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Metodbeskrivning
Videoanalys – val av korsning

• Spångatan – Torpgatan, Malmö

Avgränsning

• att endast studera elsparkcyklar: 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.

• att forskning av detta fordon som grundades i Asien har uteslutits helt på grund av den stora skillnaden i terminologier och 

klassificeringen av elsparkcyklar.

• att endast beräknar hastigheter och utföra en observationsstudie på en utvald korsning i Malmö.

• att videoinspelningar skedde under en tidsmässig begränsning under filmdagarna, i syfte att fånga in ett större trafikflöde 
under rusningstimmarna. 

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 även kunskapsläget 
samt attityder och inställningar hos allmänheten att studeras närmare 
med avseende på elsparkcyklar i två städer i Sverige.

Slutsatser

• En videoanalys anses som en lämplig och effektiv metod för att mäta 
hastigheter på elsparkcyklar och studera elsparkcykelförares beteende 
vid korsning i en urban miljö.

• Elsparkcyklar är lika mycket utsatta för trafikolyckor jämfört med cyklister 
men underlaget har inte varit tillräckligt stort för att dra några slutsatser 
kring om elsparklar var inblandat i fler konflikter och för att förutse 
hur interaktioner ser ut på ett övergripande plan. 

• Svårt att fånga in fler elsparkcyklar på andra vägtyper eftersom analysen 
av resultatet endast har studerats vid en obevakad korsning i Malmö. 

• Trafiksäkerheten kan påverkas negativt för både användare och icke 
användare av elsparkcyklar eftersom kunskap om den rådande regelverk i 
Sverige inte var heltäckande hos allmänheten.

• Ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen gällande attityder och 
inställningar till elsparkcyklar och några säkra slutsatser kunde inte dras 
om vilket kön som kunde ses ha störst inverkan på trafiksäkerheten.

• Underlaget i enkätstudie upplevdes tillräckligt stort för att bidra till bättre 
förståelse av kunskapsläget samt attityder och inställningar i denna studie. 
Dessutom upplevdes också att enkätstudien gav ett trovärdigt resultat.

Frågeställningar

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 obevakad korsning?

Genomförande

Resultat
v Videoanalys

Ø Hjälmanvändare med hyrda elsparkcyklar var 
enbart 3%

Ø Fler män (53%) bar hjälm än kvinnor (27%) 
vid färd med hyrda elsparkcyklar

Ø Rak: Män höll en högre hastighet (ca. 24 km/h) 
än kvinnor (ca. 21 km/h)

Ø Sväng: Inga tydliga skillnader mellan könen i 
medelhastighet vid 85 percentilen

Ø Körning i grupp: 
Medelhastighet vid 85-procentil = ca. 21,0 km/h

Ø Körning med två personer: 
Medelhastighet vid 85-procentil = ca. 19,0 km/h

Ø Körning på trottoaren: 
Elsparkcykel höll en medelhastighet på ca. 10,1 km/h
(Minst 2 ggr högre än promenadhastighet) 

Ø Inget signifikant skillnad i medelhastighet 
för både cykeltyperna i alla färdriktningar (se Tabell 1)

v Rak: ca. 29,3 km/h för elsparkcyklar 
(cyklar: ca. 33,6 km/h)

v Sväng: ca. 18,5 km/h för elsparkcyklar 
(cyklar: ca. 17,2 km/h)

Ø Andelen gruppåkning (10 %) och åkning 
med två personer (11 %) på elsparkcyklar 
var låg

Ø Andelen väjning var snarlikt för elsparkcyklar jämfört 
med andra fordon (47 % (n=18); 53 % (n=20))

Ø Andelen säkra interaktioner mellan elsparkcyklar 
och motorfordon var mest förekommande, 69 % 

Ø Andelen elsparkcykelförare som styrde
sitt fordon med en hand var enbart 4% (6 st.)

Färdriktning Antal
Medel

Hastighet 
km/h 

Elspark-
cykel

Rakt 53 19,0

Cykel Rakt 50 16,7

Elspark-
cykel

Sväng 47 17,2

Cykel Sväng 50 18,5
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KUNSKAPER KRING REGELVERKET 

Vet Ej

Ø Enkätstudier (Fältundersökning + Panelundersökning)

Ø Dataanalys i SPSS (Statistical Package for the social science)

v Avstånd

v Tid
Tidsbild = Tidsskillnad mellan start- och 
slutbild

v Hastighet

=
𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
𝑇𝑖𝑑

=
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑡å𝑛𝑑
𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑖𝑙𝑑

× 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑙𝑑 × 3,6
𝑘𝑚
ℎ

Avgränsningar
• att endast studera elsparkcyklar 

Øen sparkcykel med en elektrisk motor och en maxeffekt på 250 watt (W) och som manövreras av en person

• att enbart studera tidigare forskning
Ømed sin grund i USA och Australien 

• att endast genomföra videoinspelningar i en utvald korsning
• att videoinspelningar skedde under en begränsad tid varje filmdagarna

Ø Beteende- och interaktionsstudie

Höger-
sväng

Vänster-
sväng

Rak

Medel
avstånd/m 

14,0 9,12 1,36

Ta fram & analysera 
svarsfrekvenser

Genomför Chi Square test
(Få fram statistisk skillnad 
mellan könen)

Panelundersökning, n=404 (n= antal deltargarna)
1) Kunskap om det allmänna regelverket: (se figur 2)

Ø Högsta tillåtna hastighet  (Vet ej: 59% män; 39% kvinnor)
Ø Lägsta ålder (Vet ej: 46% män; 40% kvinnor) 
Ø Antal personer (En person: 78% män; 91% kvinnor) 

2) Säkerhet och beteende för elsparkcykelförare:

Ø De flesta av deltagarna har inte kört elsparkcyklar på ett våldsamt sätt (43%) 
Ø Identifiering av brister på körfunktioner (elsparkcykel) 

och på dagens infrastrukturer var störst (50%, se figur 1)
Ø Antal deltagarna som deltog i säkerhetsutbildningar var mycket lågt (80 %)

3) Attityd till och uppfattning om elsparkcyklar: (se tabell 2)

Ø Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan könen sågs
(P-tal > 0,05; den valda konfidensnivån)

Ø Minsta Chi Square-talen = +0,085 för påståendet:
’’I Malmö och Lund gör infrastrukturen det enkelt för mig att åka elsparkcykel’’

Fältundersökning, n=158
Ø Flest män använder privatägda elsparkcyklar (n=30, 57%)
Ø Flest kvinnor har använt elsparkcyklar endast en gång under det senaste året 

(n=40, 52%)
Ø Elsparkcyklar använt mest utav män som första transportval, under det senaste 6  

månader

v Arbetsgång i videoanalys

Tabell 1: Medelhastighet för två cykeltyperna, uppdelat i 
färdriktning

Tabell 2: Chi Square test samt andelen deltagare som höll med & emot påstående

Figur 1: Identifiering av brister på körfunktioner 
(elsparkcykel) och på dagens infrastrukturer var störst 

Figur 2: Andel besvarande (Vet ej) för kunskapsbaserade frågor  

Figur 1: Den valda obevakad korsningen Figur 2: Uppställning av stativet, 
efter justering i höjd och sedan 
fastspänd på en stolpe. 

Tabell 2: Det uppmätta medelavståndet vid korsningen
Figur 3: Anteckning av observationer och interaktioner i Exceldokument 

1) Identifiera 
elsparkcyklar

2) Skapa detektorer

3) Genomgång av 
detektorer & 
Anteckning i 
Exceldokument

• Hastighets-
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beteende och 
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