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Bakgrund och syfte 

Hållbar mobilitet i täta städer är en viktig fråga inom forskning och samhällsplanering världen över. 

Den innehåller många aspekter: minskad klimatpåverkan, ren luft, säker miljö för gångtrafikanter och 

smidig pendling, för att nämna några. Människor behöver kunna förflytta sig snabbt och enkelt, 

samtidigt som transporternas miljöpåverkan behöver minska. Som en del i utvecklingen har 

elsparkcyklar dykt upp i många större städer, och på bara ett par år har de blivit vanliga i Stockholm. I 

september 2020 fanns fjortontusen elsparkcyklar till uthyrning i staden, enligt elsparkcykelföretagens 

frivilliga rapportering till Trafikkontoret i Stockholms stad.  

 

Elsparkcyklarna har skapat debatt och väckt frågor. Många är positiva till möjligheten att ta sig fram 

snabbt, smidigt och utsläppsfritt i innerstaden. Samtidigt ifrågasätts hur miljövänliga elsparkcyklarna 

egentligen är. Många städer jobbar också med frågan om hur elsparkcyklarna kan integreras i 

stadsmiljön för att inte utgöra en fara eller ett hinder för gående eller andra trafikanter. Den snabba 

utvecklingen innebär att det ännu saknas tillräcklig kunskap om hur elsparkcyklarna används och vilken 

påverkan de har på miljö, hälsa och stadstrafik.  

För att bidra till kunskapen om elsparkcyklar har RISE i samarbete med Stockholms stad genomfört en 

studie om laddning och omfördelning av elsparkcyklar inom ramen för EU-projektet MEISTER, som 

presenteras i denna rapport. Syftet med studien är att undersöka vilken miljöpåverkan som insamling, 

laddning och utplacering av elsparkcyklar har, samt om och i så fall hur processen för omfördelning 

och laddning av elsparkcyklar kan förbättras. Som figuren ovan visar så är elsparkcyklar ett område i 

snabb utveckling, och viktigt att påpeka är att föreliggande rapport baseras på situationen under våren 

2020. 

Metod 

Föreliggande rapport bygger främst på intervjuer, men även på en dokumentstudie av tidigare 

forskning och undersökningar om elsparkcyklars miljöpåverkan och vilka regelverk som gäller i olika 

länder och städer. Rapportförfattarna deltog även i ett av Stockholms stads månatliga möten med 

elsparkcykelföretagen i januari 2020, för att träffa företagens representanter och observera vilka 

frågor som diskuteras mellan staden och företagen. 
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I mars-april 2020 genomfördes webbaserade intervjuer med representanter för fem 

elsparkcykelföretag. Intervjuerna var semistrukturerade och tog ungefär en timme. Två forskare deltog 

vid varje intervju, en ställde frågor och en tog noggranna anteckningar. De intervjuade företagen är 

anonyma i denna rapport. Tre av företagen har ett stort antal elsparkcyklar i Stockholm, två av dem 

har ett mindre antal. Fyra av företagen finns i många länder och städer medan ett av dem enbart har 

verksamhet i Stockholm. Frågorna handlade om hur företagen jobbar med laddning och omfördelning 

av elsparkcyklar och vilka möjligheter och utmaningar som finns inom detta område. 

I juni 2020 genomfördes en webbaserad intervju med en tjänsteman på Stockholms stad, vars tjänst 

till stor del är inriktad på elsparkcykelfrågor. Intervjun var semistrukturerad och tog ungefär en timme. 

Två forskare deltog; en ställde frågor och en tog noggranna anteckningar. Denna intervju fokuserade 

på vad utplaceringen av elsparkcyklar innebär för möjligheter och utmaningar för kommunen. 

Intervjumaterialet sorterades och kategoriserades genom en innehållsanalys med fokus på olika 

teman: hur verksamheten hanteras, inställning till omfördelning, utmaningar och 

förbättringsmöjligheter, ansvar för stadsmiljön. Utifrån detta har forskarna dragit slutsatser om 

potentiella förbättringar, och diskuterat dessa med tjänstemän på Stockholms stad. Vid dessa 

diskussioner, som hölls i september 2020, framkom att sedan slutet av 2019, då studien planerades, 

har det skett stora förändringar i elsparkcykelföretagens logistik. Det innebär att delar av studien är 

förlegade redan innan den är publicerad. Resultaten kan fortfarande användas för att förstå 

utvecklingen på området, och vilka möjligheter och svårigheter som Stockholms stad och 

elsparkcykelföretagen har upplevt, men de behöver tolkas utifrån sitt sammanhang. Det är viktigt att 

påpeka att denna studie baseras på en situation som var aktuell under våren 2020. 

Under våren 2020, förändrades rörligheten i samhället dessutom drastiskt till följd av 

coronapandemin. Studien planerades och utformades innan pandemin. När den första intervjun 

genomfördes, 19 mars, hade rekommendationer om social distansering just börjat införas. Pandemins 

inverkan på företagets verksamhet togs upp i en fråga, men i övrigt genomfördes intervjun med 

planerat fokus på omfördelning och laddning. Det samma gällde vid de efterföljande intervjuerna, och 

studien fullföljdes enligt plan. Det innebär att det i rapporten inte tas någon särskild hänsyn till 

eventuella effekter av pandemin.  

Resultat 

Omfördelning och laddning under våren 2020 

Elsparkcykelföretagens hantering av omfördelning och laddning skiljer sig lite åt. De flesta anlitar 

logistikföretag för laddning och/eller flyttning av cyklar, men vilken del av verksamheten som de lejer 

ut varierar mellan företagen. Flera anlitar logistikföretag för att se till att sparkcyklarna laddas, medan 

något företag hanterar laddningen själva men lejer ut omfördelning. Ett företag använder egen 

personal för att snabbt flytta elsparkcyklar som parkerats olämpligt, ett annat sköter allt med egna 

anställda. De som anlitar logistikföretag beskriver att de har nära samarbete med dessa. Flera 

elsparkcykelföretag anlitar samma logistikföretag, och menar att detta inte utgör något problem 

Intervjuerna visar på att miljöpåverkan och säkerhet är viktiga frågor för elsparkcykelföretagen. Flera 

av företagen har sparkcyklar med utbytbara batterier, eller jobbar med att fasa in det. Att inte behöva 

hämta hela sparkcykeln när den behöver laddas innebär mindre behov av transporter och ökar 

möjligheten att använda lastcykel istället för bil. Insamling av batterier och sparkcyklar sker mestadels 

med eldrivna cyklar och bilar. Två av respondenterna berättar att de använder fossildrivna bilar för 

vissa aktiviteter, men att de planerar att byta ut dem, i ena fallet till elbil och i andra fallet till elcyklar. 
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En tredje respondent beskriver hur de jobbar med att hjälpa ett logistikföretag som de anlitar att gå 

över till eldrift. Samtliga företag som ingår i studien har övervakning av elsparkcyklarnas batterinivå, 

och hämtar in dem när laddningen sjunkit under en viss nivå. All laddning sker med dedikerade 

elinstallationer i elsparkcykelföretagens eller logistikföretagens lokaler.  

Företagens inställning till utplacering och omfördelning av elsparkcyklar skiljer sig åt ganska mycket. 

Vissa engagerar sig väldigt mycket i placeringen; analyserar användardata för att identifiera var 

användarna finns vid olika tidpunkter och jobbar aktivt med omfördelning för att möta efterfrågan. 

Stockholms stad får in en hel del klagomål på elsparkcyklar som är olämpligt parkerade, som de 

distribuerar till de ansvariga företagen. Många elsparkcyklar verkar innebära många klagomål, medan 

de aktörer som har ett mindre antal elsparkcyklar sällan får klagomål. Bland de företag som har större 

flottor är det stor skillnad i inställning; från ett företag vars personal aktivt letar upp och flyttar 

olämpligt parkerade elsparkcyklar till ett annat företag som enbart flyttar elsparkcyklar om de får 

klagomål med bildbevis eller upptäcker vid batteribyte att fordonet är olämpligt parkerat.   

På frågor om utmaningar och förbättringspotential är det mesta som kommer upp i intervjuerna 

relaterat till batterier, laddning och effektivitet. Företagen vill generellt minska laddningstiden och öka 

batterikapaciteten, för att elsparkcyklarna ska vara tillgängliga för uthyrning under längre tid och för 

att inhämtning, laddning och utplacering ska ta mindre resurser i anspråk. Utbytbara batterier är också 

en viktig fråga för de företag som inte redan har det. 

Parkering och möjligheter att reglera elsparkcyklar 

Något som flera av respondenterna tar upp är att det är lätt att etablera sig i Sverige, eftersom det inte 

krävs något tillstånd för verksamheten och det är fritt fram att ställa ut elsparkcyklar i städerna. 

Elsparkcykelföretagen kan skriva frivilliga avsiktsförklaringar med Stockholms stad, där de åtar sig att 

verka för en god trafikmiljö, och tycker generellt att samarbetet med kommunen fungerar bra. 

Samtidigt så tyder det stora antalet klagomål på att systemet som helhet inte fungerar tillräckligt bra, 

och Stockholms stad önskar större möjligheter att påverka hur och var elsparkcyklar får parkeras och 

framföras.  

Det har genomförts ett försök med så kallade hotspots, platser som är avsedda för parkering av 

elsparkcyklar. Det visade sig att väldigt få användare kan motiveras att parkera i en hotspot som inte 

sammanfaller med deras målpunkt. Det är helt enkelt svårt att ge en tillräckligt stor ekonomisk 

belöning för korrekt parkering i en hotspot, när tjänsten är billig att använda. Intervjuerna visar att 

företagen tycker att frågan om korrekt parkering, som inte stör andra trafikanter, är viktig, men att de 

inte använder sig av ekonomiska incitament för att få användarna att parkera på lämpliga platser.  

Elsparkcyklar omfattas av ett flertal regelverk (se Transportstyrelsen, 2020, för en utförlig genomgång 

av dessa). I samtal med Stockholms stads representant kommer följande regelverk upp: 

• Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, enligt vilken en elsparkcykel definieras som en 

cykel 

• Trafikförordningen (1998:1276), som anger vilka trafik- och parkeringsregler som gäller 

• Lokala trafikföreskrifter, som kommunen beslutar om 

• Lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, som ger 

kommunen rätt att flytta dåligt parkerade cyklar  

• Ordningslagen (1993:1617), som innehåller regler om hur offentlig plats får användas 

Enligt gällande lagstiftning får cyklar, vilket alltså inkluderar elsparkcyklar, stå parkerade ”var som 

helst” i 24 timmar, så länge de inte står trafikfarligt eller hindrar gående och andra trafikanter. Cyklar 
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får exempelvis ställas i cykelställ eller lutas mot en fasad, men de får inte ställas tvärs över en 

gångbana. Efter 24 timmar har kommunen rätt att flytta cyklar, men både att bevaka att cyklarna stått 

på samma plats minst 24 timmar och att flytta dem, kräver en hel del personalresurser. Här ska dock 

påpekas att det är elsparkcyklar för uthyrning som ställer till problem. Privatägda elsparkcyklar 

parkeras sällan olämpligt. 

När det gäller att köra elsparkcykel så gäller i princip samma regler som för cyklister, men elsparkcyklar 

får även framföras på trottoar i gångfart (6–7 km/h). Enligt intervjun med Stockholms stads 

representant så kör många användare på trottoaren i högre hastigheter, vilket alltså inte är tillåtet och 

är problematiskt eftersom de då kan utgöra en fara för gående. Stockholms stads representant menar 

att många problem skulle lösas om elsparkcyklar och elcyklar definierades som en egen 

fordonskategori, exempelvis ”moped klass III”. Med en egen kategori skulle kommunen kunna ha olika 

regler för vanliga cyklar å ena sidan och elsparkcyklar och elcyklar å andra sidan.  

En annan viktig fråga är den om tillstånd för verksamheten. Ordningslagen ger möjlighet att kräva 

tillstånd för uppställning av elsparkcyklar för uthyrning på allmän plats, men Stockholms stads 

representant är tveksam till hur stor påverkan det skulle kunna ha. Tillstånd enligt ordningslagen gäller 

inte för privatpersoner, som är fria att parkera var de vill enligt stycket ovan, och beroende på hur 

lagen tolkas skulle det kunna vara ett fåtal platser som skulle kunna komma i fråga för reglering. I övrigt 

finns ingen reglering för uthyrning av cyklar eller sparkcyklar, så som det finns i en del andra länder 

och städer. Exempel på städer som kräver tillstånd för uthyrning och begränsar antalet elsparkcyklar 

är Köpenhamn, Madrid och San Francisco (Region Stockholm, 2020).   

Analys och diskussion 

Resultaten tyder på att elsparkcykelföretagen generellt jobbar aktivt med säkerhet vid laddning och 

minskad miljöpåverkan från laddning och omfördelning. Det finns tydliga incitament för båda. Ansvar 

för säkra elinstallationer är reglerat och det är okontroversiellt att reglerna ska följas. Att fasa in 

elsparkcyklar med utbytbara batterier ger ekonomiska vinster, dels eftersom batteribyte går snabbt 

vilket innebär att elsparkcyklarna är tillgängliga för uthyrning under längre tid, dels eftersom batterier 

tar mindre plats så att ett fordon kan serva fler elsparkcyklar eller bytas ut mot ett mindre och billigare 

fordon. Eftersom företagens affärsidé bygger på att förändra mobilitet i städer så är övergången till 

elbilar och lastcyklar för att hantera logistiken förväntad. 

Frågan om huruvida processen för omfördelning av elsparkcyklar kan förbättras är större och mer 

komplicerad. Det handlar dels om elsparkcykelföretagens arbete med utplacering och omfördelning, 

dels om användarnas hantering och parkering. Användare parkerar alltför ofta elsparkcyklar så att de 

hindrar framkomlighet: framför en dörr, mitt på trottoaren eller cykelbanan, i en busskur… Problemen 

är flera: 

Även om elsparkcykelföretagen ser felparkering som bekymmersamt, så är affärsidén med friflytande 

fordonspooler att de kan hämtas och lämnas var som helst. Det finns i det närmaste ett incitament för 

felparkering, medan det saknas incitament för att se till att användarna sköter sig. 

Elsparkcykelföretagen åtar sig i en frivillig överenskommelse att flytta cyklar när det kommer in 

klagomål, men annars verkar de kunna strunta i felparkerade elsparkcyklar.  

En del elsparkcykelföretag flyttar enbart felparkerade elsparkcyklar, medan andra lägger mycket 

resurser på att flytta elsparkcyklar till platser som de identifierat som attraktiva för användarna. I båda 

fallen gäller att användaren kan förvänta sig att hitta en elsparkcykel där hen befinner sig, oavsett var 
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det är, och inte behöver gå till en viss plats för att hyra en elsparkcykel. Därmed skapas ingen förväntan 

på att lämna en elsparkcykel på någon specifik plats. 

Om en friflytande bil felparkeras så är det användaren som får boten, vilket är ett incitament för att 

parkera rätt. Att felparkera en friflytande elsparkcykel leder däremot inte till några negativa 

konsekvenser. Även om användaren skulle stängas av från att använda tjänsten där hen felparkerat så 

återstår ett flertal motsvarande tjänster.  

Med en tjänst som är så billig som att hyra elsparkcykel är det svårt att skapa ekonomiska incitament 

för användarna att parkera i hotspots. Det är inte värt några få kronor att leta upp en hotspot när man 

kan lämna elsparkcykeln var som helst. 

De som främst är intresserade av att parkeringen och åkandet förbättras verkar vara kommunen och 

medborgare som inte använder tjänsterna. Så länge elsparkcykeluthyrning är oreglerat finns det få 

möjligheter för dessa intressenter att få till en förändring. 

Det saknas alltså incitament för såväl företag som användare att sköta parkeringen bättre, och det 

verkar inte finnas någon möjlighet att skapa fungerande incitament. Det som skulle kunna påverka är 

regelverk specifikt riktade mot elsparkcykelpooler. Med tillståndsplikt för verksamheten och möjlighet 

för kommunen att reglera elsparkcyklar som en egen fordonstyp, skulle kommunen kunna ställa krav 

på företagen på ett sätt som inte går idag. Det skulle antagligen fortfarande krävas en ganska stor 

insats från kommunens sida för att följa upp att kraven efterlevs, men det skulle ge större möjlighet 

att påverka elsparkcyklarnas roll i stadsmiljön. 

Miljöpåverkan från användningen av elsparkcyklar har inte undersökts i denna studie. Två faktorer 

behöver ändå nämnas. Dels beror miljöpåverkan på vilket färdsätt som ersätts. Om många tar en 

elsparkcykel istället för att åka bil så är det förstås en positiv effekt, men om personer som annars 

skulle ha promenerat istället använder ett elektrifierat färdsätt så innebär det en ökad miljöpåverkan. 

Region Stockholms (2020) litteraturgenomgång pekar på att bilresor ersätts i liten utsträckning, under 

tio procent. Dels beror miljöpåverkan även på mängden elsparkcyklar och deras livslängd. Ju fler 

elsparkcyklar som produceras desto större miljöpåverkan, i synnerhet om de har kort livslängd. Enligt 

leverantörerna själva är livslängden både relativt lång och ökande (Region Stockholm, 2020), men det 

saknas oberoende studier som bekräftar detta.  

Uppdatering september 2020 

I diskussioner med Stockholms stad har framkommit att det skett stora förändringar i 

elsparkcykelföretagens verksamhet under det knappa år som gått från att studien planerades till att 

rapporten skrevs. Antalet etablerade företag har minskat, samtidigt som antalet elsparkcyklar har ökat. 

Elsparkcyklarna har generellt blivit större, tyngre och mer robusta, och fått större batterier. Det 

innebär att de har en betydligt längre förväntad livslängd och att de inte behöver laddas lika ofta. 

Logistiken sköts numera med lastcyklar och elbilar, och de företag som velat satsa på utbytbara 

batterier har gått över till det. Flyttning av olämpligt parkerade elsparkcyklar verkar ha blivit viktigare 

för vissa av företagen. 

Detta innebär att den del av rapporten som bygger på intervjuer med företagen redan är förlegad. Den 

kan fortfarande vara intressant, men kanske mest för att visa på utvecklingen inom området. När det 

gäller regelverk har dock inga förändringar skett, och med den snabba ökningen av antalet 

elsparkcyklar så är frågan om kommunens möjligheter att reglera parkeringen kanske ännu viktigare 

än när studien inleddes.  
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Slutsatser 

En slutsats från denna studie är att elsparkcykelföretagen jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan 

från omfördelning och laddning, samt för att laddning ska utföras på ett säkert sätt. Hur företagen 

jobbar med att flytta och omfördela elsparkcyklar har däremot förbättringspotential. Vissa aktörer har 

en aktiv omfördelning och flyttar olämpligt parkerade elsparkcyklar på eget initiativ men andra tar en 

passiv roll, och det saknas incitament för att få användarna att parkera på lämpliga platser. För att 

förbättra stadsmiljön skulle det vara önskvärt att kommunen kunde villkora elsparkcykelföretagens 

etablering, antalet elsparkcyklar och platser för uthyrning och parkering. 

En annan viktig slutsats är att det är svårt att hänga med i den snabba utvecklingen kring elsparkcyklar 

och de start-ups som tillhandahåller dem. Att planera och genomföra en studie under närmare ett års 

tid visade sig vara för lång tid för att ge resultat som är helt och hållet aktuella i studiens slutfas. Även 

om den omgivande miljön och regelverken är desamma, så har företagens verksamhet ändrat sig 

mycket. Detta är viktigt att ta med till kommande studier kring elsparkcyklar, som kan behöva 

genomföras snabbare och mer fokuserat för att bli så användbara som möjligt.  
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