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Vanligen är det motiverat att varna för övertro på ny teknik. Vad gäller elsparkcyklarna är risken 

snarare att överdriven fokus på barnsjukdomar och hämmande regleringar sätter stopp för 

utvecklingen. 

Min DN-kolumn i september resulterade i ovanligt många kommentarer och debattinlägg. Kanske för 

att jag hade hittat ett ämne som engagerar mer än både inkomstskillnader och invandring – jag skrev 

nämligen om elsparkcyklar. Dessutom intog jag vad som uppenbarligen är en extremposition i den 

svenska debatten: Jag lutar åt att vuxna människor är kapabla att avgöra om laddning av 

elsparkcyklar mot betalning är något för dem eller inte. 

Texten gjorde att jag anklagades för att gömma mig under en liberal sten och för uppvisa en extrem 

tilltro till den fria viljan, för att bara nämna några reaktioner. Andra inlägg i debatten om 

elsparkcyklarna har varit minst lika besynnerliga. 

Ledarskribenten Håkan Boström skrev att cyklarna ”sätter alla fördelar med äganderätten ur spel” 

och använde beteckningen socialism (!) eftersom de som brukar elsparkcyklarna inte själva äger dem. 

I Dagens Industri gick Andreas Cervenka möjligen längst med tesen att Silicon Valley-företag i 

praktiken får generösa subventioner genom att elsparkcyklarna tillåts i våra städer. Någon – ganska 

många faktiskt – spred statistik som visar att olyckorna med elsparkcyklar ökar (vilket de såklart gör, 

precis som det inte fanns bilolyckor innan det fanns bilar). 

Argumenten är förvånansvärt skakiga. Genom äganderätt och avtalsfrihet kan marknadsekonomin få 

exempelvis hyreslägenheter, hyrbilar och hyrcyklar att fungera hyfsat väl. När företag testar 

uthyrning av elsparkcyklar kan det inte rimligen sägas vara att ”skapa socialism”, vilket Boström 

faktiskt skrev.  

Och visst kan man, som Cervenka, se det faktum att elcyklarna får framföras och parkeras i våra 

städer som en subvention till teknikföretagen, men då får man i konsekvensens namn säga att även 

exempelvis cykel-, barnvagns- och bilindustrin subventioneras rejält av samma skäl. I synnerhet är 

dagens städer i stor utsträckning uppbyggda och planerade kring just bilar och biltrafik, och bilens 

framfart i staden tas ofta för given. Det märks inte minst när vi diskuterar trafiksäkerhet. Ett exempel 

är när olyckor med elsparkcyklar och bilar inblandade ses som tecken på att elsparkcykeln – snarare 

än bilen – är farlig. Det var min första reaktion också, tills en god vän påminde mig om gymnasiets 

fysiklektioner. 

 

Hur rädd man ska vara för ett objekt i rörelse beror på dess rörelsemängd, definierad som dess 

massa multiplicerad med dess hastighet. Rörelsemängden säger något om hur svårt det är (och 

ibland hur ont det gör) att ändra objektets rörelsetillstånd. Ett tillräckligt lätt fordon kan krocka i hög 



hastighet utan katastrofala följder, medan ett tungt fordon kan orsaka stor skada även vid låga 

hastigheter. Slutsatsen är lika uppenbar som den är radikal: Det farligaste är tunga fordon som kör i 

höga hastigheter, med andra ord bilarna. 

En fullt rationell trafikregel vore således att begränsa rörelsemängden snarare än hastigheten, och 

följaktligen tillåta lätta fordon att färdas snabbare än tunga. Låter det konstigt? Var lugn, nuvarande 

regler fungerar tvärtom. När elsparkcyklarna kom infördes snabbt regler som tvingade ned 

hastigheten från 25–30 till maximalt 20 kilometer i timmen. Vanliga elcyklar får köra snabbare men 

bara med hjälp av muskelkraft: Elmotorn får inte vara för stark, får bara hjälpa till upp till 25 km/tim 

och bara när cyklisten själv också trampar. Stora tunga bensinbilar får däremot köra i 40 eller 50 

km/tim även inne i tätorter. Det är inte helt enkelt att förklara dessa regleringar ur vare sig miljö- 

eller ett trafiksäkerhetsperspektiv, och regleringarna gör det svårare för elfordon att konkurrera med 

bilar. 

Ett problem med elsparkcyklarna tycks däremot vara att de går sönder. Konceptet är dock ännu ungt, 

och jämförelser med transportsätt som funnits i hundratals år är inte helt rättvisande. Går det att 

bygga elfordon som håller länge? Just nu testas olika lösningar när det gäller bromsar, batterier, hjul 

och konstruktion i syfte att se vad som funkar bäst. Det sker både genom samarbete (inom företag 

och mellan företagen och dess kunder) och med tävlingsinslag (genom konkurrens mellan företag). 

Ingen kan veta om det lyckas, men tekniken tycks utvecklas så att en betydande del av resorna i 

framtidens städer kan göras med lätta elfordon som kan laddas med solkraft. Vanligen är det 

motiverat att varna för hallelujastämning och övertro på ny teknik. I det här fallet tycks det mer 

motiverat att varna för att överdriven fokus på barnsjukdomar och hämmande regleringar ska sätta 

stopp för en utveckling som skulle kunna göra många persontransporter både säkrare och mer 

miljövänliga. 
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