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KLUSTERANALYS  
MIKROMOBILITET

Göteborgsregionen



Klustermodell
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Göteborgsregionen tillhör en av världens mest innovativa regioner. Här finns  
ett livskraftigt, växande näringsliv och en väl etablerad samverkan kring  
världsledande innovation och forskning. 

Göteborg har blivit en plats där idéer förverkligas och där vi tillsammans hittar 
kraft fulla sätt att närma oss framtidens hållbara lösningar. Stora som små  
företag driver innovationskraften framåt, tillsammans med kommuner, regioner  
och andra offentliga aktörer samt tillsammans med forsknings aktörer inom  
akademi och institut. 

Det goda samarbetsklimatet har visat sig locka både befintliga och nya  
företag att vilja satsa på utveckling och innovation i regionen. Västra Götaland  
står i dag för en tredjedel av Sveriges samlade privata investeringar i forskning  
och utveckling och en stor del hamnar i Göteborgsregionen. Här finns också flest 
testbäddar i Sverige. På så sätt har Göteborg förvandlats från att vara en tung 
industristad till att bli landets innovations motor och en ledande kunskapsstad.

Göteborg – Sveriges 
innovationsmotor
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Kluster- och näringslivsutveckling
I den globala konkurrensen blir det allt viktigare för 
Göteborgsregionen att understödja starka kluster och 
skapa delade innovationsmiljöer, som även är attraktiva 
för omvärlden. Erfarenheten visar att väl fungerande 
samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga 
sektorn är nyckeln till en fram gångsrik branschutveckling. 
Samverkan mellan alla aktörer i klustermodellen behöver 
vara väl fungerande. 

Vi arbetar för Göteborgsregionens näringsliv genom att 
stimulera fram växten av kluster och stärka samverkan 
inom branscher med tillväxt potential. Metoden för 
samverkan kan variera beroende på branschernas olika 
förutsättningar. Inom en bransch identifierar vi vilka 

relationer och samarbeten som måste skapas eller 
förstärkas för att kunna utvecklas och skapa tillväxt. 
Det kan handla om sam verkan och kontakt mellan 
företag och forskning eller investerare, men också 
mellan små och stora företag, till andra kluster – inte 
minst internationellt för att öka konkurrens kraften på 
den globala marknaden. 

Kluster gör det möjligt för företag och även offentlig 
sektor att vara mer innovativa än de kan vara på egen 
hand. Kontakta gärna oss på Business Region Göteborg 
så kan vi tillsammans diskutera hur ditt företag kan dra 
nytta av klustersatsningar eller vilka delade innovations
miljöer som skulle passa ert företag.

FÖRETAG

KAPITAL

SA
M

HÄLLSAKTÖRER

UTBILDNIN
G

FORSKNING



5

< 35 kg < 35 kg35 - 350 kg 35 - 350 kg

Ej motoriserade eller motoriserade fordon 
upp till 25 km/h

Lätta personfordon som kan användas för transporter på kortare sträckor

Motoriserade fordon 
mellan till 25–45 km/h

Figuren visar olika typer av mikromobilitetsfordon uppdelat på motorseringsgrad, hastighet och vikt. 

Definitionen av mikromobilitet är relativt bred men 
fokuserar främst på persontransporter. Flera av 
personfordonen i bilden används även för gods och 
servicetransporter. Dessutom finns självkörande 
mindre fordon, exempelvis robotar. Vi har därför valt  
att inkludera både person och godstransporter inom 
mikromobilitet. 

Utmärkande för Göteborgsregionen 
Analysen av mikromobilitetsklustret i Göteborgsregionen 
visar på att många nya företag har startats under de 
senaste åren, men att det fortsatt är en relativt liten 
sektor med många små företag med färre än 20 anställda. 
Det finns relativt få tjänsteföretag inom mikromobilitet 
från regionen men samtidigt en stark tradition i cykel
segmentet. En utmaning i att få ihop klustret är att 
integrera och bygga broar mellan de olika delarna av 
mikromobilitetsklustret, och mellan mikromobilitets
klustret och den traditionella fordonsindustrin. Göteborg 
har en stark inriktning mot hållbar mobilitet och det finns 
många starka organisationer, demonstratorer, testbäddar 
och även stark tradition av innovativa piloter. Detta är 
något som skulle kunna utnyttjas för att realisera 
potentialen inom mikromobilitet. 

Nya aktörer som ändrar spelplanen
En spännande utveckling som vi ser på nära håll i Göte
borg är etableringen av citynära hubbar för mikrologistik 
och tjänster. 2019 etablerades Nordstans Cargo Bike 
Hub där två cykelåkerier håller till. 2021 etablerades 
Bravida GreenHub i Göteborg, där företaget uteslutande 
använder mikromobilitetsfordon för sin servicepersonals 
transporter. Vi ser en trend där fler och fler företag intar 
nya eller ytterligare roller i affärsekosystemet där till 
exempel fordonsproducenter också har börjat att tillhanda
hålla leveranstjänster och egna omlastningshubbar. 
Fastighetsägare har kommit att bli en viktig aktör i 
värdekedjan som kan skapa förutsättningar för aktörerna 
i mikromobilitetsklustret. Det saknas dock bra ytor för 
mobilitetsaktörer för hubbar och parkering. Kompetensen 
om vad som behövs och vilka avtalsformer som fungerar 
för startup/scaleup bolagen inom mikromobilitet är 
också bristfällig. 

Vad inkluderas i mikromobilitet? 

Denna rapport författades under våren och försommaren 
2022. Förändringstakten är oerhört snabb inom mikro -
mobilitetsbranschen och det tillkommer ständigt nya 
aktörer och nya spelregler som förändrar branschen.            

(Källa: Safer Micromobility – bearbetad av Trivector.)
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1.

Vad innebär begreppet 
mikromobilitet?
Mikromobilitet är ett relativt nytt begrepp och det finns ingen vedertagen 
tydlig definition som används av svenska myndigheter. Men det handlar 
om mindre fordon, såväl motoriserade som icke motoriserade, med en 
vikt på under 350 kilo och hastighet upp till 45 km/h. Detta inkluderar 
olika varianter av lätta fordon som till exempel cyklar, elcyklar, elspark-
cyklar, lastcyklar, elmopeder, enhjulningar, hoverboards, segways och 
elskateboards som man använder för att ta sig fram kortare sträckor.  

MIKROMOBILITETSKLUSTRET
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cyklar, lastcyklar, elmopeder, enhjulningar, hoverboards, segways och 
elskateboards som man använder för att ta sig fram kortare sträckor.  
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Megatrender

GLOKALISERING OCH  
REGIONALISERING

URBANISERING

DIGITALISERING 
TJÄNSTEFIERING
ELEKTRIFIERING

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Urbaniseringen fortsätter 
Idag råder en kraftigt pågående urbanisering i världen 
och i Sverige. Urbaniseringen i Sverige innebär ökad 
tillväxt i städerna genom framförallt födelseöverskott 
och inflyttning från andra länder.1 Urbaniseringen inne bär 
också högre tryck på staden i många olika avseenden, 
till exempel kopplat till sociala klyftor, bostäder och 
infrastruktur. Urbanisering leder bland annat till tätare 
städer, regionförstoring och ökade krav på en attraktiv 
livsmiljö. Sverige urbaniseras enligt EU:s statistikbyrå 
snabbast i Europa.

Glokalisering och regionalisering, 
istället för globalisering?
Det talas delvis om en deglobaliseringseffekt utifrån 
minskat resande och reducerade förflyttningar av 
kapital och varor, samtidigt som vi ser en fortsatt stark 
globalisering inom kunskap och information.

Klimatförändringar allt 
högre upp den globala agendan
Klimatförändringarna ställer krav på både kraftiga 
utsläppsminskningar och anpassning till det förändrade 
klimatet. Regleringen och lagstiftningen inom klimat
området förväntas öka det närmsta årtiondet. Tuffare 
styrmedel är att vänta som driver på ökad användning 
av bioenergi, ny teknik och förändrade beteenden för 
att skapa mer hållbara lösningar. Anpassningsbehovet 
innebär också att städer kommer att behöva planeras 
och byggas tätare och mer transportsnålt, men även 
striktare restriktioner kring bilanvändning väntas 
framöver.

Snabb digitalisering, elektrifiering  
och tjänstefiering 
När man pratar om digitaliseringen av transportsyste
met brukar man diskutera elektrifiering, automatisering, 
tjänstefiering, uppkoppling och big data. Många 
bedömare tror att transportsektorn kan vara nästa 
bransch där tjänstefieringen slår igenom stort.2 

1 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/flyttningar/urbanisering/
2 SKR 2020, smart mobilitet och mobilitetstjänster så kan kommuner och regioner arbeta

Omvärldsfaktorer  
som påverkar klustret
Urbanisering, glokalisering, klimatförändringar, elektrifiering och 
digitalisering. Det finns en mängd olika megatrender som kan tänkas 
påverka utvecklingen inom mikromobilitetsområdet. Här listas ett antal 
som bedöms ha störst påverkan på framtida utveckling inom klustret. 

OMVÄRLDEN
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3.

Utmärkande 
drag för klustret
i Sverige 
Snabb framväxt av nya mikromobilitetsföretag parallellt med en  
stark cykeltillverkningstradition, delade mikromobilitetstjänster med  
stor potential att skapa mer attraktiva och hållbara städer – men ingen  
samlad strategi för att utveckla mikromobilitet och mikrologistik.  
Så kan situationen för mikromobilitet i Sverige sammanfattas.

NATIONELLT

Trender inom mikromobilitet 

Förändrat resande 
Mer reglering av biltrafik i städer leder till  
bilfria stadskärnor 
För närvarande utreder eller planerar flera städer att 
införa olika typer av begränsningar för biltrafik inom 
stadskärnor, både i Sverige och som en europisk trend.3 

Detta kommer sannolikt att bidra till en ökad efterfrågan 
på mikromobilitetslösningar. Även miljözoner för gods  
          leveranser i städer utreds av alltfler städer och från den 
1 januari 2020 kan kommuner införa miljözon klass 1, 2 
eller 3 i sin kommun.4 Samtidigt satsar många städer på 
utbyggd cykelinfrastruktur, mobilitetshubbar i anslut
ning till kollektivtrafiknoder och samlastningslösningar 
för godstransporter.

Ökat individuellt resande samtidigt ökar elcyklingen 
och mer cykelpendling på längre avstånd
Det har varit en cykelboom i många av våra städer under 
de senaste åren, samtidigt som många städer genom
fört satsningar på att bygga ut cykelinfrastruktur. 
Elcyklar har också haft en snabb tillväxt de senaste 
åren och branschen förutser en fortsatt starkt tillväxt 
de kommande åren. Under pandemin har vi också sett 
en rekordförsäljning av cyklar, vilket ytterligare indikerar 
en fortsatt snabb tillväxt.5 Många bedömare tror att 
cykel kommer spela en stor roll i framtidens städer och 
att cyklingen kommer växa globalt de närmsta åren.6 

Förändrat arbetsresande, blir mobiliteten hyperlokal? 
Just nu ser vi en rad förändringar av vårt arbetsresande 
då en stor andel arbetar hemifrån. Det kan leda till att 
det lokala resandet ökar på bekostnad av längre resor 
med följd att resorna överlag blir kortare. Detta kan 
bidra till ett ökat behov av lättare mikromobilitetsfordon. 

Förändrad konsumtion och livsstilar 
Ehandeln har vuxit snabbt de senaste åren och har 
under pandemin accelererat enormt. Ehandel och 
hemleverans av varor förväntas av många bedömare 
fortsätta utvecklas snabbt och bidrar till att minska 

De övergripande megatrenderna påverkar utvecklingen inom mikromobilitet 
framför allt genom förändrat resande, konsumtion, livsstilar samt marknad.

behovet av egen bil. När ehandeln växer allt snabbare 
ökar också kraven på hållbara och utsläppsfria leveranser, 
vilket medför att behovet av små och elektrifierade 
leveransfordon ökar.7 Många av de traditionella logistik
företagen satsar på att utveckla sistamilenleveranser 
med mindre elektrifierade fordon inom mikromobilitets
segmentet, men vi ser även att det växer fram många 
nya företag som satsar på den här typen av leveranser. 

Förändrad marknad 
Tjänstefiering av mobilitetsföretagens erbjudanden 
Utifrån det ökade behovet av tjänstefiering som sker av 
mobilitet kommer företagens samlade erbjudande i allt 
högre grad tjänstefieras. Affärsmodellerna går redan i 
den riktningen och fler tjänster kommer sannolikt integre
ras i samma paketering. Olika former av abonnemang 
kommer också påverka utvecklingen inom området och bli 
vanligare när vi går från att äga till att dela olika tjänster. 

Konsolidering av elsparkscykelföretag  
och hållbarare affärsmodeller
Det har skett en snabb framväxt av nya mikromobilitets
företag under de senaste åren och många bedömare 
menar att vi kommer se en konsolidering av marknaden 
de närmsta åren med uppköp och sammanslagningar 
mellan olika bolag. 

Regionalisering av leverantörs- och värdekedjor 
Redan innan pandemin var utvecklingen på väg från 
globala leverantörskedjor till regionalisering och under 
den pågående pandemin har många tillverkare upplevt 
problem som kommer att påverka leverantörskedjorna.8  
En tydlig konsekvens av pandemin som många framtids
bedömare är överens om är att vi kommer se en ökad 
regionalisering av leverantörs och värdekedjor. På grund 
av riskerna med att vara beroende av globala leverantörs
kedjor ökar möjligheterna till att etablera regionala och 
lokala företag som kan bidra till olika delar i leverantörs 
och värdekedjorna. 

3 https://techcrunch.com/2020/11/20/how-four-european-cities-are-embracing-micromobility-to-drive-out-cars/?guccounter=1 
4 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/miljo/miljozoner/ 
5 https://cykla.se/artiklar/rekordokning-for-cykelforsaljningen-aldrig-sett-en-sadan-stor-okning-tidigare/ 
6 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/bike-technology-transformation.html 
7 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/global-emergence-of-electrified-small-format-mobility# 
8 https://www.bike-eu.com/market/nieuws/2020/02/coronavirus-disrupts-bike-industrys-supply-chain-10137340 
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Tjänstefiering 
Mobilitetstjänster inom mikromobilitet som inte förut
sätter stora investeringar kan mycket snabbare få 
genomslag, särskilt om de under introduktionen 
finansieras med riskvilligt kapital. Det kan vi se redan 
idag på global nivå, där bland annat hyrcykelsystem och 
elsparkcyklar satts upp i mycket stor skala och på kort 
tid tagit betydande marknadsandelar när tjänsterna är 
konkurrenskraftiga vad gäller tillgänglighet, bekvämlig
het och kostnad.

Olika syn på reglering  
och styrning i olika städer 
Det finns i dagsläget ingen gemensam syn på hur 
städerna kan styra och planera för mikromobilitet och 
mikrologistik. Vissa städer har exempelvis förbjudit 
framförande av elsparkcyklar. Detta kan skapa osäker
het och utmaningar för mikromobilitetsföretagen kring 
hur fordonen ska anpassas för olika marknader. Det 
pågår olika diskussioner om hur städerna ska hantera 
mikromobilitet och företagen har olika ambitionsnivå 
med sina samarbeten.

Inom området mikromobilitet har det initierats en rad 
utredningar för att undersöka potential och utmaningar 
inom området. Transportstyrelsen utredde på uppdrag 
av regeringen behovet av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon, dit elsparkcyklar hör. En slutsats som 
kan dras utifrån den utredningen är att det är viktigt att 
arbeta för förbättrad trafiksäkerhet för cykel generellt, 
inte enbart för eldrivna enpersonsfordon. Rapporten 
betonar vikten av att cykel och cykling behöver ses som 
ett eget transportsätt enligt principerna i Nollvisionen.12  

Konkurrens om infrastrukturen  
och offentliga platser
Det finns en ökad konkurrens om infrastrukturen för 
mikromobilitet. Det handlar både om utformning och 
breddning av befintlig gång och cykelinfrastruktur men 
även om var och hur dessa fordon ska parkeras i staden. 
En ökad andel mikromobilitet i transportmixen innebär 
också att infrastruktur som idag är reserverad för 
biltrafik kan komma behöva tas i anspråk för utbyggda 
cykelbanor, en utveckling som vi redan ser runtom i 
Europa. Även godstransporter med mikromobilitets
fordon ställer nya krav på infrastrukturen, inte minst för 
omlastning av gods vilket kräver omlastningshubbar i 
centrala lägen.

Nya mikromobilitetsföretag,  
cykeltillverkning, el- och lastcyklar 
Sverige som innovationsland kopplat till mikromobilitet 
kan delvis beskrivas utifrån den snabba framväxten av 
nya mikromobilitetsföretag de senaste åren och delvis 
utifrån den mer traditionella cykelindustrin. Under de 
senaste åren har Sverige sett en relativt snabb tillväxt 
av olika mikromobilitetsföretag, så som Voi, Bzzt, Cake 
och Vässla. Bland dessa är det elsparkcykelföretaget 
Voi som haft snabbast tillväxt och finns etablerat i flera 
svenska städer. De har på många sätt växt fram som en 
symbol för den svenska mikromobilitetsutvecklingen. 

Samtidigt har Sverige även stark tradition inom cykel
området och inom tillverkning av cyklar. De finns en rad 
kända väletablerade svenska cykelmärken.9 Ett av de 
största svenska företagen är Grimalda industries som 
tillverkar flera ledande cykelmärken. De är även väl
etablerade på den europeiska marknaden och har en 
stor del av sin tillverkning av cyklar i Varberg. 

Inom elcykelsegmentet som växt starkt både i Sverige 
och internationellt finns det flera svenska aktörer som 
utvecklat elcyklar.10 Många av de svenska etablerade 
cykeltillverkande företagen har även lagt till elassiste
rade cyklar i sina utbud, men det har även utvecklats 
renodlade svenska elcykelföretag, exempelvis Ecoride, 
Ebajk, Nyström Bike, Life bike, Rawbikes.

Utöver detta finns även ett antal företag som utvecklats 
inom lastcykelsegmentet. Några företag som kan 
nämnas är Cargo bikes, Cykelfabriken och Seaside 
bikes, men även Livelo, MoveByBike, Velove och Pling. 

Delade mikromobilitetstjänster 
När det gäller framväxten av delade mikromobilitets
tjänster har den också stor potential att skapa mer 
attraktiva och hållbara städer, men det ställer även lite 
andra utmaningar på städers planering jämfört med vad 
cykling gör. Under rätt förutsättningar bidrar även de 
nya mikromobilitetstjänsterna till att transporterna i 
staden effektiviseras och att utsläppen reduceras. De 
kan även bidra till att lösa en del av de urbana problem 
vi har idag som exempelvis dålig luftkvalitet och trängsel. 
Potentialen att möta utmaningarna är stor eftersom korta 
resor idag till stor del görs med bil och andra motor
drivna färdmedel. För individen kan delade mikromobili
tetstjänster framförallt bidra till minskade transport
kostnader eftersom ägandet av andra fordon innebär 
stora kostnader. Mikromobilitetstjänster har stor 
potential att minska dessa och istället erbjuda en 
bredare tillgång till olika transportmöjligheter.11    

9 Nishiki, A2J, Svea, Kronans, Skeppshult, Stålhästen, Kringla, Crescent, Sjösala (Team Sportia), Kungs, Pilen Cykel
10 https://www.di.se/nyheter/vd-n-om-cykelboomen-forsaljningen-har-exploderat/ 
11 Milakis, D., Gedhardt, L., Ehebrecht, D., & Lenz, B. (2020). Is micro-mobility sustainable? An overview of implications for accessibility,  
 air pollution, safety, physical activity and subjective wellbeing. Handbook of Sustainable Transport.
12 Transportstyrelsen 2020b. Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon, Delrapport två – redovisning olyckor och tillbud
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Värdekedja och segment

Klustret består av följande segment.

A: Tillverkande företag, fordon och tillbehör 
Här ingår tillverkare av cyklar och andra mikromobilitets
fordon men också företag som tillverkar tillbehör av  
olika slag till dessa fordon.

B: Service, försäljning och reparationer  
av mikromobilitetsfordon
Många företag både säljer och reparerar till exempel 
cyklar. Även sportbutiker med ett stort utbud av cyklar, 
sparkcyklar och liknande ingår i detta segment. 

C: Mikromobilitetstjänster och MaaS-tjänster
Detta är kanske det segment man tydligast förknippar 
med mikromobilitet, här ingår till exempel elspark 
cykel företagen, men även bredare mobilitetstjänste  
leveran törer där mikromobilitet är ett av flera inslag.

Mikromobilitetsklustret kan illustreras i en värdekedja med flera olika delar. Klustret kan också delas 
in i två spår, där persontransporter är det dominerande spåret, och godstransporter ett andra spår.

D: Mikrologistik
Det finns företag specialiserade på godsleveranser med 
olika typer av mikromobilitetsfordon, men det finns också 
stora leveransföretag som har inslag av mikromobilitet  
i sitt tjänsteutbud genom till exempel cykelbud. 

E: Parkering och mobilitetshubbar 
Parkeringsbolagen skapar i stor utsträckning förutsätt
ningar för företagen som levererar mikromobilitets
tjänster till allmänheten genom arbete med till exempel 
mobilitetshubbar och geofencing. I detta segment ingår 
också företag som säljer kringutrustning som till exempel 
cykelparkeringslösningar och som erbjuder kunskap men 
framförallt vägutrustning vid till exempel byggnation  
och omledningar.

F: Tekniska system och konsulter
Företagen i detta segment arbetar med till exempel 
datainsamling, mätning och analys av data, modellering, 
tekniska integrationer och ITlösningar för integrerade 
mobilitetstjänster, som på olika sätt skapar förutsätt
ningar för klustrets andra delar. 

Värdekedjor och olika segment inom mikromobilitet

E: Parkering och mobilitetshubbar

A: Tillverkande företag, 
fordon som tillbehör

B: Service, försäljning 
och reparationer

C: Mikromobilitetstjänster 
och MaaS-tjänster

D: Mikrologistik

F: Tekniska system och konsulter

12

4.

Förutsättningar  
för att bilda ett starkt  
kluster i regionen
Mikromobilitetsklustret i Göteborg har utvecklats starkt under den 
undersökta perioden i de flesta segment. Förädlingsvärdet har ökat  
med nästan 70 procent mellan 2012 och 2020, antalet företag har  
mer än fördubblats och antalet anställda ökat med 2 000 personer.  
Det tyder på en växande bransch som skapar jobb och sysselsättning. 

GÖTEBORGSREGIONEN

Förutsättningar  
för att bilda ett starkt  
kluster i regionen
Mikromobilitetsklustret i Göteborg har utvecklats starkt under den 
undersökta perioden i de flesta segment. Förädlingsvärdet har ökat  
med nästan 70 procent mellan 2012 och 2020, antalet företag har  
mer än fördubblats och antalet anställda ökat med 2 000 personer.  
Det tyder på en växande bransch som skapar jobb och sysselsättning. 
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Förädlingsvärde (tkr) per segment och år

 2008 2012 2016 2018 2020

A Tillverkande företag fordon och tillbehör – 8 227 36 885 73 45 841

B Service, försäljning och reparationer 142 436 817 700 1 278 537 1 458 150 1 341 844

C Mikromobilitetstjänster och MaaS-tjänster  – 261 28 145 -31 074 -42 608

D Mikrologistik 690 435 686 781 737 589 927 934 925 923

E Parkering och mobilitetshubbar  120 564 134 500 399 366 253 095 255 217

F Tekniska system och konsulter  458 327 1 492 350 2 308 965 2 660 153 2 669 186

Inom segment D–F kan endast en mindre del av förädlingsvärdet för dessa företag kan hänföras till verksamhet inom mikromobilitetsområdet.

Fördelning mellan olika segment 
Segmenten A–C, som kopplar mer specifikt till mikro
mobilitet, utgör en mindre andel av totala volymen av 
förädlingsvärdet och antalet företag. Här finns främst 
små företag med mindre än 50 anställda, majoriteten 
av företagen har mindre än 20 anställda och en om
sättning mindre än 15 mkr (2020). 

Inom segment A, tillverkande företag, fordon och tillbehör, 
samt segment C, mikromobilitet och MaaS tjänster, 
fanns det inga registrerade bolag 2008 men i dessa 
segment ser vi den strakaste tillväxten det senaste 
decenniet. 

Inom segment C, mobilitetstjänster, fanns det 2018 
endast två registrerade bolag, Bzzt och Ubigo. Sedan 
dess har det kommit till ett antal företag i form av 
exempel vis elsparkcykeltjänster så som Voi, Tier och 
Nextbike, men även andra MaaStjänster så som EC2B. 
Dessa företag har etablerats under de senaste åren. 

Tjänster inriktade mot turism och rekreation är en 
väldigt liten del av detta segment idag, med potential 
att växa. De senaste årens hemestertrend och ökade 
försäljning av mountainbikes talar för en starkare 
utveckling inom detta segment. 

Inom segment D–F finns en rad stora godsleverans
företag, parkeringsbolag och konsultbolag som står för 
en stor andel av förädlingsvärdet och antalet anställda. 
Här är det relativt få företag som kan ses som renodlade 
mikromobilitetsaktörer, utan mikromobilitet utgör en 
begränsad del av verksamheten. Här behövs en fördjupad 
analys för att uppskatta omsättningen kopplad till 
mikromobilitet hos dessa aktörer. 

Omsättningen och förädlingsvärden kopplat till renodlade 
mikromobilitetstjänster inom dessa segment är således 
med all sannolikhet en mindre andel av de totala värdena 
som inkluderats i data. 

43

31

13

13

15

7

Antal företag i olika kategorier 
inom mikromobilitetsklustret

Tillverkande företag fordon och tillbehör

Service, försäljning och reparationer

Mikromobilitetstjänster och MaaStjänster 

Mikrologistik

Parkering och mobilitetshubbar 

Tekniska system och konsulter 

Företag per segment 

Mikromobilitetsbranschens utveckling i Göteborgsregionen

A    Tillverkande företag fordon och tillbehör

B    Service, försäljning och reparationer

C    Mikromobilitetstjänster och MaaS-tjänster  

D    Mikrologistik

E    Parkering och mobilitetshubbar  

F    Tekniska system och konsulter  

EcoRide, Clean Motion, Velove, Just Green, Pedalxplorer, Ass Savers.

Verkstaden Urbancorner, CykelHuset, Sportson, BikeYard, Trek, Elcykelbutiken.se, Bike Fixx.

Bzzt!, EC2B, Nextbike, Voi, Tier, Bird.

Bring, Foodora, DHL, Move by Bike, Pling, Velove, Airmee, Hugo Delivery, Bzzt!

Parkering Göteborg, DooMan, Aimo park, Apcoa Parking.

SWECO, Trivector, Afry, M4 Traffic, Amparo Solutions, Viscando, Infracontrol.

FÖRÄDLINGS-
VÄRDE

3,1 mdkr

ANTAL
ANSTÄLLDA

3 400

AKTIEBOLAG

57

2012

FÖRÄDLINGS-
VÄRDE

5,3 mdkr

ANTAL
ANSTÄLLDA

4 600

AKTIEBOLAG

111

2018

FÖRÄDLINGS-
VÄRDE

5,2 mdkr

ANTAL
ANSTÄLLDA

5 600

AKTIEBOLAG

122

2020

Mikromobilitetsklustret i Göteborg har utvecklats starkt 
under den undersökta perioden i de flesta segment. 
Förädlingsvärdet har ökat med nästan 70 % mellan 
2012 och 2020. Antal företag har mer än fördubblats 
och antal anställda har ökat med 2000 personer mellan 
2012 och 2020. Det tyder på att det är en växande 
bransch som skapar jobb och sysselsättning. 

Förädlingsvärdet minskade något mellan 2018 och 
2020 vilket förmodligen beror på färre människor  
i rörelse under pandemin. En annan förklaring till 
nedgången kan vara att stora investeringar gjorts vilket 
kan skapa negativa förädlingsvärden för vissa företag 
vilket i sin tur kan minska det totala förädlingsvärdet. 
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Samhällsaktörer 
När det gäller nationella aktörer är Trafikverket, Transport
styrelsen och Trafikanalys viktiga spelare som på olika 
sätt påverkar förutsättningarna inom mikromobilitet. 
Trafikverket ansvarar för den statliga infrastrukturen 
och därmed vissa investeringar i infrastruktur för mikro
mobilitet. Man har ansvar för att utveckla trafiksäkerhets
arbetet kopplat till cyklister men även till nya typer av 
mikromobilitetsfordon. 

Transportstyrelsen har också ett viktigt uppdrag 
kopplat till lagstiftningen inom mikro mobilitet. För 
närvarande utreder man på uppdrag av regeringen 
behovet av förenklade regler för eldrivna enpersons
fordon, dit elsparkcyklar hör. 

Trafikanalys har främst en viktig roll i omvärldsbevak
ning och för att ta fram kunskapsunderlag kopplat till 
mikromobilitet. 

Regionala och lokala aktörer 
I Göteborg finns flera viktiga offentliga aktörer som  
kan påverka utvecklingen inom området. Framför allt  
är Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad en viktig 
aktör med stora påverkansmöjligheter genom att man 
ansvarar för planeringen av stora delar av stadens 
infrastruktur och stadsplanering. Man ansvarar också 

bland annat för riktlinjer för mobilitet och parkering som 
är viktiga förutsättningar för mikromobilitet i staden. 

Trafikkontoret är också en viktig aktör i byggande av 
infrastrukturen men bidrar även med kunskap in i 
planeringen och man förvaltar och utvecklar offentliga 
platser. Även Västra Götalandsregionen kan genom den 
regionala infrastrukturplanen finansiera utbyggnad av 
infrastruktur. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
Västtrafik, är också en nyckelaktör inom området då 
mikromobilitet både kan avlasta och konkurrera med 
kollektivtrafiken. På regional nivå är Göteborgsregionen 
en viktig samhällsaktör.

Viktiga aktörer inom forskning
Viktiga aktörer inom forskning om mikromobilitet och 
kombinerad mobilitet är Chalmers, Johanneberg Science 
Park, Lindholmen Science Park, Closer, Safer, Drive 
Sweden, VTI, RISE, IVL och även Trivector. På nationell 
nivå finns även nätverket KOMPIS som nämndes tidigare. 
Syftet med KOMPIS är att stödja framväxten av kombine
rad mobilitet i Sverige genom att skapa gynnsamma 
förutsättningar och minska barriärer för utveckling och 
implementation av kombinerad mobilitet som bidrar till 
de svenska transportpolitiska målen.

Aktörer i klustret

Mikromobilitet

KAPITAL

SA
M

HÄLLSAKTÖRER

UTBILDNIN
G

FORSKNING

SAMHÄLLSAKTÖRER
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
• Trafikanalys
• Västra Götalandsregionen
• Västtrafik
• Göteborgs Stad
• Göteborgsregionen

FORSKNING, 
DEMONSTRATION & 
TEKNISK UTVECKLING 
• RISE Research Institutes  
 of Sweden
• IVL Swedish Environmental   
 Research Institute/Svenska   
 Miljöinstitutet
• VTI
• Johanneberg Science Park
• Lindholmen Science Park
• Drive Sweden
• Closer
• Safer

FINANS OCH KAPITAL
• Tillväxtverket
• Vinnova
• Offentligt riskkapital 
 (Almi Väst & Invest)
• Regional finansiering (VGR)
• Volvo Group Venture Capital
• Connect Väst
 

UTBILDNING
• Göteborgs universitet
• Chalmers Tekniska Högskola

De fem största företagen, segment A – F (2020)

Segment inom mikromobilitetsklustret Antal anställda år 2020

A    Tillverkande företag, fordon och tillbehör

Ecoride AB 29

Unicykel AB 13

Velove Bikes AB 9

Merida Sverige AB 9

Clean Motion AB 8

B    Service, försäljning och reparationer

XXL 138

Intersport 128

Stadium 82

Movebybike 30

Cykelhuset Högsbo 25

C    Mikromobilitetstjänster och MaaS-tjänster 

Foodora 87

Voi 30

Budbee 28

Bzzt 12

Airmiz AB 8

D    Mikrologistik

Schenker AB 631

DHL Freight (Sweden) AB 393

DHL Express (Sweden) AB 200

BRING EXPRESS SVERIGE AB 30

Best Transport AB 17

E    Parkering och mobilitetshubbar

Göteborgs Stads parkering AB 94

QPark AB 26

Parkeringstjänst Väst AB 23

Mölndals Parkerings AB 15

APCOA Parking Sverige AB 11

F    Tekniska system och konsulter   

WSP Sverige AB 658

ÅFInfrastructure AB 595

COWI AB 519

Norconsult AB 279

Ramböll Sverige AB 232
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CYKEL

Cykelbranschen En nationell branschsammanslutning som arbetar med europeiska cykelstandarder  
och bedriver lobbyingarbete tillsammans med organisationen Svensk Cykling.
www.cykelbranschen.se

Svensk Cykling Består av Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskydds 
föreningen, Vätternrundan och Svenska Cykelstäder. Organisationen bedriver lobbying 
och PRarbete. Målet är att öka cyklandet i Sverige och att förbättra förutsättningarna 
för cykling i ett breddat avseende. 
www.svenskcykling.se

Cykelfrämjandet En ideell förening som jobbar för bättre, säkrare och mer attraktiv cykling i Sverige.
www.cykelframjandet.se

EUROBIKE Årlig mässa i Tyskland som samlar branschen. 
www.eurobike.com/en

Velo City Årlig mässa som samlar bransch, offentliga aktörer, intresseorganisationer.
www.velo-city2022.com/en

European cycle  
logistics federation

Årlig internationell lastcykelfestival i Nederländerna som syftar till att samordna  
och verka för en överflyttning till cykelleveranser i europeiska städer. 
www.eclf.bike

Cycling Industries  
Europe

En internationell branschsammanslutning som arbetar med europeiska cykel 
standarder och bedriver lobbyingarbete. 
www.cyclingindustries.com 

Confederation of  
the European  
Bicycle Industry

CONEBI är den europeiska sammanslutningen av cykel, el cykel reservdels och  
tillbehörsindustrin. Dess medlemmar är de nationella branschorganisationerna  
med ansvar för att verka för att främja både cykel och cykelbranschens tillväxt 
på nationell nivå. 
www.conebi.eu 

European Cyclist  
Federation

Europeisk paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer som förespråkar  
och arbetar för mer och bättre cykling. 
www.ecf.com

MIKROMOBILITET

MicroMobility for  
Europe (MMfE)

2021 lanserades den första europeiska industriorganisationen. Den har initierats  
av åtta av de största europeiska elsparkcykelföretagen och syftar till att bidra till  
utvecklingen av en sammanhängande politisk ram i Europa som säkerställer att  
mikromobilitetslösningar utvecklas i europeiska städer och stödjer en snabb över 
gång till en utsläppsfri mobilitet i staden. 
www.micromobilityforeurope.eu

Nordic Micromobility  
Association

Ett nordiskt mikromobilitetsnätverk som består av Bird, Bolt, Dott, Lime, Super 
pedestrian, TIER and VOI. Inom samarbetet vill aktörer tillsammans arbeta för att  
främja branschen, uppmuntra konkurrens och fortsätta att etablera dialog med  
städer och regeringar i hela Norden. 
www.nordicmicromobility.com

Micromobility  
World

En internationell intresseorganisation för mikromobilitetsbranschen.  
www.micromobility.io

Mötesplatser och mässor

Demonstrationsprojekt och piloter 
Ett flertal demonstrationsprojekt inom kombinerad 
mobilitet/MaaS har genomförts i regionen under det 
senaste decenniet, där mikromobilitet varit ett inslag 
men inte i fokus. Det första var Ubigopiloten 2013–
2014 som genomfördes av Ubigo i samarbete med 
Volvo, Göteborgs Stad, Västtrafik, Viktoriainsitutet  
(nu RISE), Lindholmen Science Park och Chalmers. 

Därefter har ytterligare ett antal MaaSpiloter genom
förts, t.ex. i Brf Viva där tjänsten EC2B testas sedan 
2019 i ett samarbete mellan Riksbyggen och Trivector, 
och där GoRide står för en cykelpool som ingår i 
tjänsten. Även en Zbee ingick under en period i  
Brf Viva. Denna pilot ingår i H2020projektet IRIS.

I projektet Klimatneutral Urban Logistik (KUL)  
testades en självkörande robot för paketleveranser  
på Chalmers Campus Johanneberg. Utvecklare av 
robotarna är startupbolaget HUGO som också leder 
projektet. Övriga partners är Chalmers, Chalmers
fastigheter, Göteborgs universitet, Johanneberg 
Science Park, Ernst Rosén, HSB Göteborg, Akademiska 
Hus och Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Projektet 
pågick från november 2019 till och med oktober 2021.

Gothenburg Green City Zone är ett initiativ från 
Göteborgs Stad, genom Business Region Göteborg, 
Volvo Cars och RISE Rearch Institutes of Sweden. Här 
testas och utvecklas framtidens utsläppsfria transport
system – ny teknik i både fordon och infrastruktur.

Aktörer i klustret

FÖRETAG

KAPITAL

SA
M

HÄLLSAKTÖRER

UTBILDNIN
G

FORSKNING

TESTBED
S

SUPPORT- OCH SAMARBETSORGANISATIONER 

NÄTVERK
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&
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NÄTVERK
• Cykelfrämjandet ”Göteborgskretsen”
• Nordic Miaromobility Association

TESTBÄDDAR
• Brf Viva/Riksbyggen  
 Positive Footprint Housing
• Chalmers Five Star Campus
• Sharing City Gothenburg
• Gothenburg Green City Zone
• Lindholmen Science Park
• Waterfront Cabins

SCIENCE PARKS
& INKUBATORET
• GU Ventures 
• Chalmers Ventures
• Founders Loft
• Lindholmen Science Park
• Johanneberg Science Park

SUPPORT- & SAMARBETS-
ORGANISATIONER
• Business Region Göteborg
• VGR
• Drivhuset
• Enterprise Europe Network
• YESBOX
• ALMI Väst

Figuren visar ekosystemet för mikromobilitet hänsyn till nätverk, science parks, testbäddar och supportorganisationer.
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Nya investeringar infrastruktur

Objekt Investeringar När – Preliminärt

Backaplan – Kärra, pendlingscykelstråk i Sverigeförhandlingen  60 mkr 2023–2027

Backaplan – Bräckemotet, pendlingscykelstråk i Sverigeförhandlingen  54 mkr 2020–2023

Stigberget – Saltholmen, pendlingscykelstråk i Sverigeförhandlingen  45 mkr 2020–2024

Norra Älvstranden (Hisingsbron – Älvsborgsbron)  
pendlingscykelstråk i Sverigeförhandlingen  30 mkr 2020–2023

Annedalsmotet – Götaplatsen, pendlingscykelstråk i  
Sverigeförhandlingen  28 mkr 2020–2025

Nya Allén, pendlingscykelstråk i Sverigeförhandlingen  12 mkr 2024–2025

Övre Husargatan – Sprängkullsgatan, pendlingscykelstråk  
i Sverigeförhandlingen  6 mkr 2024–2025

Sahlgrenska – kommungränsen Mölndal, pendlingscykelstråk  
i Sverigeförhandlingen  6 mkr 2022–2023

Gång och cykelbro över Göta älv mellan Packhuskajen 
och Hugo Hammars kaj 800 mkr saknas Senast 2030

Cykelgarage vid Haga station Ca 140 mkr saknas 2026

Cykelgarage vid station Korsvägen Uppgifter saknas 2026

Cykelgarage i Centralenområdet, ev. 2 platser Uppgifter saknas    2026+

Extra säker cykelparkering / inlåst vid strategiska 
kollektivtrafikhållplatser ca 5 platser Uppgifter saknas 2022–2024

Bubblare och start-ups inom branschen 
Reparation och uppgradering av elkomponenter såsom 
batterier till elcyklar, elmopeder och elsparcyklar är  
nya nischer som intar marknaden, dock ännu i liten skala. 
Ett intressant bolag inom området service och försälj
ning är företaget Urbancorner som servar och säljer 
elsparkcyklar. 

Inom mobilitetstjänster etablerades det tyska lånecykel
företaget Nextbike på marknaden under 2020. Nextbike 
levererar Göteborgs Stads lånecykelsystem. Under 
2021 köptes Nextbike upp av det tyska företaget  
Tier som senare även köpte upp elsparkcykelföretaget 
Spin. Trenden visar att fler och fler aktörer nu blir multi  
modala och erbjuder en bredd av mobilitetstjänster.  
En spännande utveckling som vi nu ser på nära håll här  
i Göteborg är företag som etablerar citynära hubbar och 
anammar nya arbetssätt och ställer om till att uteslutande 
använda mikromobilitetsfordon för sina transporter.  
Ett sådant exempel är Bravida Green Hub som erbjuder 
service och hantverkstjänster med utsläppsfria mikro
mobilitetstransporter. 

Inom segmentet mikrologistik intar nya aktörer markna
den med sista milen leveranser och budtransporter med 
företaget Bzzt som kör eldrivna podar och elmopeder 
liksom Foodora och Budbee. Velove tillverkade tidigare 
leveranscyklar och 2020 gjordes en stor omläggning  
av affärsmodellen. Idag erbjuder de istället sista  
milen leveranstjänster med egna omlastningshubbar.  
Startupen Hugo Delivery (HUGO är en akronym för 
”here you go”) kör paketleveranser med en självkörande 
robot. Företaget grundades i augusti 2018 och har 
sedan dess arbetat med att utveckla en prototyp. 

Nya satsningar på gång 
När det gäller stora investeringar som påverkar ut 
vecklingen inom mikromobilitet handlar det främst  
om investeringar kopplade till en utbyggnad av cykel
infrastruktur. Enligt de regionala transportinfrastruktur
planerna kommer cirka 100 mkr i investeringar för 
cykelinfrastruktur per år. Till detta kommer även till en 
del annan cykelinfrastruktur via andra projekt såsom 
nya cykelgarage inom Västlänkstationerna och en ny 
gång och cykelbro över Göta älv. I tabellen listas de stora 
projekten och en preliminär tidplan när de ska stå klara. 

BUBBLARE

Hugo Delivery Självkörande robotleveranser, startades 2018.

Bzzt! Bolaget  tillhandahålla snabba sista milen transporttjänster för utsläppsfria transporter  
av människor, mat och bud. Startades 2017 men etablerades i Göteborg 2021. 

Quicab Startades december 2017, erbjuder taxiresor med cykel. 

Batterireparatören  
Kungsbacka

Startades 2020. Reparation och uppgradering av elkomponenter såsom batterier  
till elcyklar, elmopeder och elsparkcyklar.

Velove AB Tillverkar fyrhjuliga lastcyklar och erbjuder sista milen transporttjänster sedan 2020. 
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Utmaningar
Några övergripande utmaningar för klustret har identi
fierats. Dessa kan summeras i följande punkter: 

Behov av branschöverskridande samarbeten  
Det går inte riktigt att tala om ett ”mikromobilitetskluster” 
i Göteborgsregionen idag. Det finns inga uttalade sam  
arbetsplattformar mellan mikromobilitetsaktörerna i 
Göteborgsregionen. Den starka kompetens som finns i 
fordonsindustrin i Göteborgsregionen är redan idag en 
tillgång för delar av mikromobilitetsklustret och en möjlig 
väg framåt kan därför vara att försöka bygga vidare på 
denna koppling och i ökad utsträckning sammanföra 
aktörer från fordonsindustrin med aktörer från mikro
mobilitets klustret. 

Behov av dialog mellan fastighetsägare  
och mikromobilitetsaktörerna  
Fastighetsägare är en viktig aktör i värdekedjan för att 
skapa förutsättningar för aktörerna i mikromobilitets
klustret. Det handlar om att möjliggöra för hubbar, 
cykelparkering och tjänster kring mikromobilitet. Idag 
saknas kunskap hos fastighetsägarna om hur affärs
modellerna ser ut för mobilitetstjänster med fokus på 
mikromobilitet och denna kunskap behöver stärkas. 

Behov av bättre dialog mellan näringsliv och stad 
Både företagen och staden behöver hitta sina roller inom 
mikromobilitetsområdet, och det finns ett behov av 
mötesplatser för att få till stånd en konstruktiv dialog. 
Hur mycket ska staden reglera? I vilken utsträckning ska 
staden försöka leda utvecklingen, och i vilken utsträck
ning skapa förutsättningar? Vilka behov ser företagen? 

Behov av kompetenshöjande insatser för  
omställning mot ökad grad av tjänstefiering  
och nya affärsmodeller 
Tjänstefieringen av mobilitetssektorn har precis 
påbörjats och trendanalysen visar att det finns en stor 
utvecklingspotential inom detta område. Företagsana
lysen visar att det finns en snabb tillväxt inom området 
men att en del företag kan behöva hjälp att tjänstefiera 
sina produkter kopplade till mikromobilitet. Detta är 
delvis ett nytt område för många företag, särskilt för 
företag inom försäljning av cyklar, och där kan finnas 
behov av att diskutera hur de företagen kan behöva 
stöttning. Dessutom behövs kompetensutvecklande 
insatser för service och underhåll. I takt med att 
cyklarna blir mer och mer avancerade behövs annan 
kompetens för cykelreparatörer såsom ellära, ABS 
teknik och IOT. Utmaningen med kompetens handlar 
inte enbart om cykeltekniker utan även om exempelvis 
kompetens inom digitalisering och systemutveckling. 

Behov av infrastruktur som gynnar mikromobilitet 
För att mikromobilitet ska få ett större genomslag i 
transportsystemet i Göteborgsregionen behövs sats 
ningar på infrastruktur för mikromobilitetslösningar för 
både person och godstransporter. Det kan handla om 
investeringar i cykelinfrastruktur, men också om om 
lastningshubbar för gods som levereras med lastcyklar 
och andra mindre fordon. Införandet av miljözoner där 
biltrafiken helt stängs av skulle också gynna utveck
lingen av mikromobilitet och mikrologistik. 

Styrkor och utmaningar
Styrkor 
Mikromobilitet är både ett nytt och gammalt område, 
där en snabb utveckling har skett under de senaste åren 
med nya typer av fordon och affärsmodeller. Den del  
av klustret som omfattar produktion, försäljning och 
repar a tioner av cyklar har en lång tradition, och har inte 
förändrats så mycket över åren, även om tillverkningen 
har ökat i Göteborgsregionen. De senaste åren har till  
verkningen av elcyklar och andra typer av små eldrivna 
fordon kommit starkt, men det som verkligen karaktäri
serar branschen är de nya affärsmodellerna med delade 
fordon som fått fäste i städer runtom i världen. De nya 
tjänsterna innebär utmaningar för städerna, men också 
möjligheter att ställa om transportsystemet mot ökad 
hållbarhet. 

Några övergripande styrkor för klustret har identi
fierats. Dessa kan summeras i följande punkter: 

Starkast tillväxt inom tillverkning av fordon  
och delade mikromobilitetstjänster 
Analysen av mikromobilitetsklustret i Göteborgsregionen 
visar att det skett en snabb utveckling med många nya 
företag som etablerats bara de senaste åren. De flesta 
företag är dock fortfarande små, med färre än 20 
anställda. Starkast utveckling syns inom segmentet 
tillverkning av mikromobilitetsfordon: elcyklar, leverans
cyklar, sportcyklar och mindre el fordon. Även inom 

mikromobilitetstjänster och MaaStjänster har det skett 
en stark tillväxt framförallt de senaste två åren. 

Starkt cykelcommunity
En tydlig gräns kan identifieras mellan traditionella 
cykelföretag och nya typer av mikromobilitetsfordon, 
där cykelföre tagen ser sig som del av en relativt avgrän
sad cykel community med stark gemenskap men kanske 
inte så tydligt samarbete, medan flera av producenterna 
av andra typer av mikromobilitetsfordon tydligare 
orienterar sig mot den traditionella fordonsindustrin och 
ser nyttan av att utnyttja den kompetens som finns där.

Lång tradition inom hållbar mobilitet
Göteborg har en tydlig inriktning mot hållbar mobilitet  
i planerna för utvecklingen av stadens infrastruktur, 
vilket gynnar utvecklingen av mikromobilitet. Staden 
bedriver också ett aktivt arbete tillsammans med andra 
aktörer bland annat genom Gothenburg Green City Zone. 
Det finns en stark tradition av piloter, demonstratorer 
och testbäddar och ett väl utbyggt stödsystem för start 
ups och företag genom olika inkubatorer, rådgivnings
tjänster och ekonomiska stöd. Tillgången till riskkapital 
är dock en begränsande faktor, det gäller inte minst 
varuproducerande företag som har svårare att hitta 
investerare än tjänsteproducerande företag.
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Utvalda SNI-koder

SNI-kod Beskrivning

29101 Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon

30910 Tillverkning av motorcyklar

30920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon

32300 Tillverkning av sportartiklar

46180 Provisionshandel med annat specialsortiment

46420 Partihandel med kläder och skodon

46491 Partihandel med sport och fritidsartiklar

46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial

47641 Specialiserad butikshandel med sport och fritidsartiklar utom cyklar och båtar

47642 Specialiserad butikshandel med cyklar

52219 Övriga stödtjänster till landtransport

52290 Övriga stödtjänster till transport

62010 Dataprogrammering

62020 Datakonsultverksamhet

70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation

71121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsverksamhet

71122 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

71129 Övrig teknisk konsultverksamhet

73119 Övrig reklamverksamhet

74900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

77210 Uthyrning och leasing av fritids och sportutrustning

79120 Researrangemang

93199 Övrig sportverksamhet

95290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar

Övrigt
Metod 
•   Kartläggningen av mikromobilitet i Göteborgsregionen 

har genomförts av Trivector Traffic AB på uppdrag av 
Business Region Göteborg. 

•   Utifrån ett urval av SNIkoder13 och med tillägg för ett 
antal ytterligare företag, gjordes ett urval av företag 
som någon gång under något av de studerade åren 
(2008, 2012, 2016, 2018 och 2020) varit aktiva i 
Göteborgsregionen. En genomgång resulterade i 123 
företag som bedöms utgöra merparten av de företag 
som kan räknas till Göteborgsregionens mikromobilitets 
kluster och med en mer eller mindre betydande verk 
 samhet i branschen. Företagen i undersökningen utgår 
från företagens arbetsställen i Göteborgsregionen. 

•   För att beskriva hela mikromobilitetsklustret har vi 
även inkluderat aktörer inom akademi, institut och 
offentlig sektor. Dessa är dock inte underlag för 
ekonomisk analys, som enbart utgår från företagslistan. 
SNIkoderna som använts till nyckeltalen presenteras 
i tabellen på nästa sida.

•   Följande moment har genomförts: 

    1.  Kort litteraturöversikt inom området mikromobilitet 
och mobilitetstrender. Utifrån Trivectors erfarenhet 
på området har utvald litteratur och rapporter 
analyserats utifrån uppdragets frågeställningar.  
En del av rapporterna har använts som underlag  
till trendanalysen. 

    2.  Trendanalys – omvärldsanalys. I trendanalysen har 
vi inledningsvis definierat scopet för trendernas 
utvecklingsinriktning och fokuserat på megatrender 
och segmentspecifika trender som har särskild 
relevans för mikromobilitet. I detta steg har mega
trenderna och de segmentspecifika trenderna 
prioriterats utifrån vilka som har störst relevans för 
mikromobilitet. Detta genomfördes i två steg: först 
genom en workshop med experter på Trivector och 
sedan ett internt arbetsmöte med Business Region 
Göteborg. I arbetet inkluderades även att ta fram 
antal utmaningar och osäkerheter som kan kopplas 
till utvecklingen. 

    3.  Klusteranalys. Underlag för att genomföra kluster 
ana lysen har delvis tagits fram genom desktop 
research, analyser av företagsdata från SCB 
baserat på SNIkoder, och intervjuer med företag 
inom området. De SNIkoder som inkluderats i 
sammanställningen av företagsdata redovisas  
i rapporten. För att identifiera företag med relevans 
för mikromobilitet har en kvalitativ urvalsprocess 
genomförts utifrån den övergripande listan.  

13 Svensk Näringslivs Indelning
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