Klusteranalys
mikromobilitet

Klusteranalys
mikromobilitet

Sverige är # 1 på innovation
• Sverige är det mest innovativa landet i EU

Sweden
Denmark

Källa European Innovation Scoreboard 2017 (EIS)

Finland

• Göteborgsregionen är innovationsledare bland
220 regioner i Europa

Netherlands
United Kingdom

(European Commission – Regional Innovation Scoreboard 2017 (RIS))

Luxembourg

• Sverige innehar plats 1 av 157 länder då FN:s
mål för hållbar utveckling rankas

Germany
Belgium

Källa Sustainable Development Goals (SDG) Index and Dashboards
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Austria
France
EU Average
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Value for the selected indicator
Performance Group

EU Average

Strong Innovator

Innovation Leader

0,8

Vad inkluderas i mikromobilitet?
Beskriver lätta personfordon i
form av t.ex. cyklar, elcyklar,
elsparkcyklar, enhjulningar,
hoverboard, segway,
trehjulingar och
elskateboards som kan
användas för transporter på
kortare sträckor. En del
internationella definitioner
begränsar dem viktmässigt till
350 och andra 500 kg

Megatrender
Urbanisering i Sverige innebär ökad tillväxt i städerna genom
framförallt födelseöverskott och inflyttning från andra länder.
Befolkningstillväxten globalt och nationellt sker också i mycket hög
grad i städerna. Urbanisering innebär högre tryck på staden i många
olika avseenden, t.ex. integration, tolerans osv, men också bostäder
och infrastruktur

Urbanisering

Glokalisering
och
regionalisering

Vi blir mer globala, regionala och lokala - allt på samma gång. Den
globala sammankopplingen har ökat genom digital tillgänglighet,
men samtidigt syns en deglobaliseringseffekt utifrån minskat
resande och reducerade förflyttningar av kapital och varor.

Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är redan
idag en realitet. Klimatförändringarna ställer krav på både kraftiga
utsläppsminskningar och anpassning till det förändrade klimatet.

Klimatförändringar

Digitalisering
Tjänstefiering
Elektrifiering

Digitaliseringen av olika sektorer sker just nu i högt tempo.
Digitaliseringen av transportsystemet brukar man diskutera
elektrifiering, automatisering, tjänstefiering, uppkoppling och
big data. Många bedömare tror att transportsektorn kan vara
nästa bransch där tjänstefieringen slår igenom stort.

Segmentspecifika trender: 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. Detta sker både i
Sverige och som en europisk trend.
− Elcykling ökar och mer cykelpendling på längre
avstånd
• Det har varit en cykelboom i många av våra
städer under de senaste åren,
samtidigt som många städer genomfört
satsningar på att bygga ut cykelinfrastruktur.
Elcyklar har också haft en snabb tillväxt de
senaste åren och branschen förutser
en fortsatt stark tillväxt de kommande åren.
− Minskad efterfrågan på kollektivtrafik post
corona, istället övergång till individuellt
resande?

• Den nuvarande pandemin har skakat om
förutsättningarna att använda kollektivtrafiken
och minskat resandet med kollektivtrafiken
rejält.
− Förändrat arbetsresande, blir mobiliteten
hyperlokal?
• Det råder fortfarande en del osäkerheter
kring vilka konsekvenserna av detta kan bli
när pandemin är över, men 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.

Segmentspecifika trender: förändrad konsumtion & livsstilar
− Mer e-handel, mer hemleverans och behov av
sista-milen leveranser
• E-handeln har vuxit snabbt de senaste åren
och har sedan pandemin accelererat
enormt. E-handel och hemleverans av
varor förväntas av många bedömare
fortsätta utvecklas
snabbt och bidrar till att minska behovet av
egen bil.
− Tjänstefieringen av mobiliteterbjudande
• Den förmodligen starkaste drivkraften för
tjänstefiering av transportsystemet är
minskade transportkostnader. Att äga bil
innebär stora kostnader, och
mobilitetstjänster har stor potential att
minska dessa.

Segmentspecifika trender: förändrad marknad
− Tjänstefiering av företagens erbjudande
• Affärsmodeller går redan den riktningen
fler tjänster kommer sannolikt integreras
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
mikromobilitetsföretag under
de senaste åren och många bedömare
menare att vi kommer se en
konsolidering av marknaden de närmsta
åren med uppköp och
sammanslagningar mellan olika bolag.

Hållbara och lönsamma över tid trots
utmaningar under pandemin.
− Regionalisering av leverantörs- och
värdekedjor
• Redan innan pandemin var utvecklingen
på väg från globala leverantörskedjor
till regionalisering och under pågående
pandemin har många tillverkare upplevt
problem som kommer påverka
leverantörskedjor . En tydlig konsekvens
av den
senaste pandemin som många
framtidsbedömare överens om är att vi
kommer
se en ökad regionalisering av
leverantörs- och värdekedjor.

Ekosystemet för mikromobilitet i Göteborgsregionen
SAMHÄLLSAKTÖRER
•
•
•
•
•
•
•

FORSKNING, DEMONSTRATION
& TEKNISK UTVECKLING

Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Västra Götalandsregionen
Västtrafik
Göteborgs stad
Göteborgsregionen

•
•

Mikromobilitet
FINANS OCH KAPITAL
• Tillväxtverket
• Vinnova
• Offentligt riskkapital (ALMI
Väst & Invest)
• Regional finansiering (VGR)
• AP6 Sjätte AP-fonden
• Venture cup
• Backstage Invest
• Volvo group venture capital
• Connect Väst

•
•
•
•
•
•

RISE Research Institutes of Sweden
IVL Swedish Environmental Research
Institute /Svenska Miljöinstitutet
VTI
Johanneberg Science park
Lindholmen Science park
Drive Sweden
Closer
Safer

UTBILDNING
•
•

Göteborgs universitet
Chalmers

Ekosystemet för mikromobilitet i Göteborgsområdet
NÄTVERK

• Cykelfrämjandet “Göteborgskretsen”
• Nordic Micromobility Association
• Ekocentrum

SCIENCE PARKS
& INKUBATORER
•
•
•
•
•

GU Ventures
Chalmers Ventures
Founders loft
Lindholmen Science Park
Johanneberg Science Park

TESTBÄDDAR

• Brf Viva/Riksbyggen Positive
Footprint Housing
• Chalmers Five Star Campus
• Sharing City Gothenburg
• Gothenburg Green City Zone

SUPPORT- & SAMARBETSORGANISATIONER
•
•
•
•
•
•

Almi Väst
Business Region Göteborg
VGR
Drivhuset
Enterprise Europe Network
YESBOX

Nätverk och mötesplatser
Mikromobilitet

Cykling

Lastcyklar & logistik

Svensk cykling
svenskcykling.se/

Nordic Micromobility Association
nordicmicromobility.com

Cykelfrämjandet
cykelframjandet.se/

European Cycle Logistics Federation
eclf.bike

Lätta elektriska fordon
Organisation: Cycling Industries Europe
cyclingindustries.com/

Eurobike
eurobike.com/en

Micromobiltiy for Europe
micromobilityforeurope.eu

Micromobility.io

Organisation: Confederation of the European
Bicycle Industry
svenskcykling.se

Light Electric Vehicle Summit
greencharge2020.eu/event/levs-world-light-electricvehicle-summit/

Värdekedjor och olika segment inom mikromobilitet
Offentliga aktörer och myndigheter
Forskning och utveckling, utbildning

C: Mikromobilitetstjänster och MaaStjänster
A: Tillverkande
företag fordon och
tillbehör

B: Service,
försäljning och
reparationer
D: Godsleveranser
med mikromobilitet

E: Fysisk infrastruktur, parkering och mobilitetshubbar
F: Tekniska system och konsulter

Snabbfakta per segment
A) Tillverkande företag fordon och tillbehör

B) Service, försäljning och reparationer

C) Mobilitetsleverantörer

D) Godsleveranser med mikromobilitet

E) Fysisk infrastruktur, parkering och
mobilitetshubbar

F) Tekniska system och konsulter

Exempel på internationella aktörer i regionen

Stöd till startups
RÅDGIVNING

INKUBATORER

FINANSIERING

De 5 största företagen: segment A-C (2018)
Segment inom mikromobilitetsklustret

Antal anställda år 2018

Tillverkande företag fordon och tillbehör
Ecoride AB

29

Unicykel AB

13

Velove Bikes AB

9

Merida Sverige AB

9

Clean Motion AB

8

Service, försäljning och reparationer
Intersport AB

128

Cykelhuset, Högsbo Elektrosport Aktiebolag

25

Team Sportia Aktiebolag

24

Sportson i Göteborg Aktiebolag

20

Alvar Karlssons Cykel & Fritidsaffär Aktiebolag

13

Mikromobilitetstjänster & MaaS-tjänster
Bzzt AB

12

UbiGo Innovation AB

1

De 5 största företagen: segment D-F (2018)
Segment inom mikromobilitetsklustret

Antal anställda år 2018

Godsleveranser
Schenker AB

631

DHL Freight (Sweden) AB

393

DHL Express (Sweden) AB

200

BRING EXPRESS SVERIGE AB

30

Best Transport AB

17

Fysisk infrastruktur, parkering och mobilitetshubbar
Göteborgs stads parkeringsaktiebolag

94

Q-Park AB

26

Parkeringstjänst Väst Aktiebolag

23

Mölndals Parkerings Aktiebolag

15

APCOA Parking Sverige AB

11

Tekniska system och konsulter
WSP Sverige AB

658

ÅF-Infrastructure AB

595

Precio Fishbone AB

151

Semcon Product Information Sweden AB

145

Findwise AB

63

Mikromobilitetsbranschens utveckling i Göteborgsregionen
2008

1 171 MKR

852 MKR

705 MKR

AKTIEBOLAG

AKTIEBOLAG

AKTIEBOLAG

268

1 242

FÖRÄDLINGSVÄRDE

FÖRÄDLINGSVÄRDE

FÖRÄDLINGSVÄRDE

ANTAL ANSTÄLLDA

2018

2012

389

319

ANTAL ANSTÄLLDA

1 335

ANTAL ANSTÄLLDA

1 367

Inflationsjusterade värden
Bilden visar uppgifter för alla sex segment inom mikromobilitetsbranschen (A-F). Observera att i segment D, E
och F är mikromobilitet oftast bara en mindre del av företagens verksamhet.
A: Tillverkande företag fordon och tillbehör.
D: Godsleveranser med mikromobilitet.
B: Service, försäljning och reparationer av mikromobilitetsfordon. E: Fysisk infrastruktur, parkering och mobilitetshubbar.
C: Mikromobilitetstjänster och MaaS-tjänster.
F: Tekniska system och konsulter.

Antal företag i olika segment
11

15

Antalet företag i olika
kategorier inom
Mikromobilitetsklustret

13

34
6
2
Tillverkande företag fordon och tillbehör

Service, försäljning och reparationer

Mikromobilitetstjänster & MaaS-tjänster

Godsleveranser

Fysisk infrastruktur, parkering och mobilitetshubbar

Tekniska system och konsulter

Förädlingsvärde fördelat per segment och år: segment A-C
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Förädlingsvärde fördelat per segment år och: segment D-F
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Observera att endast en
mindre del av förädlingsvärdet för dessa företag
kan hänföras till
verksamhet inom
mikromobilitetsområdet
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-

Godsleveranser

Fysisk infrastruktur, parkering och
mobilitetshubbar
2008

2012

2016

2018

Tekniska system och konsulter

Företag som tillkommit sen 2018
SVENSKA FÖRETAG

INTERNATIONELLA FÖRETAG

Bubblare
•
•
•
•

•

Velove. Tillverkar fyrhjuliga lastcykeln
Armadillo. Startades 2012. (1,1 mkr
omsättningar 2016 – 15 mkr 2019)
Hugo delivery. Självkörande
robotleveranaser Startades 2018.
Ass-savers. Göteborgsbaserat företag
som tillverkar stänkskärmar. Startades
2011.
Voi. Startades i Stockholm 2018 men
etablerades i Göteborg 2019. Har idag
30 anställda i Göteborg inom
hårdvaruutveckling.
Quicab. Startade dec 2017. Erbjuder
taxiresor med cykel.

Metodsida
•

•

•

Kartläggningen av Mikromobilitet i
Göteborgsregionen har genomförts av
Trivector Traffic AB på uppdrag av
Business Region Göteborg.
Utifrån ett urval av SNI koder 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 och 2018) varit aktiva i
Göteborgsregionen. En genomgång
resulterade i 85 företag som bedöms
utgöra merparten av de företag som kan
räknas till Göteborgsregionens
mikromobilitetskluster och med en mer eller
mindre betydande verksamhet 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 på de
85 företagen. SNI-koderna 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
megatrenderna 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. Trendanalysen har även varit
ett viktigt underlag för att utveckla de olika
scenarierna i steg 4.
3.

Klusteranalys. Underlag för att genomföra
klusteranalysen har delvis tagits fram
genom desktopresearch, analyser av
företagsdata från SCB baserat på SNIkoder, och intervjuer med företag inom
området. De SNI-koder 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.

Metodsida
Följande SNI-koder har inkluderats i klusterkartläggningen
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

Följande företag är aktiva i vår region men
har inte inkluderats i analysen då de inte
ingick i beställda SNI koder eller hade
uppgifter om arbetsställen i Göteborg:
Företag

SNI-kod

Addvelo quicab

73119

MoveByBike

46491

47641, Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar

Koucky

74900

47642, Specialiserad butikshandel med cyklar

Cowi

71121

Ramboll

71121

Ramudden

71121

Nextbike

77210

Stadium

46420

XXL

47642

46180, Provisionshandel med annat specialsortiment
46491, Partihandel med sport- och fritidsartiklar
46731, Partihandel med virke och andra byggmaterial

52219, Övriga stödtjänster till landtransport
52290, Övriga stödtjänster till transport
62010, Dataprogrammering
62020, Datakonsultverksamhet
70220, Konsultverksamhet avseende företags organisation
71129, Övrig teknisk konsultverksamhet
95290, Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
46180, Provisionshandel med annat specialsortiment
71122, Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
71129, Övriga tekniska konsultbyråer
77210, Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
79120, Researrangemang
93199, Övrig sportverksamhet

BUSINESS REGION GÖTEBORG – EN DEL
AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN

