

o nej 

Fråga 36 
 
Vilket av nedanstående tycker du är allra viktigast för att skapa bättre förutsättningar för 
elsparkcyklar i trafikmiljön? 

o säkrare vägar att köra på 

 

o fler cykelbanor där man kan köra elsparkcykel 

 
o cykelbanor så elsparkcyklar ryms 

bättre bredare utpekade 
parkeringsplatser för elsparkcyklar 
 

o annat, nämligen... 
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Bilaga 2 Frågeunderlag för enkätstudien via fältet 

 

 Forms 

Enkät om elsparkcyklar 

Tack för att du bidrar till mitt examensarbete vid 

LTH! * Required 

 

1. Email adress * 

 

2. Kön 

o Kvinnan 

o Vill ej ange 

 

3. Vilket år är du född? (t.ex. 1995) 

 
 

6. När provade du en elsparkcykel i Sverige för första gången? * 

o Mindre än 6 månader sedan 

o 0,5–1 år sedan 

o 1–2 år sedan 

o 2–3 år sedan 

7. Hur ofta har du använt elsparkcyklar under det senaste året? 

o Endast testat 1 gång 

o Varje månad (1–2 gånger per månad) 

o Varje vecka (1–2 gånger per vecka) 

o 10 - 20 gånger 

o Mer än 20 gånger 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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8. När du använder en elsparkcykel så: 

o Hyr du en 

o Använder din privata 

o Både 

9. Under din senaste resa med elsparkcykel, var elsparkcykel ditt första val av 

transport? 

o Ja 

o Nej 

10. Om du genomförde din senaste resa gjord med elsparkcykel och 

elsparkcykel inte fanns, vilket transportsätt hade du valt istället? * 

o Bil 

o Gång 

o Buss 

o Cykel 

o Taxi/Uber 

o Inget av ovanstående 

12. Under din senaste resa med elsparkcykel. Körde du till/från följande platser? 

o Parkeringsplats 

o Busshållplats/ tågstation/ annan kollektivtrafik 

o Inget av ovanstående 

 

13. Hur länge får du gå/leta efter en elsparkcykel i genomsnitt? 

o 0–5 minuter 

o 5–10 minuter 

o 10–15 minuter 
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14. Hur brukar du parkera elsparkcykel? 

o Precis där jag stannar 

o Intill trottoarkant/vägkant/busskur 

o Cykel 

o Vill ej ange 

15. Hur länge varade din senaste resa med elsparkcykel? 

o Kortare än 5 minuter 

o 5–10 minuter 

o 10–15 minuter 

o 15–20 minuter 

o Längre än 20 minuter 

 

17.  Skulle du hyra/använda en elsparkcykel igen? 

o Ja 

o Nej 
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Bilagor 3 Exceldokument   

 
Figur 10.1: Exceldokument som använts under arbetsprocessen med videoanalysen 

(I samtliga figurer omfattar bilder, hastigheter samt beteende- och observationsstudie). 
 

 
Figur 10.2: Exceldokument som använts under arbetsprocessen med videoanalysen 
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Figur 10.3: Exceldokument som använts under arbetsprocessen med videoanalysen 

 

Bilaga 4: Mejlkontakt  
 

 
Figur 10.4: Mejlkontakt avseende på förslag på trafiksäkerheten gällande elsparkcyklar 
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