
Vårt Stockholm,
en levande stad

voi.com



Innehåll
01 Trafikvolym i Stockholm. Stor efterfrågan på elsparkcyklar

02 Viken framtid vill vi ha? Det är dags att tänka nytt

03 Behov av reglering. Nödvändigt med en licensierad marknad

04 Åtgärder och förslag. Problemlösning på kort sikt

05 Voi i korthet. Vår resa har bara börjat

#


Men först vill vi slå hål på 4 myter. 

VOI.COM

Elsparkcyklar har 
en kort livslängd

Scootrarna samlas 
in av gig-arbetare 

Mer än 4 miljoner resor har skett 
med Voi i Stockholm hittills i år. 
Vi ser att det finns en liten andel 
minderåriga användare som vi 
ska se till att stänga ute. Vi arbetar 
även med att förhindra fyllekörning.

Vår data visar dock att elsparkcyklar 
framför allt används dagtid och av 
personer som är äldre än 25 år, under 
alla veckans dagar. 

 
                                Läs mer från sida 6

Det sägs allt för ofta än idag att 
elsparkcyklar har en livslängd på 
ett par månader. Det påståendet 
kommer från en artikel från april 
2019, alltså bara ett par månader 
efter att Voi lanserades. 

Genom bättre teknik och design 
som utvecklas i Göteborg beräknas 
Vois elsparkcyklar idag ha en livs-
längd på över 5 år.    

     Läs mer på sida 43 eller hos ITF

Voi arbetar inte med gig-arbetare 
sedan februari 2019. Voi övergav 
snabbt gig-modellen eftersom vi 
tror på vikten av att ha personal 
som mår bra och har en expertis 
inom det område de jobbar med.

Voi arbetar endast med anställd 
personal eller med professionella 
logistik-partners, som även arbetar 
med exempelvis ICA och Mathem.

      Läs mer på sida 41 eller hos Drive Sweden.

“ Voi används av 
barn och på fyllan“ “ Elscootrar byter 

inte ut bilresor

Enkäter som vi har gjort med 
våra användare och studier från 
oberoende forskningsinstitut visar 
att elpsarkcyklar faktiskt byter ut 
bilresor. I Stockholm har vår tjänst 
hittills i år ersatt 480 000 bilresor. 

Samtidigt menar vi att det är 
viktigt att se hur delad mikro-
mobilitet kan bidra till en system-
förändring av mobilitet i städer.
                 
                              Läs mer på sida 13 och 15

“

https://www.di.se/digital/gar-sonder-efter-fem-veckor-bolagen-gar-back-pa-varje-elscooter/
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/micromobility-equity-sustainability.pdf
https://www.drivesweden.net/en/deep-dive-e-scooter-sharing-2021


02 Trafikvolym i Stockholm. 
Stor efterfrågan på elsparkcyklar

VOI.COM



Elsparkcyklar är 
här för att stanna
Det har nu gått tre år sedan Voi ställde ut de första delade 
elsparkcyklarna på Stockholms gator. En helt ny bransch tar 
nu form i Sverige. Sommaren 2021 har det varit mycket fokus på 
säkerhet och parkering av delade elsparkcyklar. Men samtidigt 
har allt fler människor upptäckt ett nytt sätt att resa genom 
staden – till jobbet, skolan och på fritiden.  

Stor efterfrågan på elsparkcyklar



Stor efterfrågan på elsparkcyklar

2020

233 323

2021 jan-sep

301 095

Ett färdsätt som lockar allt fler  
I takt med att vår tjänst och flotta har vuxit har 
vi kunnat expandera längre ut från stadskärnan.

Antal unika konton som 
har tagit minst en resa 
med Voi i Stockholm 
under perioden.

Källa: Vois interna data



Stor efterfrågan på elsparkcyklar

Totalt antal körda km 
med Voi i Stockholm.

Kraftigt ökad trafikvolym i år 
Reslängden ökar exponentiellt. Samtidigt ser vi 
att varje elsparkcykel används fler gånger per dag. 

Voi:s flotta på 
vägarna: 2 160 
elsparkcyklar

Voi:s flotta på 
vägarna: 2 825 
elsparkcyklar

Källa: Vois interna data, enbart resor längre än 100m och 2 min, inklusive resor av Voi-anställda

Voi:s flotta på 
vägarna: 6 209 
elsparkcyklar

Voi:s flotta på 
vägarna: 3 105 
elsparkcyklar
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Stor efterfrågan på elsparkcyklar

Antal Voi-resor månad 
för månad i Stockholm.

Resorna sker året om
Elsparkcyklarna är mer populära i värmen, 
men de används flitigt under hela året.

Källa: Vois interna data, enbart resor längre än 100m och 2 min, inklusive resor av Voi-anställda
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Stor efterfrågan på elsparkcyklar

2021

2020

2019

1.9 km

1.5 km

1 km

Genomsnittligt antal 
körda km per Voi-resa.

Resorna blir allt längre
Reslängden har ökat med månadskort, 
dagspass och större verksamhetsområde.

Källa: Vois interna data, enbart resor längre än 100m och 2 min, inklusive resor av Voi-anställda. 

Genomsnitt 
på årsbasis.
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Stor efterfrågan på elsparkcyklar

Andel av Voi-resorna 
fördelat efter veckodag.

Källa: Vois interna data, enbart resor längre än 100m och 2 min, inklusive resor av Voi-anställda.

Resorna sker under hela veckan
Fredagar är mest populära, men elsparkcyklar 
används flitigt under alla veckans dagar. 
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Stor efterfrågan på elsparkcyklar

Resor för pendling och utflykt
En tydlig majoritet av resorna, 75 %, 
sker under dagtid mellan 07.00-19.00.

Källa: Vois interna data, enbart resor längre än 100m och 2 min, inklusive resor av Voi-anställda.

Andel av Voi-resorna 
fördelat efter klockslag.
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Branschen som helhet växer 
Vois data ger inte hela bilden av trafikvolymen då det finns flera 
operatörer. Men eftersom vi är marknadsledande i Stockholm 
ger det en bra bild av efterfrågan på delad mikromobilitet.

81 % 
Så mycket ökade antalet resor för hela 
marknaden i Stockholm mellan augusti 
2020 och augusti 2021. Detta enligt data från 
Fluctuo. Samtliga operatörer rapporterar 
data, bortsett från Lime och Bird. 

Det finns idag totalt sju operatörer 
i Stockholm. Marknadsandelen har 
räknats ut med hjälp av data från 
Vianova och baseras på data över 
antal resor mellan 23/8 och 5/9.

60,3%
39,7%

https://fluctuo.com/
https://www.vianova.io/


Stor efterfrågan på elsparkcyklar

30%
av användarna är kvinnor. Jämfört 
med tidigare års enkäter ser vi 
att andelen kvinnor ökar. 5 % är 
icke-binära eller vill inte svara.

Källa: Voi Global User Survey. 624 respondenter i Stockholm (totalt 13 013 på global nivå). Enkäten genomfördes 14-28 juni 2021. Respondenterna består av användare som har åkt åtminstone en resa med Voi.

40%
använder elsparkcyklar primärt för 
pendling till jobb eller skola, och 

andra jobb-relaterade resor. Resor till 
sociala event är också väldigt vanligt.

49%
kombinerar vanligtvis elscootrar 
med kollektivtrafik. 32 % av 

användarna kör bara elsparkcykel 
och inga andra tunga fordon. 

12%
svarar att den senaste resan bytte 
ut en bilresa. För 2021 motsvarar 
det 480 000 uteblivna bilresor 

bara i Stockholm. 

De flesta användarna är över 25 år
Vois användarenkät visar att elsparkcyklar 
har blivit ett betydande transportmedel.

Åldersfördelning. Ja, vi vet 
att vi behöver göra mer för 
att stänga ute minderåriga.



Stor efterfrågan på elsparkcyklar

Vad vill vi säga med det här? 

1. Delade elsparkcyklar bidrar till ett transportnätverk 
som ökar tillgången på bilfritt resande i Stockholm.

2. Vi ser att det idag finns utmaningar kring bland annat 
säkerhet och parkering som behöver hanteras.

3. Men det är viktigt att ta genomtänkta beslut kring 
reglering som skapar förutsättningar för en hållbar 
utveckling för delad mikromobilitet.

Visste du att? I en enkät 
med elsparckcyklister 
i Oslo svarade 2 % av 
respondenterna att 
tillgången på delade 
elsparkcyklar har lett till att 
de gjort sig av med sin bil. 
Ytterligare 8 % svarade att 
de överväger att sälja bilen.

Källa till uppgift om Oslo-studien: International Transport Forum (ITF): Micromobility, Equity and Sustainability 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/micromobility-equity-sustainability.pdf
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Vi vill förändra mobilitet 
i städer från grunden

En del kanske mest uppfattar Voi som ett elsparkcykel-företag. Det stämmer 
att vi hyr ur elsparkcyklar, liksom elcyklar i ett antal städer runt om i Europa. 
Vi arbetar för att tillgängliggöra lättviktiga, eldrivna fordon till så många som 
möjligt. Med modern teknik kan vi skapa en attraktiv delningstjänst och 
optimera drift. Men det är bara en del av vår berättelse. 

Voi arbetar för att förändra hur vi rör oss i städer från grunden. Vi strävar 
efter att skynda på övergången till klimatsmarta transporter genom att 
öka inslaget av delade transporter och bidra till nytänk kring hur städer 
utformas. Vi vill bidra till att skapa ett nytt transportsystem där olika former 
av delad mikromobilitet integreras i den offentliga kollektivtrafiken.

Genom att uppgradera nätet av transporter som är tillgängliga för alla kan 
vi minska behovet av att äga och resa med privat bil i städer. På så vis kan 
vi också frigöra ytor för att skapa ett mer levande Stockholm.  

Det är dags att tänka nytt



Så påverkar bilberoendet 
miljö, hälsa och jämlikhet

Koldioxid- och partikelutsläpp
En femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp 
kommer från personbilar.  I Stockholm dör 
drygt 1 000 personer per år i förtid på grund 
av dålig luft.   Även elbilar påverkar luftkvalitet 
genom däckslitage. 

Ljud
Nära två miljoner svenskar är utsatta för 
trafikbuller som överstiger hälsosamma nivåer, 
vilket bland annat kan påverka sömn samt öka 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Vägtrafiken 
är den dominerande källan till detta oljud. 

Slöseri med resurser och ytor
Personbilar väger i genomsnitt 1 700 kilo, 
samtidigt som runt 80 procent av bilresorna 
i städer och tätorter ligger på 3-4 km.   I Sverige 
finns det idag mer yta dedikerad till bilparkering 
än boende per privatperson. Totalt upptar 
bilparkering en yta motsvarande hela Göteborg.  

Ojämlikhet
Barn och låginkomstgrupper utan bil drabbas 
hårt av bilens negativa effekter. Av de knappt 
200 000 bilar som är registrerade på privat-
personer i Stockholm ägs 67 % av män.

1 Naturvårdsverket; 2 Miljöförvaltningen i Stockholm, via TT; 3 Europeiska miljöbyrån; 4 Folkhälsomyndigheten; 5 Gröna Bilister; 6 Naturskyddsföreningen; 7 RISE; 8 SCB

Det är dags att tänka nytt
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Ägande fördelat 
efter kön av 
de 200 000 bilar 
i Stockholm 
stad som ägs av 
privatpersoner. 
(160 000 bilar ägs 
av företag.)67%

33%

79%

21%

Fördelning av driv-
medel bland de 
360 000 bilar som
finns i Stockholms 
stad, uppdelat på 
975 500 invånare. (Mer än 
65 % av ‘resten’ är
el- och laddhybrider.)8

8

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/1000-personer-dor-i-fortid-varje-ar-av-stockholms-luft/?fbclid=IwAR2OKmVGNEQo8Qd29BTpsA-Is80N2a7Ls2RhQq10X8ubEZN0VjE9SzbPYm4
https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/buller/
http://www.gronabilister.se/arkiv/pressmeddelanden-2021/banta-bilen-svenska-personbilars-vikt-okar-i-accelererande-takt
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vanliga-fragor-om-bilar-klimat-och-miljo/
https://www.ri.se/sites/default/files/2021-03/Slutrapport_VSDMobilitetFastigheter_2020_0.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/


Det är dags att tänka nytt

Bilar tar upp oproportionerligt mycket utrymme i städer i förhållande 
till hur mycket mobilitet de bidrar till. Genom att tänka om hur vi rör 
oss kan stadens ytor användas på ett smartare och mer rättvist sätt. 

Säkrare gator
Resor med bil i tätbebyggda områden 
löper mycket större risk för en döds-
olycka som drabbar andra trafikanter, 
inklusive fotgängare, än en resa med 
cyklar och elsparkcyklar. Genom att 
minska utrymmet för bilar kan vi 
bygga mer cykelbanor och parkerings-
ytor för olika former av  mikromobilitet.

Fördela om stadsytor 
för en levande stad

Platser för glädje
Många stadsinvånare skulle sannolikt 
instämma i att en ökad tillgång till 
platser för sociala aktiviteter, såsom 
restauranger och caféer, skulle 
förbättra stadsbilden. En ökad tillgång 
till icke-kommersiella offentliga ytor 
för social aktivitet är också viktigt för 
en jämlik stad. 

Ökad aktivitet
Genom att frigöra stadsytor ökar 
möjligheterna att bygga lokala 
områden för utomhusaktivitet. Det 
kan exempelvis handla om lekplatser 
för barn, utomhusgym eller kanske 
en padelbana i kvarteret. Minskade 
luftutsläpp ökar också hälsonyttan av 
utomhusaktiviteter.

Gröna stadsytor 
Mer gröna stadsytor är inte bara en 
nice-to-have utan även en nödvändig 
del av anpassningen till ett nytt klimat. 
Stadsgrönska bidrar till flera viktiga 
ekosystemtjänster som exempelvis 
ökat välmående för människor, skydd 
mot hetta under värmeböljor och 
biologisk mångfald. 



Det är dags att tänka nytt

Bussar och tåg är en grundbult av framtidens mobilitet i städer. Men vi menar att delad 
mikromobilitet har potential att bli en viktig, integrerad del av det transportnätverk 
som kollektivtrafiken idag erbjuder. I en stad där kollektivtrafik och delade fordon 
finns runt hörnet kan fler människor upptäcka att de inte behöver äga en bil.

Tillgängligt
Tunnelbana, tåg och bussar är 
viktiga för längre resor men 
den första och sista sträckan 
är i många fall ett hinder för 
folk att ställa bilen. Delad 
mikromobilitet kan bidra till 
att öka kapillärerna 
i transportnätverket och lösa 
first/last mile-utmaningen.

En förlängd arm 
till kollektivtrafiken

Flexibelt
Delad mikromobilitet ökar 
flexibiliteten i ett kollektivt 
tillgängligt transportnätverk.  
Stadens invånare blir mindre 
beroende av att anpassa sig 
till en tidtabell. Samtidigt blir 
de inte bundna till sitt fordon, 
vilket gör det möjligt att byta 
fordonsslag under dagen.  

Ekonomiskt
Kollektivtrafiken såsom vi 
tänker den idag är inte alltid 
ekonomiskt lönsam trots 
subventioner. Voi lyckas idag 
generera vinst i många städer, 
vilket ökar möjligheterna att 
utveckla tjänsten och göra 
den tillgänglig i fler områden 
längre från stadskärnan. 

Klimatsmart
Klimatpåverkan från en resa 
med Voi ligger i paritet med 
en bussresa. Blott tre år sedan 
vi grundades har livslängden 
på elsparkcyklarna ökat från 
ett par månader till fem år. 
Miljöpåverkan per resa har 
minskat rejält och det finns 
potential till mer optimering.

Mindre inlåsning
Nya linjer för tunnelbana och 
inköp av bussar kommer med 
betydande investeringar och 
en miljöpåverkan i sig. Delad 
mikromobilitet har potential 
att snabbt skalas upp för att 
öka tillgången på bilfritt 
resande, med mindre risk för 
inlåsningseffekter.



Det är dags att tänka nytt

Klimatpåverkan från en Voi-resa 
ligger i paritet med en bussresa

Källor: Trafikförvaltningens hållbarhetsredovisning 2020 och Voi:s livscykelanalys som har utvecklats i samarbete med EY och anpassats för lokala förhållanden i Stockholm. 

34 g
Siffran avser driften av bussarna utifrån ett så kallat 

“well-to-wheel”-perspektiv. Det innebär att drivmedlets 
klimatpåverkan räknas in men inte produktionen av 

bussarna. Här redovisas 2019 års data. Förra året, under 
Covid-19, låg utsläppen på 47 gram per personkilometer.

Utsläpp av koldioxidekvivalenter 
(CO2e) per körd personkilometer, 
det vill säga för varje passagerare.

24,6 g
Siffran avser klimatpåverkan från en körd kilometer 

med Voi i Stockholm, när hela livscykeln räknas in. Det 
innebär att vi räknar med allt från driften till produktion. 

För Voi ligger miljö- och klimatpåverkan främst i vår 
fordonsproduktion, där vi gjort stora framsteg på kort tid.

Klimatpåverkan från en körd kilometer 
med våra elsparkcyklar ligger under 
den genomsnittliga utsläppen från en 
bussresa i Stockholm. Vi har lyckats 
pressa vår miljö- och klimatpåverkan 
rejält under våra första tre år. 

Med det sagt vill vi understryka att 
bussar, liksom färdtjänst och taxi, 
har en viktig funktion att erbjuda  
mobilitet även för de som har svårt 
att ta sig fram på ett mikrofordon. 

Men nog finns det utrymme för att 
tänka nytt kring hur framtidens 
kollektivtrafik kan se ut...? 

https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/hallbar-utveckling/trafikforvaltningens--hallbarhetsredovisning--2020.pdf
https://www.voiscooters.com/wp-content/uploads/2020/03/200316_EY_Micromobility_Moving_cities_into_a_sustainable_future_1.pdf


Det är dags att tänka nytt

Vi på Voi vill att städer ska byggas för människor och inte bilar. Vi har tagit fram bilder 
av framtida städer tillsammans med arkitektbyrån Jaja Architects för att visualisera hur 
framtida städer skulle kunna se ut och inspirera till nytänk kring urban mobilitet. 

Vi menar allvar med att vi vill tänka nytt 

Köpenhamn. Ægirsgade Liverpool. Lark Lane Marseille. Rue Paradis Oslo. Knud Knudsens plass
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Det gäller även för Stockholm – vår hemstad

Vi tog fram en bild av 
hur Hornstull skulle 
kunna se ut i framtiden 
om vi prioriterar om 
ytor som idag tas upp 
av bilar. Bilden som är 
framtagen med CF Møller 
kanske inte uppfyller 
allas förväntningar på 
framtidens stad, men 
vi menar att Stockholm 
borde byggas för 
människor istället 
för bilar. 

Läs mer om våra tankar 
om framtidens stad 
i Dagens industri 
och Dagens Nyheter.

Stadsgrönska
Bidrar till välmående men 
även ett viktigt inslag för 
att klimatanpassa städer.

Aktivitetsytor
En mix av kommersiella 
och icke-kommersiella ytor 
för sociala aktiviteter.

Parkeringsställ
Integrerat med bänkar och 
andra föremål  i stadsmiljön.

Mobilitetshubb
Kopplar samman kollektivtrafik 
med elsparkcyklar och andra 
delade mobilitetstjänster.

Cykelbana
Bred väg för cyklister och 
elsparkcyklister som är 
avskild från tyngre fordon.

Uteplatser
Uteservering för caféer 
och restauranger.

Reserverat körfält
Väg för bussar, leveranstjänster och 
andra prioriterade transporter.

Idag.

https://www.di.se/nyheter/vois-vd-dags-att-ge-mer-plats-for-delad-mikromobilitet-i-vara-stader/
https://www.dn.se/ekonomi/elsparkcykeljattens-nasta-steg-vill-att-staderna-byggs-om/


Det är dags att tänka nytt

Vi är inte ensamma om 
att tänka i de här banorna

“As a second pillar of our 
approach, sustainable 
alternatives must be 

made widely available 
now in a fully integrated 

and seamless 
multimodal mobility 

system. The EU cannot 
rely exclusively on 

technological solutions.” 

EU-kommissionen 
Sustainable and Smart 

Mobility strategy
 December 2020

“Expanding dedicated 
cycling lanes to 

accommodate e-scooters, 
e-bikes and similar 

micro-vehicles will do much 
to make these safer, and 

also perceived as safe, thus 
making micromobility a 

much more attractive 
alternative to cars.”

International Transport Forum
Reversing Car Dependency

Februari 2020 

“[D]et blir än viktigare med 
transporteffektiva städer 

framöver. Exempel 
på åtgärder för att 

åstadkomma minskat 
trafikarbete är byte till 

kollektivtrafik, cykel och 
gång, men även mer 

effektivt nyttjande av de 
fordon som rullar.” 

Naturvårdsverket
Fördjupad analys av den svenska 

klimatomställningen
December 2020 

“Framkomligheten för 
näringslivets transporter 

prioriteras framför 
biltrafiken /... / resande 

effektiviseras av innovativa 
informationstjänster 

och mobilitetstjänster 
som påverkar hur vi 
väljer att resa även 

på fritiden.” 

Stockholm Stad
Vision 2040
Juni 2020 

https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/legislation/com20200789.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reversing-car-dependency.pdf
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6945-2
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6945-2
https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/styrdokument/vision-2040-mojligheternas-stockholm.pdf


03 Behov av reglering. 
Nödvändigt med en licensierad marknad

VOI.COM



Nödvändigt med en licensierad marknad

Ställ krav på samhällsnytta och rätt typ av konkurrens
Konkurrens är bra för att driva innovation. Men med en fri etableringsrätt och brist på reglering 
riskerar konkurrensen att främst styra mot ett priskrig om kunder i stadskärnan istället för 
innovation för ordentliga lösningar på de utmaningar som branschen står inför. 

För operatörer minskar incitamenten att investera i långsiktiga lösningar och en freerider-
problematik uppstår på den oreglerade marknaden. Under 2021 har Voi drivit ett projekt för att 
ställa ut över 100 parkeringsställ tillsammans med Stockholms stad, där tyska Tier var den enda 
operatören som valde att delta och bidra med finansiering. Alla andra operatörer tackade nej. 

Genom en upphandling eller licensförfarande kan offentlig sektor ställa krav på att delad 
mikromobilitet ska bidra med största möjliga samhällsnytta. Det kan exempelvis handla om 
säkerhets- och miljökrav på fordon, geografisk utbredning för att skapa en inkluderande tjänst, 
hur effektivt fordonen används och integrering med kollektivtrafiken.  

Begränsa antalet operatörer 
snarare än antalet fordon

SvD Debatt 7 september 

https://www.voiscooters.com/blog/100-new-e-scooter-parking-racks-in-stockholm/
https://www.svd.se/skar-ner-antalet-elsparkcykelforetag


Nödvändigt med en licensierad marknad

Integrering i kollektivtrafiken höjer nyttan
Vi ser att många använder delade elsparkcyklar i kombination med kollektivtrafiken. 
Men för att nå den transformativa potential av resande i städer som delad mikro-
mobilitet – elsparkcyklar, cyklar och lådcyklar – kan medföra så är det viktigt att 
tjänsten integreras ordentligt i kollektivtrafiken. Genom att skapa långsiktighet 
för ett färre antal operatörer skapas bättre förutsättningar för en sådan process.

En studie från Stuttgart som Voi genomförde med tågoperatören S-Bahn Stuttgart 
och MaaS-tjänsten Mobimeo, visade att resandet med kollektivtrafiken ökade 
signifikant genom en genomgripande integrering av tjänsterna – alltså allt ifrån 
parkeringsställ vid tågstationen till digital och kommersiell sammankoppling.  

En nyligen slutförd studie från svenska K2 – Sveriges nationella centrum för forskning 
om kollektivtrafik – pekar på att det i framtiden kan behövas en ändrad uppfattning 
om vad kollektivtrafik är och hur den ska finansieras för att stödja andra former av 
delade tjänster. Studien pekar också på ett ökat behov av offentlig-privat samverkan.

Bättre förutsättningar för 
offentlig-privat samverkan

https://www.voiscooters.com/blog/study-e-scooters-can-help-increase-public-transport-ridership/
https://www.k2centrum.se/public-transport-funding-under-pressure
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2021
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2020

Tillgänglighet – andel av 
Voi-användarna som kan hitta en 
elsparkcykel när de vill åka.

Resor – andel av potentiella 
Voi-användare som tar en elsparkcykel.

Källa till diagram: Vois data på global nivå

Fordonens tillgänglighet påverkar nyttan
Vår erfarenhet från mer än 60 miljoner resor visar att när vi ökat tillgängligheten på 
elsparkcyklar ser vi också en ökad användning. För att delad mikromobilitet ska vara 
attraktivt krävs det en viss densitet av fordon. Om vi vill minska bilismen är det viktigt att 
skapa förutsättningar för bilfritt resande genom att tillgängliggöra alternativ.  

Kritiserat beslut om tak i Oslo
Nyligen beslutade Oslo kommun att sätta ett tak på 8 000 elsparkcyklar, från 23 000, 
som fördelas mellan 12 olika operatörer. En av Norges främsta experter inom delad 
mikromobilitet, Nils Fearnley som är forskningschef på Transportøkonomiskt Institutt, 
är kritisk till beslutet och menar att det kraftigt försämrar tjänsten för användarna. 
Samtidigt menar han att det hämmar innovationen då operatörerna tvingas in i ett 
priskrig som koncentreras i stadskärnan. Taket har även kritiserats av det norska 
Konkurrensverket och fler forskare från Transportøkonomiskt Institutt. Oslo kommun 
arbetar nu för att införa någon form av upphandling, vilket flera experter efterfrågar. 

Tillgängligheten påverkar 
hur attraktiv tjänsten är

https://www.morgenbladet.no/aktuelt/2021/07/09/anbud-anbud-anbud/
https://www.tv2.no/a/14231223/
https://www.tv2.no/a/14231223/
https://e24.no/naeringsliv/i/MLP7er/oslos-segway-loesning-for-elsparkesykler


Nödvändigt med en licensierad marknad

Stockholm och Sverige 
allt mer av ett undantag

Antal elsparkcykel-operatörer 
som fått licens i olika städer. 
I Stockholm finns just nu sju.

Praxis med tak på operatörer i andra städer 
Drygt tre år sedan de första delade elsparkcyklarna etablerades i Europa ser 
vi att allt fler städer väljer att genomföra upphandlingar eller andra typer av 
licensförfaranden för att ge exklusivitet till ett färre antal operatörer. Paris 
begränsade antalet operatörer till tre för att "en gång för alla få slut på anarkin", 
som borgmästaren Anne Hidalgo uttryckte det i Financial Times.

Svensk lagstiftning har inte hängt med
Kommunerna har vid upprepade tillfällen påtalat att de inte har möjlighet att 
ge exklusivitet till ett mindre antal operatörer, men staten har slagit ifrån sig 
ansvaret. Vi efterfrågar en översyn av lagstiftningen och tydlighet kring hur delad 
mikromobilitet kan utvecklas på ett hållbart sätt. Nu har regeringen öppnat upp 
att se över nationell lagstiftning för delad mikromobilitet. Vi hoppas att det kan 
bana väg för en ordentlig diskussion om hur delad mikromobilitet kan regleras för 
att främja ökat offentlig-privat samarbete även i Sverige. 

City type: Tendered 
Licensed 

caps based on 
efficiency

Licensed 
low caps per operator Free market

Description 1-3 operator(s) tendered with 
clear obligations and city 
concessions, 1-3 years contracts

Unlimited number of 
operators, caps based on 
operational efficiency

Unlimited number of operators, with 
low fleet caps – limited operator 
obligations and/or city concessions 

Unlimited number of 
operators & free fleet caps

Example cities Leipzig, Birmingham, Seville n/a Barcelona, Copenhagen (prev.) Oslo (currently), Berlin, 
Brussels

Pros for Oslo ▪ Capped fleet size
▪ Clear operator obligations
▪ Good user experience
▪ Operators able to invest in 

city

▪ Capped fleet size
▪ Competitive pressure 

towards efficiency

▪ Capped fleet size ▪ Strong competitive 
pressure

▪ Good user experience

Cons for Oslo ▪ Some limitations on 
competitive pressure

▪ No or limited operator 
obligations beyond fleet 
size

▪ No incentive to invest in 
city

▪ No incentives to serve city 
outskirts

▪ Limited competitive pressure as 
caps are same for all

▪ Poor user experience due to 
fractured fleet

▪ No or limited operator obligations 
beyond fleet size

▪ No incentive to invest in city
▪ No incentives to serve city 

outskirts

▪ No cap on fleet size
▪ No or limited operator 

obligations

While awaiting ability to legislate for 
tender, Voi recommends licensed model with 

caps based on operational efficiency
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Problemlösning på kort sikt

Utmaningar måste 
lösas här och nu

Vi är ödmjuka inför att det finns betydande utmaningar 
kopplat till bland annat parkering och säkerhet som vi måste 
hantera idag. Även om det finns en stor potential med delad 
mikromobilitet är det viktigt att tjänsten utvecklas utan negativ 
påverkan för trafiksäkerhet och fotgängares tillgänglighet. Att 
hantera dessa utmaningar står högst upp på vår dagordning. 
Här är ett par av de lösningar som vi jobbar med. 



Problemlösning på kort sikt

Förbjudna 
områden 
Områden där användare inte kan 
åka med elsparkcykel, exempelvis 
vid särskilda parker och torg. 

Låghastighets-
områden
Områden där elsparkcykelns 
högsta hastighet automatiskt 
sänks, exempelvis på gångbanor. 

Parkeringsfria
områden
Platser där elsparkcykeln inte kan 
parkeras, exempelvis på trottoarer 
och vid entréer.

Uppmuntrade 
parkerings-zoner
Platser där användaren belönas 
för vissa beteenden, exempelvis 
för att parkera i en bestämd yta.

Geobaserad anpassning. Med GPS-teknik är det möjligt att införa 
olika typer av begränsningar och incitament kring vart det går att 
köra elsparkcyklar. Som exempel har Voi begränsat maxhastigheten 
på elsparkcyklarna till 6 km/h på Drottninggatan och Medborgar-
platsen. 

Vi arbetar kontinuerligt med att lägga till och anpassa den här typen 
av begränsningar för att skapa bättre ordning. Vi menar också att 
det vore önskvärt om hela branschen samlades med kommunala 
representanter för att besluta om gemensamma områden som kräver 
särskild anpassning. 

Tidsbaserad anpassning. Hastighet är en fundamental riskfaktor 
för olyckor, och vi vet att många olyckor sker under nattetid. Samtliga 
våra elsparkcyklar i Sverige har numera en begränsad maxhastighet 
om 15 km/h under nattetid torsdag till söndag. Under övriga tider är 
maxhastigheten 20 km/h.  

1Tekniska lösningar för 
att begränsa vissa zoner



Problemlösning på kort sikt

I juli ställde Voi och Tier ut drygt 100 parkeringsställ 
i Stockholm i samarbete med kommunen. Det är ett 
viktigt steg i rätt riktning men det behövs mer dedikerade 
parkeringsytor för att få ordning med elsparkcyklarna. 

En studie från norska Transportøkonomiskt Institutt,
som Voi medverkade i, visade att ordningen ökade 
signifikant med dedikerade parkeringsytor. Bäst effekt 
syntes om ytorna var nära där folk vanligtvis parkerar. 
Det gjorde ingen större skillnad om det var ett ställ eller en 
målad parkeringsyta. 

Vi är gärna med och bidrar till mer infrastruktur för 
parkering i Stockholm och andra städer. Men då måste 
också kommunen upplåta mark, helst på gatunivå som 
i ökande utsträckning bör kunna tas från bilparkering 
såsom många andra städer har gjort – exempelvis Paris. 

Existerande ställ

Förslag: nya platser för ställ

Förslag: ej parkeringsbar zon

Datadriven analys för att 
bedöma parkeringsbehoven
Genom att arbeta datadrivet kan 
vi identifiera platser där det krävs 
mer dedikerade parkeringsytor för 
att få mer ordning och reda med 
elsparkcyklarna i staden. Här tittar vi 
på Stureplan som ett exempel, där vi 
bedömer att det behövs minst 
16 fler parkeringsställ, eller målade 
ytor, inom eller nära den röda zonen 
för att uppfylla parkeringsbehoven.

2Mer dedikerade 
parkeringsytor

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=55176
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/paris-parking-spaces-greenery-cities/


Problemlösning på kort sikt

Även om vi vill se mer dedikerade parkeringsytor ser vi många 
fördelar med att inte låsa in delad mikromobilitet i ett system med 
obligatoriska parkeringsplatser. Ett exempel är att parkeringsytor kan 
utvecklas i takt med att efterfrågan på resor till nya platser ökar. 

För att kunna behålla den friflytande modellen ser vi dock att vi 
behöver kunna säkerställa att användarna parkerar fordonen på ett 
ansvarsfullt sätt. Därför utvecklade vi en funktion som kräver att 
användarna fotar av sin elsparkcykel efter avslutad resa för att visa 
att den parkerats korrekt. Användare som slarvar får en varning och 
i värsta fall en parkeringsbot om det sker vid upprepade tillfällen.

Funktionen har pilot-testats i Helsingborg sedan i våras och vi ser 
att den har haft stor positiv påverkan på ordningen. Helsingborgs 
kommuns trafikchef, Oscar Grönvall, sa nyligen till Sveriges Radio 
att det borde införas nationella riktlinjer för den här typen av krav. 
I väntan på det rullar vi nu ut denna funktion i alla svenska städer.

Andel av Vois elsparkcyklar 
i Helsingborg som parkeras bra, 
det vill säga vid en dedikerad p-yta 
eller ordnat tätt intill en vägg.

3Parkeringskontroller
med p-bot vid slarv

https://sverigesradio.se/artikel/farre-elsparkcyklar-ligger-slangda-i-helsingborg--2


Problemlösning på kort sikt

Majoriteten av elsparkcyklisterna kör ansvarsfullt. Men vi ser också att det 
finns användare som kör och parkerar ansvarslöst. Det handlar exempelvis 
om när flera personer åker på en elsparkcykel, användare som kör mot rött 
eller andra former av brist på trafikvett. 

Vi vidtar åtgärder så fort vi får vetskap om att en användare bryter mot våra 
användarvillkor eller trafikregler. Det kan både handla om att användaren 
varnas eller att den stängs av från vår tjänst.  

Här ser vi dock att vi behöver göra mer för att vi själva ska kunna identifiera 
användare och öka möjligheterna för allmänheten att rapportera brister. 
Därför arbetar vi nu på att införa registreringsskyltar på samtliga av våra 
elsparkcyklar i Stockholm, samt att integrera BankID för att öka 
möjligheten till ansvarsutkrävande. 

Dessutom arbetar vi med att utveckla vår kundsupport för att ge bästa 
möjliga återkoppling när olyckor sker och andra problem uppstår.

I Tyskland, England och Göteborg 
har vi redan registreringsskyltar 
på våra fordon för att underlätta 
rapportering från allmänheten.

4Ökat ansvarsutkrävande 
mot antisocialt beteende

https://www.voiscooters.com/sv/voi-user-agreement-12rr/


Investeringar i cykelbanor 
och fler parkeringsplatser
Många trafikolyckor sker på grund av en brist på säker 
infrastruktur för såväl elsparkcyklister som cyklister.  
Det behövs fler och bättre cykelbanor, samtidigt som 
trafikplanerare bör ta hänsyn till elsparkcyklar vid 
utformning av nya vägar. Vi menar också att det vore 
önskvärt om man såg över möjligheter att i framtiden 
värma upp fler cykelbanor för att öka förutsättningar  
att resa med cykel och elsparkcykel även vintertid.

Ökad närvaro från polisen 
under en övergångsperiod
Vi är positiva till de trafikkontroller för elsparkcyklar 
som polisen har genomfört i Stockholm och andra 
städer under de senaste månaderna. Den pågående 
omställningen till mer resande med såväl cykel som 
elsparkcykel tyder inte bara på behov av utbildning 
och bättre infrastruktur, utan även en större närvaro 
från polisen för att visa att det får konsekvenser om 
man bryter mot trafikregler. 

Krafttag för att öka ungas
kunskap om trafikregler
Utmaningarna kring elsparkcyklar visar på ett behov 
av utbildning kring trafikregler även för de som inte 
tar bilkörkort. Denna typ av utbildning skulle kunna 
främja ett ökat resande med lättviktiga fordon 
generellt. 2019 lanserade vi den virtuella trafikskolan 
RideLikeVoila i samarbete med NTF. Vi ser nu att det 
krävs fler insatser, gärna i samarbete med skolor, för 
att höja ungas kunskap om trafikregler och säkerhet. 

Problemlösning på kort sikt

5Åtgärder i samarbete 
med offentlig sektor
Vi önskar att avgifter för elsparkcyklar 
går till den här typen av åtgärder.

https://ridelikevoila.com/
https://ntf.se/


DECEMBER 2020 Funktionen 
hjälm-selfie lanseras, som ger 
rabatt till användare som använder 
hjälm när de åker elsparkcykel.

DECEMBER 2020 Uppstart 
för Vois externa säkerhetsråd, en 
grupp trafiksäkerhets-experter som 
vägleder Voi i vårt säkerhetsarbete. 

Problemlösning på kort sikt

AUGUSTI  2018 Vi ställde ut de första 
delade elsparkcyklarna på gatorna
i Stockholm och blev den första 
europeiska elsparkcykel-operatören.

DECEMBER 2019 Vi lanserar
våra första parkeringsställ som 
designades tillsammans med 
Synskadades riksförbund i Norge.

2018 2020 20212019

AUGUSTI 2021 Vi ställer ut mer
än 100 parkeringsställ runtom 
i Stockholm i samarbete med 
Tier och Stockholm stad.

MARS 2021 Kampanj för våra
tidsbundna respass,  som bidrar till 
en säkrare tjänst genom att minska 
incitament att köra för fort. 

SEPTEMBER 2020 Vi släpper 
funktionen nybörjarläge, som 
gör det möjligt för nya användare
att begränsa maxhastigheten. 

SEPTEMBER  2020 Vårt reaktionstest 
introduceras för att hindra resor 
i samband med alkohol. Testet är 
igång under torsdag-söndag natt.

SEPTEMBER 2019 Den virtuella, 
trafikskolan RideLikeVoila lanseras 
för att på ett tillgängligt sätt lära våra 
användare trafikregler.

JULI 2020 Voiager 3 lanseras, vår 
första egenutvecklade elsparkcykel 
med större hjul, förbättrad stöt-
dämpning och mer robusthet.

To be used for updating the timeline

JULI 2021 Vi sänker hastigheten på 
elsparkcyklarna under torsdag till 
söndag natt för att minska risken 
för olyckor.

AUGUSTI 2020 En intern arbets-
grupp, med representation från 
samtliga enheter i bolaget, tillsätts 
för att fokusera på säkerhetsfrågor.

FEBRUARI 2021 Lansering av Vois 
andra egenutvecklade elsparkcykel, 
Voiager 4, med blinkers, förbättrad 
IoT och design för säkrare resor.

Det har faktiskt hänt en hel del 
Här är några av de åtgärder vi gjort hittills
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Vår resa har bara börjat

Juni 2018
Voi grundades av Fredrik Hjelm, 
Douglas Stark, Adam Jafer och 
Filip Lindvall i Stockholm.

Augusti 2018
Vi ställde ut de första 

elsparkcyklarna i Stockholm, 
som första europeiska operatör. 

Februari 2019
Voi övergav helt modellen med 
gig-arbetare. Alla som arbetar 
med Voi erbjuds anställning.

.

Mars 2019
Antalet resor med Voi passerade 
en miljon. Idag har mer än 60 
miljoner resor skett med Voi.

Juni 2019
Voi var den första operatören 
som klarade Tysklands strikta 
krav för delade elsparkcyklar.

September 2019
Vi lanserade RideLikeVoila, den 
första virtuella trafikskolan 

för elsparkcyklister. 

November 2019
Vi introducerade utbytbara 

batterier på hela vår 
fordonsflotta i Europa.

Mars 2020
Voi presenterade branschens 

första livscykelanalys för delade 
elsparkcyklar, framtagen med EY.

Juni 2020
Vi lanserade vår första 

egenutvecklade elsparkcykel. 
I januari 2021 släpptes en till.

Augusti 2020
Voi vann första upphandlingen 

för elsparkcyklar i England. Idag 
finns vi i 18 brittiska städer.

Februari 2021
Anställd nummer 500 började 
på Voi. Idag är vi nära 1 000 
anställda och fortsätter växa.

September 2021
Voi lanseras i Bryssel och 
finns nu i mer än 70 städer 
i tolv europeiska länder.

Vår resa så här långt:



En cirkulär 
affärsmodell
Många företag tampas idag med omställningen från en linjär till en 
cirkulär affärsmodell. För Voi är cirkulär ekonomi inbyggt i vårt DNA. 
Vår tjänst bygger på att dela fordon och se till att de används så 
länge som möjligt. Ökad livslängd på våra fordon är inte bara viktigt 
för att minska vår miljöpåverkan utan rent av kritiskt för vår affär.  

Vår resa har bara börjat

1. Tänk om
Delade fordon kan 
användas mer effektivt 
under dess livstid. Detta 
möjliggör en resurs-
effektiv övergång till 
klimatsmarta, eldrivna 
transporter.

2. Designa om
Vi har egen forskning 
och fordonsutveckling 
med fokus på anpassa 
designen för att 
förlänga livslängden 
och använda natur-
resurser effektivt.

3. Reparera
Vi har personal anställd 
som arbetar med att 
underhålla och reparera 
våra fordon. Detta bidrar 
till förlängd livslängd 
liksom att säkerställa att  
fordonen är säkra.

4. Återanvänd
Vi återanvänder reserv-
delar och komponenter 
från våra fordon i så
stor utsträckning som 
möjligt. På så vis kan vi 
minska behovet av att 
köpa in reservdelar. 

5. Ge ett nytt liv
Vi har rustat upp våra 
första generationer av 
elsparkcyklar och gett 
dem ett nytt liv genom 
att sälja vidare dessa 
till företag och privat-
personer. 

6. Återvinn
När det inte längre 
finns någon möjlighet 
att återbruka fordon 
eller komponenter ser vi 
till att dessa återvinns 
med hjälp av utvalda 
återvinnings-partners. 



En ny fordonsindustri 
växer fram i Göteborg

Voi har mer än 20 ingenjörer anställda i Göteborg som arbetar med att forska, designa 
och utveckla nästa generations elsparkcyklar och elcyklar. Genom att äga processen 
för fordonsutveckling kan vi fokusera på åtgärder för ökad hållbarhet, säkerhet och 
användarupplevelse.

Alla våra elsparkcyklar är modulära, vilket ökar möjligheterna för underhåll och 
reparation. Den förväntade livslängden på vår senaste generations elsparkcyklar är 
fem år. Detta har vi räknat ut genom att bland annat genomföra mekaniska tester, samt 
analyserat intern data kring exempelvis reparationer och försvunna elsparkcyklar. 

Vi var det första elsparkcykel-företaget som genomförde en livscykelanalys över våra 
fordon. Med hjälp av denna har vi kunnat identifiera åtgärder som kan minska 
klimatpåverkan för varje Voi-resa till så lite som 17 g/km. Vi arbetar tillsammans med 
leverantörer för att säkerställa att de metaller och mineral som använts i våra fordon 
har brutits på ett ansvarsfullt sätt, och arbetar för att sluta loopen för dessa.. 

Vår resa har bara börjat

https://www.voiscooters.com/wp-content/uploads/2020/03/200316_EY_Micromobility_Moving_cities_into_a_sustainable_future_1.pdf


Vår resa har bara börjat

Driften är 
kärnan i vår
verksamhet
Fossilfri drift. Vi har åtagit oss att endast 
använda eldrivna fordon i vår verksamhet 
år 2022. Vi har redan nått målet i många 
städer och är nära att göra det i Stockholm. 
Samtidigt ställer vi om till att använda 
lådcyklar i så stor utsträckning som möjligt. 
Våra batterier laddas uteslutande med 
förnybar energi i Sverige.

Inga gig-arbetare. Inga gig-arbetare arbetar 
med Vois tjänst. Vi har åtagit oss att följa 
standarder för levnadslöner för våra anställda 
och personal hos underleverantörer.



Vår resa har bara börjat

Säkerhet är vår 
största prioritet 

I juni släppte vi vår första årliga säkerhetsrapport i vilken vi beskriver hur vi arbetar för att 
förbättra säkerheten med vår tjänst. Vårt säkerhetsarbete rör både våra användare, andra 
trafikanter och personal i vår värdekedja.  

Som en del av rapporten pratade vi med flera trafiksäkerhetsexpeter samt gick igenom 
tillgänglig forskning och offentliga utredningar kring säkerhet med elsparkcyklar. Detta för 
att få en bild av de främsta riskerna för olyckor och skador kopplat till delad mikromobilitet. 
Genom att förstå varför olyckor sker kan vi minska risken för att de sker. 

I rapporten beskriver vi också vårt strategiska förhållningssätt till att nå vårt nollvisionsmål: 
noll dödsfall och skador i vår värdekedja år 2030. Resan mot målet har börjat. Vi lovar att 
vara transparenta och visa vår utveckling år för år. 

Sedan september finns rapporten tillgänglig på totalt åtta språk. Vi tror på att dela kunskap 
och uppmuntrar våra intressenter att utmana oss i hur vi kan öka trafiksäkerheten. 

https://www.voiscooters.com/wp-content/uploads/2021/08/Voi-Safety-Report_2021-august-update_Swedish.pdf
https://www.voiscooters.com/wp-content/uploads/2021/08/Voi-Safety-Report_2021-august-update_Swedish.pdf
https://www.voiscooters.com/blog/voi-translates-its-safety-report-and-confirms-planned-quarterly-updates/


Vår resa har bara börjat

På drygt tre år har Voi gått från fyra grundare till nära 1 000 
anställda som arbetar för att bygga en säker och hållbar tjänst 
för delad mikromobilitet. Vi är ingenjörer, mekaniker, logistiker, 
utvecklare, ekonomer, futurister och många andra talanger. 

Mångfald har varit en ledstjärna för oss från dag ett. Redan när vi 
lanserade i Stockholm sommaren 2018 hade vi personal från mer än 
20 länder. Idag har Voi representation från mer än 60 nationaliteter.

Vi är unga och hungriga på förändring. För många anställda är Voi 
det första jobbet. Med tiden har vi också vuxit med allt mer senior 
personal som kommer in med värdefull erfarenhet. Tillsammans 
bygger vi ett ansvarsfullt företag för framtidens mobilitet. 

Psst... Vi växer så det knakar och letar nu efter mer än 80 nya kollegor. 

Ett mångsidigt 
lag för framtiden

https://jobs.voiapp.io/jobs


VOI.COM

Kontakt:
Skriv till press@voi.com 
om du vill veta mer.



VÅR VISION

Cities made for living.
Free from noise and 

air pollution.
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