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DEFINITIONER 

Bilpool Ett antal fordon som inte tillhör specifik verksamhet och bokas 
vid behov.   

  
Blandad körning En kombination av landsvägskörning och stadskörning. 
 
ECO-läge  Begränsar motoreffekt och sparar energi vilket medför längre 

räckvidd för elfordon. (Nissan, 2018a) Inställning som kan 
aktiveras i vissa elbilar.  

 
Effekttopp   Period med extra hög efterfrågan på elektricitet. 
 
 
Icke publik laddning      Laddning vid en laddstation som ej är tillgänglig för 

allmänheten. (Energimyndigheten, 2017) 

Laddbox                             Väggmonterad laddare. (Power Circle, 2014)   

Laddinfrastruktur  Ett system av laddmöjligheter i samhället.  

Laddstation/Laddplats  Geografisk plats där det finns möjlighet till laddning.  
En laddstation kan bestå av flera laddpunkter. 
(Energimyndigheten, 2017) 

Laddpunkt Punkt där ett fordon kan ladda. 
Vid en laddpunkt kan laddning av ett fordon i taget ske. 
(Energimyndigheten, 2017) 

Laddstolpe/Laddare                   Hårdvaran som vid laddning av elfordon tillhandahåller ström. 
(Power Circle, 2014) 

Lönsamhet   Ekonomisk effektivitet hos en verksamhet 
(Nationalencyklopedin, 2018). 

Poolbil    Fordon som ingår i en bilpool.   

Publik laddning                          Laddning vid en laddstation som är tillgänglig för allmänheten. 
(Energimyndigheten, 2017) 

Region                                           En region är ett landsting i Sverige med utökat ansvar för den 
regionala utvecklingen. (SKL, 2018) 

Räckviddsångest                         Upplevd oro över batteriets begränsade kapacitet som medför 
begränsad räckvidd.    
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1 INTRODUKTION  

Klimatförändringarna är i dag ett allmänt accepterat faktum. På grund av växthusgaser i 
atmosfären stiger världens genomsnittstemperatur, vilket bidrar till att glaciärer smälter, 
havsnivån stiger och extrema väderfenomen sker mer frekvent. Den globala uppvärmningen 
resulterar i hot mot och äventyrande av mänskliga rättigheter och levnadsvillkor världen 
över. Således måste vi investera i klimatet nu medan kostnaderna fortfarande är hanterbara. 
(Naturvårdsverket, 2007) Sverige har antagit utmaningen med målet att år 2045 vara helt 
klimatneutralt (Regeringen, 2017a). 

En tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige kommer från transporter 
(Naturvårdsverket, 2017a). Som delmål i det svenska 2045-målet har Sverige satt upp målet 
att senast år 2030 ha en klimatneutral transportflotta (Regeringen, 2015) men enligt 
Naturvårdsverket (2017a) kräver detta en snabbare omställning till låga koldioxidutsläpp, 
eller snarare koldioxidfria alternativ. Vägen för att nå en koldioxidfri transportsektor är 
bland annat genom ett ökat införande av elfordon (IEA, 2017a). Globalt har antalet nya 
registreringar av elektriska personbilar aldrig varit så höga som 2016, då Sverige var på tredje 
plats gällande nationell marknadsandel (3,4%), efter Norge (29%) och Nederländerna (6,4%) 
(IEA, 2017b). 

Som en del av det svenska arbetet för en hållbar framtid har transportpolitiken även tidigare 
varit ett verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. År 2012 introducerades en 
Miljöbilspremie som ett incitament att köpa de dyrare, men mer miljövänliga fordonen 
(Transportstyrelsen, 2018a). Sedan Miljöbilspremien infördes har antalet elfordon i Sverige 
snabbt ökat (Transportstyrelsen, 2018a). I början av år 2018 finns 45 000 elfordon i Sverige 
(Elbilsstatistik, 2018). Snart införs istället ett annat ekonomiskt styrmedel, ett Bonus Malus-
system, vilket bidrar till att det blir mer ekonomiskt lönsamt att investera i nya 
miljöanpassade fordon med låga utsläpp samtidigt som fordon med höga utsläpp straffas 
med skatter (Regeringen, 2017b). Prognoser visar att det år 2030 kommer finnas runt en 
miljon elfordon i Sverige (Power Circle, 2016a; Kristensson, 2017). Om dessa prognoser 
stämmer står samhället inför en omfattande förändring. 

Hur elfordon implementeras i samhället består av flera utmaningar och hur detta ska 
hanteras är av stor betydelse, socialt, ekonomiskt som tekniskt. Denna studie kommer 
närmare att undersöka omställningen till en elektrifierad fordonsflotta ur ett både socialt och 
ekonomiskt perspektiv genom att tillämpa en fallstudie baserad på verksamhetsfordon inom 
Region Västmanlands regi. Studien undersöker genom en kvalitativ fallstudie även hur andra 
svenska offentliga verksamheter har gått tillväga i sitt arbete mot en elektrifierad 
fordonsflotta. 
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1.1 Bakgrund 
Elfordon är ett samlingsbegrepp för fordon som helt eller delvis drivs av el. I begreppet 
elfordon ingår elbilar, hybridfordon och laddhybridfordon. Denna studie kommer enbart 
fokuseras på elbilar. 

Elbil är ett fordon som endast drivs av el och innehåller en elmotor och ett batteri som 
laddas med sladd via elnätet (Energimyndigheten, 2017). 

Hybridbil är ett fordon som drivs av både en förbränningsmotor och en eller flera 
elmotorer, ett batteri (mindre än det som finns i elbilen) och en generator. Hybridbilar laddar 
batteriet under körning med hjälp av generatorn. (Energimyndigheten, 2017) 

Laddhybridbil använder likt en hybrid både elmotor och förbränningsmotor men en 
laddhybrid är uppbyggd så att det går att ladda fordonet med el från nätet vilket inte 
hybridfordon kan. (Energimyndigheten, 2017) 

Då elfordon drivs av el beror dess miljöpåverkan till stor del på hur den el de laddas med 
producerats. Elfordon som körs på en grön elmix (el producerad med förnybara energikällor) 
ger vid körning nära noll utsläpp av koldioxid. (SKL, 2017) Den eldrivna motorn har 
dessutom en mycket hög verkningsgrad och el som drivmedel är betydligt billigare än att 
använda sig av fossildrivna drivmedel. Elmotorn är även mycket tyst i jämförelse med 
förbränningsmotorn, bidrar inte till luftföroreningar i form av partiklar från avgaser och 
elbilen är både säkrare och kräver mindre underhåll än de konventionella fossildrivna 
fordonen. (Emobility, 2018a) 

En nackdel för elbilen är den begränsade räckvidden - hur långt fordonet kan köra innan 
laddning krävs och utöver den initiala investeringen är räckviddsångest en av de tydligaste 
barriärerna för elbilen (Egbue & Long, 2012; Zampoukos et al., 2015; Vassileva & Campillo, 
2016).  Räckvidden beror på batteriets kapacitet att lagra energi och fordonets energiåtgång. 
Energiåtgången påverkas av fordonets vikt, väglag, väderförhållanden, körsätt och mängden 
kringutrustning (exempelvis luftkonditionering) som används (SKL, 2017). Batteriets 
kapacitet kan dessutom försämras vid minusgrader (SKL, 2017), något som flera användare 
rapporterat om (Wikström, Hansson & Alvfors, 2016; Kaplan et al., 2016). I dag är 
räckvidden för elbilar på marknaden mellan 16 och 55 mil, tekniker för lång räckvidd finns 
men kostar mycket (Emobility, 2018a). 

Det är de höga batterikostnaderna som i dag är anledningen till elbilens jämförelsevis höga 
inköpspris. Runt 80 procent av kostnaden för en elbil är batterikostnader, enbart 10 procent 
för motorn och ytterligare 10 procent för elektroniken (Nikowitz, 2016). För att utöka 
räckvidden blir batterierna allt större. I dag används litium-jonbatterier i lätta elfordon men 
processen för att framställa dessa är mycket energikrävande. Beroende på elmixen som 
använts kan ett batteri under tillverkningsprocessen ha släppt ut 15–20 ton koldioxid 
(Romare & Dahllöf, 2017). Dessutom är flera metaller som används i batterierna 
eftertraktade resurser som kan vara mycket energikrävande och miljöskadliga att bryta. I dag 
finns heller ingen organiserad återvinning för att sluta livscykeln på ett hållbart vis. De allt 
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större batterierna kan alltså ha en försämrad påverkan på miljön men forskning pågår och 
det finns potential för stor förbättring. (Naturskyddsföreningen, 2018) 

Frågan om ren elproduktion är fortfarande en svår fråga globalt sett (Ekonomifakta, 2018). 
Sveriges elmix är däremot en av de renaste i världen (Energiföretagen, 2017) och det hävdas 
att den totala svenska elproduktionen kommer kunna försörja en elektrifierad fordonsflotta 
(Svensk energi, 2013). Problem uppstår däremot om många elfordon laddas samtidigt. Vid 
perioder med extra hög efterfrågan av elektricitet belastas både elproducenten och elnätet. 

För att uppnå allmän acceptans gentemot elfordon finns flertalet barriärer att 
övervinna.  Ännu är elfordon som produkt betydligt dyrare än de konventionella fordonen 
med förbränningsmotorer, något som allt fler ändå anger att de till viss del kan acceptera 
tack vare den mycket lägre miljöpåverkan (Degirmenci & Breitner, 2017; Sunnerstedt och 
Hedenquist, 2015; Bern et al., 2016; Vassileva & Campillo, 2017) liksom dess därefter 
betydligt lägre driftskostnader (Vassileva & Campillo, 2017). De flesta författare inom 
området menar att politiska styrmedel till fördel för elfordon är ett måste för att de ska få ett 
ordentligt genomslag, exempelvis genom subventionerat inköpspris (Sunnerstedt & 
Hedenquist, 2015; Vassileva & Campillo, 2017; Robinson et al., 2013; IEA, 2017b; Egbue & 
Long, 2012). Den 1 juli 2018 införs ett Bonus Malus-system i Sverige (Regeringen, 2018a). 
Den redan befintliga fordonsflottan berörs ej av införandet av Bonus Malus-systemet då 
fordonsskatten för dem är oförändrad. För fordon som släpper ut 0 gram koldioxid delas det 
högsta bonusbeloppet på 60 000 kronor ut vid inköp. Bonusen minskar därefter linjärt per 
gram koldioxid som fordonet släpper ut. 60 gram koldioxid är den högsta halten av utsläpp 
som fortfarande tilldelas bonus med belopp på 10 000 kronor. För nya bensin- och 
dieseldrivna fordon kommer en förhöjd fordonsskatt tas ut under de första tre åren. 
(Regeringen, 2017b) 

Miljöpåverkan, pris och räckvidd har stor inverkan på den kommande tidens elektrifierade 
fordonsflotta. Vilken av de tre faktorerna som har störst inverkan är forskarna oense om, 
men att det är tre mycket viktiga faktorer är tydligt. 

1.1.1 Laddning 

Ytterligare ett samlingsbegrepp som finns är laddfordon. Med laddfordon menas fordon som 
kan laddas från elnätet. I begreppet laddfordon ingår alltså elbilar och laddhybridbilar men ej 
hybridbilar. (Energimyndigheten, 2017) Laddning av ett laddfordon kan ske på olika sätt och 
sker främst från en speciellt installerad laddstolpe eller laddbox. Det är möjligt att ladda i 
lägre hastighet från ett vanligt hushållsuttag men detta är ur säkerhetssynpunkt ej 
rekommenderat. (Emobility, 2018b) Laddning kan i vissa fall ske på samma sätt via 
motorvärmaruttag, det finns dock speciella insatser att installera som medför en godkänd 
säkerhetsstandard (Emobility, 2018c). 

Det finns i dag tre olika laddningshastigheter, dessa kallas normal-, semisnabb- och 
snabbladdning. Beroende på fordonets modell och batteristorlek kan olika laddare användas 
och det tar olika lång tid för att uppnå full laddning, från ungefär 30 minuter till åtta timmar. 
Kostnaden för de olika laddtyperna kan också variera kraftigt. Detta beror på utrustningens 
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komplexitet och hur pass mycket arbete som ligger bakom projektering och dragning av 
ledningar, något som även beror på effektbehovet. Det är dessa aspekter som medför 
snabbladdarens betydligt högre kostnad.  

Kostnaden för dragning, installation och laddstation kan för en normalladdare kosta upp till 
20 000 kr. En semisnabbladdare kostar vanligen mellan 20 000 och 55 000 kr. 
Snabbladdare har ett betydligt högre pris och kostar mellan 200 000 och 550 000 kr. 
(Emobility, 2018d) 

Parallellt med det ökande antalet elfordon och laddbara bilar i Sverige har även antalet 
laddplatser markant ökat. Under år 2017 ökade antalet svenska publika laddpunkter med 76 
procent (Power Circle, 2017). 

Trots uppmärksammade mönster som visar att behovet av publik laddinfrastruktur minskar 
vid vardaglig användning i och med att erfarenheten av elfordonet ökar pekar många av de 
som argumenterar för en fortsatt ökad elektrifierad fordonsflotta på vikten av en fungerande 
laddinfrastruktur. (IEA, 2017b; Bern et al., 2016; Zampoukos et al., 2015) Finns inte 
laddmöjligheterna för de som initialt upplever stor räckviddsångest så kommer de inte skaffa 
ett elfordon. 

1.1.2 Region Västmanland 

Region Västmanland har ansvaret för hälsa, sjukvård, kollektivtrafik och resor i regionen 
(Region Västmanland, 2018). Transport är en prioriterad fråga i miljöarbetet för Region 
Västmanland och de har antagit utmaningen att ha en fossilt oberoende fordonsflotta 2030. 
För att kunna nå detta mål krävs en omställning av deras fordonsflotta till förnyelsebara 
bränslen. (Region Västmanland, 2017) År 2017 hade Region Västmanland 120 stycken 
verksamhetsbilar i bruk varav enbart fyra elfordon (Salomonsson, 2017a). Antalet elfordon 
kommer att kraftigt behöva öka för att kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. I 
dag har Region Västmanland fyra laddplatser för verksamhetsfordon stationerade på 
sjukhusområdet på Västmanlands sjukhus i Västerås. I och med den kommande ökningen av 
antalet elfordon i verksamheten kommer laddinfrastrukturen att behövas byggas ut. 
(Salomonsson, 2017a) 

I Tabell 1 presenteras Region Västmanlands verksamhetsfordon. Dessa fordon är specifikt 
leasade av de olika verksamheterna inom regionen. (Salomonsson, 2017a). I denna studie 
inkluderas inte pool-bilar och ambulanser. 
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Tabell 1 Verksamhetsfordon inom Region Västmanland (Salomonsson, 2017a) 

Verksamhet \ Drivmedel El Biogas Diesel E85 Totalt 

Västmanlands Sjukhus (VS)  16 2 10 28 

Primärvård, Psykiatri och 
Habiliteringsverksamhet (PPHV)  22 15 22 59 

Verksamhets och Ledningsstöd (VLS) 4 8 10 5 27 

Hjälpmedelscentrum (HMC)   3  3 

Kollektivtrafikförvaltningen (KTF)  1   1 

Regionkontoret   2  2 

Totalt 4 47 32 37 120 

1.2 Problematisering 
En övergång till en fossilfri fordonsflotta har många fördelar men även en hel del barriärer. 
Wikström, Eriksson och Hansson (2016) beskriver vikten som statliga myndigheter har vid 
införandet av fossilfria fordonsflottor genom att exempelvis vara en förebild. Detta kan i sin 
tur bidra till att fler väljer att gå samma väg. Enligt kommunallagen (SFS 2017:725 11 kap 1 §) 
ska “kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter”. 
Miljöarbetet är ett viktigt område för regionala verksamheter samtidigt som det inte finns 
obegränsade ekonomiska resurser. Regioner finansieras till stor del av skattemedel 
(Regeringen, 2008) och att medel läggs på rätt saker är av stor vikt då de har ansvar för 
viktiga samhällsfunktioner, bland annat sjukvården. Region Västmanland har som plan att 
övergå till en allt mer elektrifierad fordonsflotta och planerar att införskaffa fler elfordon 
redan i år. De är beredda att satsa och investera i målet att bli fossilfria. 

På senare tid har fler studier kring elfordon inom verksamheter gjorts. Många fokuserar på 
verksamheter med transport som huvudsyfte, exempelvis elektrifierande av taxiflottor och 
transport- och leveransföretag. År 2016 utgjorde verksamhetsbilar 80 procent av registrerade 
elfordon i Sverige (Wikström, Eriksson & Hansson, 2016), ändå är litteraturen ännu inte 
särskilt omfattande avseende övriga verksamheter. Tre studier som förespråkar elfordon i 
övriga verksamheter undersöker positiva och negativa upplevelser samt ger vissa förslag på 
hur dessa ska hanteras inom organisationer och offentliga sektorer. De understryker vikten 
av information till de anställda. (Wikström, Eriksson & Hansson, 2016; Wikström, Hansson 
& Alvfors, 2016; Kaplan et al. 2016) 

Flera andra studier har undersökt den totala ägandekostnaden för elbilen. Detta har många 
gånger gjorts ur privatpersonens perspektiv i syfte att försöka bevisa att elbilen i dag är ett 
fullgott alternativ till fordon med den konventionella förbränningsmotorn (Hagman et al., 
2016; Wu, Inderbitzin & Bening, 2015). Andra har istället fokuserat på de samhällskostnader 
olika fordon genererar (Mitropoulos, Prevedouros & Kopelias, 2017). Flera studier som 
fokuserar på både miljömässiga och ekonomiska aspekter har gjorts i länder där 
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elproduktionen är mycket oren och därför kan de knappast jämföras med den svenska 
marknaden (Mitropoulos, Prevedouros & Kopelias, 2017; Wu, Inderbitzin & Bening, 2015).   

I de studier som gjorts om elbilens totala ägandekostnad har alltså privatpersonens 
perspektiv tillgodosetts, liksom samhällets ur ett utsläppsperspektiv. Hur ett införande ska gå 
till i verksamheter har också undersökts, ur en individ- och organisationsnivå, men inte ur ett 
kostnadsperspektiv eller en operativ funktionsnivå. I och med att litteraturen påpekar den 
omfattande inlärningen samtidigt som mycket få uppskattningar av ägandekostnaden av 
elfordon har gjorts ur ett organisationsperspektiv, vill denna studie undersöka dessa två 
ämnen parallellt. Det saknas studier om hur bilarna ska hanteras ur både ett operativt - 
tekniskt som socialt, och ekonomiskt perspektiv.   

Syftet med denna studie är därför att ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv undersöka 
huruvida omställningen till en elektrifierad fordonsflotta av en regions verksamhetsfordon 
kan bli lönsam.  

1.3 Forskningsfrågor 
För att uppfylla syftet ska följande forskningsfrågor besvaras: 

• Vilka sociala hinder och barriärer kan uppkomma vid omställningen till en 
elektrifierad fordonsflotta? 
 

• Vilka investeringar krävs av verksamheten för en väl fungerande elfordonsflotta? 
 

• Vilka ekonomiska och sociala faktorer påverkar de totala kostnaderna och hur kan 
dessa påverkas eller styras? 

1.4 Avgränsning 
Denna undersökning fokuserar på icke vinstdrivande organisationer såsom kommuner och 
regioner. Studien ställer sig okritisk till huruvida elbilen är rätt val att satsa på och kommer 
heller ej att ta hänsyn till större miljöperspektiv. Enbart rena elbilar kommer behandlas, ej 
hybrider av olika slag. Studien fokuserar på verksamhetsfordon ej bilpoolsbilar. 
Undersökningen fokuserar på den svenska marknaden och dess styrmedel även om 
internationella studier har använts. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

I denna del presenteras litteratur och teori om elbilar i verksamheter och dess ekonomi. 
Teorier kring förändringsprocessen, total ägandekostnad, smart styrning och 
marknadsutveckling presenteras vilka kommer att vara utgångspunkten i denna 
undersökning. 

Vid en samhällsförändring kan dess utmaningar ses ur ett systemperspektiv vilket innebär att 
ett problem kan undersökas ur tre nivåer: individ-och organisationsnivå, funktionsnivå och 
industriell nivå. Individ- och organisationsnivån innebär att problemet är sett ut ledningens 
och medarbetarnas perspektiv. Funktionsnivån undersöker problemet ur ett praktiskt 
perspektiv, hur olika processer hanteras, till exempel organisationsstruktur och logistik. 
Industriell nivå innebär att problemet ses ur ett bredare branschperspektiv. (Blomkvist och 
Hallin, 2015) Vid omställningen till en elektrifierad fordonsflotta står samhället inför en 
förändring och påverkas av samtliga perspektiv. Denna studie har utgått från att parallellt 
studera systemperspektivet från en individ- och organisationsnivå samt funktionsnivå, de 
som organisationer mer självständigt kan styra. Inom individ- och organisationsnivån 
undersöks problemet utifrån teorier om förändringsprocessen. Funktionsnivån undersöks 
utifrån teorier om marknadsutveckling, total ägandekostnad samt smart styrning.    

2.1 Förändringsprocessen 
Vid förändring av hela eller delar av en organisation är Lewins (1947; 1951, se Forslund, 
2013) trestegsmodell ett vanligt verktyg att tillämpa för att på ett tydligare sätt kunna 
definiera förändringen. Modellen utgår från att det krävs en resa mellan två olika stadier, 
från den normala vardagen till en ny verklighet, se Figur 1 Lewins trestegsmodell för 
förändring inom organisationer. (Forslund, 2013) 

 

Figur 1 Lewins trestegsmodell för förändring inom organisationer 

Forslund (2013) beskriver att aktion behövs för att initiera en upptining. Processen handlar 
om att börja tänka och agera på ett nytt sätt och då människor gärna gör det de är vana vid 
behövs hjälp. Det är även viktigt att fortsätta med detta stöd och denna hjälp för att få 
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förändringen och förflyttningen att gå åt rätt håll, annars kan förflyttningen istället leda 
tillbaka till gamla vanor och tankesätt. 

2.1.1 Krishantering 

Forslund (2013) beskriver att förändring kan skapa oro, stress och osäkerhet hos de som 
drabbas av förändringen. Rädsla för det okända kan vara en orsak till en negativ inställning 
till förändring och kan leda till kris. Kris kan delas in i fyra faser enligt Cullberg’s (1975, se 
Forslund, 2013) teori om kriser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Chockfasen innebär förnekelse och i organisationer är det inte ovanligt 
att anställda tycker att det är omöjligt att förändra och därför meningslöst att försöka. 
Chockfasen övergår till reaktionsfasen som innebär att individer börjar ifrågasätta varför 
förändringen ska ske. I organisationer är det inte ovanligt att anställda försöker sabotera 
förändringen genom att exempelvis sprida osanna rykten. Bearbetningsfasen innebär att 
acceptansen för förändringen ökar. Ett uttryck som är vanligt förekommande under 
bearbetningsfasen är “det var bättre förr”. Den sista fasen är nyorienteringsfasen som 
innebär att individen lever vidare med upplevelsen av att förändringen har skett. (Forslund, 
2013) 

Då vissa människor inte tycker om förändring och kan de reagera starkt på att bli “tvingade” 
att göra något på ett nytt sätt. Det är enligt Forslund (2013) viktigt att bemöta dessa individer 
och hänvisar till Kotter och Sclesinger’s (1979) metoder att hantera reaktionerna: 

Utbildning och kommunikation: Att alla vet vad som är på gång och varför. 

Delaktighet: Den som själv är delaktig i att arbeta fram något gör sällan motstånd mot 
saken i fråga. 

Stödaktiviteter: Att avsätta nya resurser för att förebygga eller lösa problem. 

Förhandling: Att erbjuda motståndaren något i gengäld. 

Manipulering och kooptering: Att sprida falska rykten för att manipulera eller kooptera 
genom att erbjuda den viktigaste motståndaren något för att få över denne på sin sida. 

Med hjälp av dessa aktiviteter kan motstånd, oro och osäkerhet som uppkommer i Lewins 
trestegsmodell och upplevelse av kris hanteras. De två sista punkterna, förhandling samt 
manipulering och kooptering är mycket inriktade på att möta arga motståndare och kan 
tolkas som något kontroversiella. Detta är utmaningar som här inte anses höra till ämnet. 

2.1.2 Elbilar i verksamheter 

Vassileva och Campillo (2017) påpekar att fordon i verksamheter har ett mer förutsägbart 
res- och laddmönster än privatägda fordon. Detta kan underlätta hanteringen av elfordonen 
och att upprätta kör- och laddscheman, jämfört med vid privat användning. Hahnel, Gölz och 
Spada (2013) uppmärksammar just det som ett problem för smart styrning av privatägda 



 9  

elfordon. Samtidigt kan verksamhetsfordon också nyttjas till högre grad än privatägda fordon 
vilket gör dem mer kostnadseffektiva (Wikström, Eriksson & Hansson, 2016).  

Wikström, Hansson och Alvfors (2014) anser att elbilar passar perfekt som 
verksamhetsfordon tack vare det låga behovet av publik laddinfrastruktur. Flera studier visar 
på en tydlig inlärningskurva vid bruk av elbilar, både inom verksamheter (Wikström, 
Hansson & Alvfors, 2014) och privat användning (Bunce, Harris & Burgess, 2014) där föraren 
i början laddar ofta och gärna återvänder “hem” med 50 procent kvar i batteriet. Med tiden 
utförs allt mindre laddning på andra platser i och med att användaren lär känna bilen 
(Bunce, Harris & Burgess, 2014; Wikström, Hansson & Alvfors, 2014, 2016), vilket alltså 
minskar behovet av en utbyggd laddinfrastruktur vid vardaglig användning. Sunnerstedt och 
Hedenquist (2015) rapporterar att förare till verksamhetsfordon ytterst sällan laddade på 
publika platser och att många deltagare i studien inte ens visste hur laddinfrastrukturen i 
samhället såg ut.  

Det som skrivits om elbilar i verksamheter fokuserar ofta på hur dessa tas emot och uppfattas 
av de anställda och hur detta ska kommuniceras på ett positivt sätt. De studier som finns 
inom området är överens om vikten att nå ut med information till berörda användare för att 
underlätta inlärningskurvan som sker både gällande acceptans och räckviddsångest 
(Wikström, Eriksson & Hansson, 2016; Wikström, Hansson & Alvfors, 2014, 2016; Kaplan et 
al., 2016; Sunnerstedt & Hedenquist, 2015). Detta stämmer väl överens med vad Forslund 
(2013), beskriver och även presenterar ur Lewin’s (1947; 1951) samt Kotter och Sclesinger’s 
(1979) teorier om förändring och krishantering i verksamheter. Det är viktigt att de anställda 
blir utbildade och får vara med i förändringen för att på bästa sätt kunna möta förändringen 
och även hantera det nya på rätt sätt i framtiden. 

Fokus varierar dock i de studier som gjorts på området. I Kaplan et al.’s (2016) studie som 
fokuserar på små och medelstora företag i Europa visar resultaten på att företagen i 
genomsnitt inte använder elbilarna i mer än fyra timmar åt gången, vilket gör det möjligt att 
vid behov genomföra en extra halvtimmes laddning varje dag, men det framgår inte vilken 
typ av företag detta gäller. De nämner dock att föreståndare för verksamheternas 
fordonsflottor generellt var mindre positiva inom bland annat den offentliga sektorn och mer 
positiva inom de tekniska företagen. Detta kan möjligtvis förklaras med att dessa helt enkelt 
är mer intresserade av ny teknik. (Kaplan et al., 2016) I Sierzchula’s (2014) studie var 
nyfikenhet på ny teknik till och med den främsta faktorn, före miljötänk och image, till att 
företag införskaffade elfordon i verksamheten. Sierzchula snuddar också vid tanken att en 
inlärningskurva finns som senare naturligt kan komma att öka antalet elbilar i verksamheten. 
I Wikström, Eriksson och Hansson’s studie (2016) ser man olika grad av nöjdhet och 
användningsgrad utifrån vilket sätt elbilen introducerats; om det är en pool-bil, en av flera 
andra sorters verksamhetsbilar eller om bilen är kopplad till en person eller uppgift. Det sista 
alternativet hade i studien högst prestationsgrad både i nöjdhet och användargrad, men 
författarna påpekar även att elbilar i de andra två kategorierna också är av vikt för att göra 
fordonen synliga i verksamheten och öppna för möjligheter. (Wikström, Eriksson & Hansson, 
2016) Wikström et al. (2014; 2016) uppmuntrar “skvaller” inom personalstyrkan då de 
erfarna elbilsanvändarna tenderar att tala gott om sina erfarenheter och kan sprida en 
öppenhet och nyfikenhet. 
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Sunnerstedt och Hedenquist (2015) som sammanställt slutrapporten för projektet 
Elbilsupphandlingen kommer genom fokusgrupper bland mycket annat fram till tre olika 
laddmönster bland verksamhetsfordon: 

1. Laddning sker varje gång fordonet återvänder till den ordinarie platsen. 
2. Laddning sker i slutet av dagen, oberoende av antal resor som görs. 
3. Laddning sker vid behov. 

 
Vilket av dessa mönster som tillämpades avgjordes av verksamhetens egna policyer 
(Sunnerstedt & Hedenquist, 2015). Inte heller här framkommer dock om det finns något 
mönster inom respektive sektor användarna arbetar i, eller någon reflektion över vad som 
skulle kunna vara mest lämpligt ur ett tekniskt, ekonomiskt eller socialt perspektiv. 
 
Wikström, Eriksson och Hansson (2016) och Wikström, Hansson och Alvfors (2016; 2014) 
har i sina studier mest undersökt de sociala bitarna av införandet av elbilar i offentlig 
verksamhet och bidragit med mycket relevant forskning på området. Sunnerstedt och 
Hedenquist (2015) har i slutrapporten om elbilsupphandlingen bidragit med mycket 
information om hur det ser ut på den svenska marknaden. Både hur det ser ut sett ur 
privatpersonens perspektiv samt hur verksamheter och offentlig sektor kan hantera 
omställningen, ur ett socialt organisations- och individperspektiv men även delvis ur ett mer 
operativt funktionsperspektiv. Både Sunnerstedt och Hedenquist (2015) och Wikström, 
Hansson och Alvfors (2014) påpekar att ett införande av elfordon i verksamheter är ett 
kraftfullt steg i riktning mot ett fossilfritt samhälle. Detta eftersom att det med tiden ökar den 
personliga acceptansen för elbilar i samhället samtidigt som det inte kräver en väl utbyggd 
publik laddinfrastruktur. 

2.2 Marknadsutveckling 
Implementering av ny teknik på en marknad kan förklaras med hjälp av en S-kurva. S-kurvan 
som visas i Figur 2 beskriver en produkts marknadsutveckling och andelar i och med 
teknikutveckling och tid. Schilling (2005) beskriver att marknadsandelarna är låga i början 
då teknologin inte är särskilt utvecklad och tekniken okänd för allmänheten. I och med 

fortsatt utveckling och ökad publik 
acceptans accelererar kurvan. Då 
även tillverkningskostnader minskar i 
och med större produktion ökar 
marknadsandelarna kraftigt. 
Slutligen kan varken utveckling eller 
storproduktionsfördelar driva 
marknadsandelarna mycket mer, en 
gräns är nådd, vilket resulterar i att 
kurvan planar ut (Schilling, 2005). 

  

Figur 2 S-kurvan 
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S-kurvan är dock inte lämplig att använda som prognosmodell utan bör snarare användas 
som ett verktyg för att identifiera olika faser i marknadsutvecklingen (Filipsson och 
Grundfelt, 2009). I Figur 3 illustreras fem olika faser som kan appliceras på S-kurvan för 
marknadsutvecklingen för eldrivna fordon.     

 

Figur 3 S-kurvans olika faser (Filipsson och Grundfelt, 2009) 

Filipsson och Grundfelt (2009) beskriver introduktionsfasen för elbilsmarknaden som en 
fortsatt utveckling och förberedelser för en förväntad tillväxt. Ett fåtal elbilar finns på 
marknaden och ett flertal tekniska svårigheter kvarstår att lösa som exempelvis begränsad 
räckvidd. I introduktionsfasen är kostnaden för att investera i ett elfordon fortfarande hög 
och barriärer som otillräcklig laddinfrastruktur är fortfarande ett problem. I tillväxtfasen har 
de största tekniska barriärerna blivit lösta och att köra en elbil är jämförbart med att köra 
exempelvis en bensindriven bil. Det finns ett flertal bilmodeller på marknaden även fast antal 
på marknaden fortfarande är begränsade. Vid genombrottsfasen lanseras många 
elbilsmodeller på marknaden och intresset för elbilar stiger kraftigt. Dock är den kraftiga 
ökningen fortfarande beroende av ekonomiska styrmedel. (Filipsson och Grundfelt, 2009)  

2.3 Total ägandekostnad 
Att äga en produkt behöver inte enbart betyda att dess kostnad uppgår till inköpspriset. 
Kostnader som kan tillkomma är exempelvis service och reparationer, något som kan komma 
att se olika ut beroende på exempelvis produkt, märke och återförsäljare. Det finns olika 
teorier som beskriver en produkts faktiska kostnad, sett ur olika perspektiv där exempelvis 
livscykelkostnad är ett vanligt koncept. Total ägandekostnad (Total Cost of Ownership: TCO) 
är ett begrepp som summerar alla olika sorters kostnader som är kopplade till ägandet av en 
produkt eller tjänst. Både direkta kostnader och indirekta kostnader inkluderas i en total 
ägandekostnadsanalys. 
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 “At a minimum any TCO approach should include transportation costs, receiving costs, 
quality costs (inspection, rework, reject costs), purchasing, administrative expenses, 
including management time, and of course, the price of the purchased item”  
(Ellram, 1993 s. 4) 

En total ägandekostnadsanalys varierar ofta i omfattning, det är upp till den som genomför 
analysen att avgöra hur pass grundligt den ska genomföras. Grundligheten i analysen bör 
dock vara ett medvetet val, exempelvis kan metoden utföras utefter ett formellt eller 
informellt förhållningssätt. Ett formellt förhållningssätt till metoden innebär att alla 
kostnader som uppkommer i och med att en specifik produkt köps av en specifik 
återförsäljare grundligt utvärderas, såsom extra kostnader vid eventuella returer eller andra 
möjliga problem och tillhörande arbetskostnader som kan uppstå till följd av ett köp. I ett 
informellt förhållningssätt tas visserligen dessa indirekta kostnader i beaktande och köparen 
är medveten om att extra kostnader kan uppstå, men de involveras inte direkt i kalkylen. 
(Ellram, 1993) 

Ellram (1993) delar upp den totala ägandekostnaden i tre kategorier; pre-
transaktionskostnader, transaktionskostnader och post-transaktionskostnader. Under pre-
transaktionskostnader innefattas kostnader som exempelvis uppkommer till följd av att 
behovet av produkten undersöks. Transaktionskostnader innefattar bland annat inköpspris, 
leveranskostnader och installationskostnader. Post-transaktionskostnader uppstår sedan i 
form av exempelvis service- och reparationskostnader och ökad eller förlorad inkomst på 
grund av företagets rykte hos kund. 

Ellrams teorier (1993) passar väl in i exempelvis en producerande verksamhet, vid köp av en 
ny maskin i en produktionslina eller vid val att inhandla en komponent av en ny 
återförsäljare. Den totala ägandekostnaden kan dock tillämpas, så som Ellram själv menar, 
på det sätt användaren finner mest lämpligt. Flera studier om elbilens ekonomi har utförts 
utifrån en total ägandekostnadsanalys med noggranna specifikationer av vad analysen 
behandlar. 

Hanson (2011) menar att det kan bli ett mycket svårhanterligt arbete att faktiskt beräkna alla 
kostnader och att dess innebörd i siffror lätt går förlorad. Hanson föreslår därför att denna 
metod är passande för att kunna göra ett motiverat val genom jämförelse av olika produkter 
eller tillvägagångssätt vid att införskaffa sig dessa. 

2.3.1 Elbilens ekonomi 

Elbilen kan vara en dyr investering, det är något som i dag är en tydlig barriär för 
expandering av elfordonsflottan och de som hittills införskaffat en elbil har främst gjort detta 
av miljöskäl (Degirmenci & Breitner, 2017; Sunnerstedt och Hedenquist, 2015; Bern et al., 
2016; Vassileva & Campillo, 2017). Nu tar allt fler länder politiska initiativ och inför olika 
sorters styrmedel för att göra det enklare och billigare att införskaffa ett elfordon. Detta är 
enligt flera studier ett måste för att en omställning ska komma till stånd (Vassileva & 
Campillo, 2017; Robinson et al., 2013; IEA, 2017b; Egbue & Long, 2012). Efter den initiala 
investeringskostnaden av fordonet och en eventuell laddstolpe är dock elbilen mycket 
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kostnadseffektiv men uppfattningen om att elbilen ska vara ett dyrt alternativ lever kvar hos 
konsumenterna (Hagman et al., 2016). Därför har studier om elbilens faktiska kostnad på 
senaste tiden blivit allt vanligare. Dessa har olika utgångspunkter men många studier är 
gjorda ur privatpersonens perspektiv. Både Wu, Inderbitzin och Bening (2015) och 
Mitropoulos, Prevedouros och Kopelias (2017) menar att det är relevant att se på den totala 
ägandekostnaden per kilometer. Elbilen har enligt de båda studierna potential att totalt bli 
mer kostnadseffektiva än andra tillgängliga alternativ med förbränningsmotorer om de körs 
tillräckligt långt.  

Mitropoulos, Prevedouros och Kopelias (2017) studie inkluderar bland annat miljökostnader 
som tillkommer i och med avgasutsläpp. Enligt dem är laddhybriden det billigaste 
alternativet totalt, men detta är om den körs på rätt sätt, det vill säga utnyttjar sin fulla 
elektriska kapacitet vid varje körning. Däremot är elmixen i studien baserad på tysk 
elproduktion med en stor andel kol. Studien har en mycket bra utgångspunkt men är därför 
inte till fullo tillämpbar på den svenska marknaden. Ytterligare en tysk studie (Jochem, Doll 
& Fichtner, 2016) har undersökt skillnaden i externa kostnader relaterade till utsläpp vid 
förbränning av bränsle, eltillverkning, total miljöpåverkan, ljud och trafikflöde. Studien 
menar att elbilen enbart är marginellt bättre totalt, men att här finns stora 
förbättringspotentialer, bland annat i elmixen. 

Hagman et al.’s (2016) studie fokuserar på ägandekostnaden för privatpersonen på den 
svenska marknaden. De inkluderar ränta på billån, försäkring, underhåll och reparationer, 
skatter och subventioner, avskrivning och bränslekostnader. Deras resultat visar att bilen 
med högst inköpspris - elbilen BMW i3, är den som i slutändan har lägst total 
ägandekostnad, både totalt, per månad och per kilometer. Den bil med lägst inköpspris - den 
dieseldrivna Volvo V40 D3, var den bil som i slutändan hade högst total ägandekostnad på 
grund av dess högre bränslekostnad, skatter och underhåll och reparationer. Författarna 
medger att avskrivnings- och bränslekostnader är svåra att avgöra, liksom att försäkringar 
och räntor kan variera. De inkluderar inte heller potentiella batteribyten på elbilen. 

Osäkerheten är något som alla nämnda studier gjorda på elbilens totala ägandekostnad 
menar kan ha stor inverkan på deras resultat och att detta både varierar stort mellan länder 
och konsumenter samt i takt med att utvecklingen går framåt. Studierna är dock överens om 
att den expanderande elfordonsflottan är i behov av politiska medel såsom subventioner och 
en fortsatt utbyggd laddinfrastruktur. De flesta anser att elbilen har stor potential att redan 
nu, eller åtminstone i en nära framtid, vara minst lika kostnadseffektiv som de 
konventionella förbränningsbilarna på marknaden. 
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2.4 Smart styrning 
Sedan 70-talet då datorns mikroprocessor uppfanns har styrteknik utvecklats kraftigt. 
Möjligheten att styra teknologier har blivit möjligt genom att använda sig av fysiska 
komponenter och programmering. (Alm, 1991) Begreppet smart styrning används i dag allt 
mer flitigt och syftar på att styra teknologier på ett smart sätt så det blir mer hållbart. Smart 
styrning kan exempelvis vara hållbart ur ett ekonomiskt-, miljömässigt-, tillgångs- eller 
användarmässigt perspektiv. 

Vid laddning av ett elfordon kan driften anpassas genom att exempelvis stänga av och sätta 
på ström samt ladda i och ladda ur batteriet, enligt ett antal mer eller mindre önskvärda 
parametrar. För privat bruk kan det vara svårt att avgöra dessa parametrar, då 
användarmönstret i dessa fall är relativt oförutsägbart (Hahnel, Gölz & Spada, 2013) men 
vissa menar att smarta laddstrategier för elbilar är essentiellt för att kunna uppnå en både 
ekonomisk, teknisk, och miljömässigt fungerande elbilsflotta (Schückng et al., 2017; Hahnel, 
Gölz & Spada, 2013). 

I dag råder effekttoppar av elförbrukning både på förmiddagen och på eftermiddagen då 
många kommer hem från jobbet och utför hemmets alla energikrävande sysslor. Studier har 
argumenterat för att det även är vid denna tid på eftermiddagen som elbilsanvändaren 
kommer hem och fordonet kopplas in efter dagens användning, vilket ytterligare förstärker 
effekttoppen (Robinson et al., 2013; Vassileva & Campillo, 2017). På samma sätt visar 
Robinson et al. ’s (2013) studie att det även är vid ungefär samma tid som 
verksamhetsfordonen laddas, vid slutet av arbetsdagen.  

För att minska det höga trycket på de lokala näten och risken för överbelastning föreslår flera 
studier att laddningen av elbilarna bör styras smart (Robinson et al., 2013; Schücking et al. 
2017). Eftersom priset sätts utefter efterfrågan (Energimarknadsinspektionen, 2014) och 
tillverkningen av el alltid måste möta efterfrågan kan stort tryck även sättas på 
elproducenterna (Energiföretagen, 2017). 

Ett exempel på smart laddning är att bilarna främst laddas exempelvis under natten då det 
övriga energibehovet är lågt. Därav främjas normalladdaren, som laddar bilen under en 
längre tid med en lägre effekt, framför snabbladdaren (Zampoukos et al., 2015). Eftersom 
energibehovet och priset korrelerar ger detta även positiva effekter på driftkostnaden av 
fordonet. Enbart en simpel strategi för laddning ger enligt Schmidt, Eisel och Kolbes (2014) 
potential för elbilar att totalt bli mer lönsamma än dieselbilen som de använder som referens.   
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3 METOD 

I följande kapitel beskrivs hur processen att utföra denna studie sett ut genom att förklara 
vilka metoder som använts, vilka val som gjorts och varför dessa ansetts mest lämpliga. 
Metoden har bidragit till resultatet av denna undersökning. 

3.1 Fallstudie 
Denna undersökning är ett resultat av ett uppdrag givet av fastighetsförvaltningen på Region 
Västmanland och detta är därför det centrala fallet i denna fallstudie. Anledningen till valet 
att tillämpa metoden fallstudie är att den genererar en detaljerad empiri med möjlighet att 
fånga verklighetens komplexitet (Blomkvist och Hallin, 2015). Blomkvist och Hallin (2015) 
beskriver att det finns olika typer av fallstudier och vilken fallstudie som väljs beror på 
undersökningens syfte och frågeställningar. En fallstudie kan exempelvis vara utforskande, 
förklarande eller beskrivande. Denna studie har utgått från en utforskande metodik där 
Region Västmanland är det centrala fallet och ett flertal intervjuer har gjorts inom 
organisationen. En utforskande metodik innebär att en studie genomförs på ett område som 
ej vetenskapligt studerats i stor omfattning eller att identifiera viktiga dimensioner av ett 
problem som inte studerats tidigare (Blomkvist och Hallin, 2015). Fallstudier har även 
genomförts på ett antal externa aktörer för att få exempel på hur andra aktörer hanterar sina 
elektrifierade fordonsflottor. De externa aktörerna är representanter från andra regioner och 
kommuner. Vissa intervjuer som genomförts behandlar mer allmänna områden för att ge en 
fördjupad förståelse för ämnet medan andra intervjuer varit av en informativ art för att 
uppfylla studiens syfte. 

3.1.1 Interna aktörer 

För att undersöka möjligheten till en övergång mot en elektrifierad fordonsflotta har 
intervjuer genomförts med interna aktörer inom Region Västmanland med representanter 
från förvaltningar som använder elbil i dag. Representanter från förvaltningar som i dag 
använder elbilar var för studien av intresse för att undersöka hur det hittills gått att införa 
elbilar i organisationen. Intervjuer har genomförts med följande aktörer: 

• Transportchef                                                                                         
• Logistikchef 
• Driftstekniker 

 
Transport, logistik och drift är de förvaltningar som i dag har elbilar i sina verksamheter. För 
att få bästa möjliga resultat från intervjuerna har de genomförts med individer som haft mest 
kunskap inom området. Inom förvaltningarna transport och drift var detta cheferna för 
förvaltning då elbilarna inte helt var kopplade till en person inom verksamheten. Inom drift 
var det en driftstekniker som intervjuades då elbilen användes i stor grad av endast denna 
person. 
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Material i form av styrande dokument, rapporter och data från Region Västmanland har 
samlats in för att få kunskap kring vilka riktlinjer som finns och hur nuläget ser ut. Intervjuer 
har genomförts med följande aktörer för att få en överblick om nuläget och framtiden: 

• Miljösamordnare 
• Fordonsansvarig 
• Energicontroller 

3.1.2 Externa aktörer 

Externa aktörer har intervjuats för att samla in kunskap från andra som kommit en bit på väg 
i omställningen mot en elektrifierad fordonsflotta. Dessa har tillfört erfarenheter såsom 
hinder och barriärer, problem de löst, vad de behövt investera i samt hur de styr 
elfordonsflottan och den eventuellt fortsatta omställningen. Denna information är av intresse 
för att ta lärdom av hur andra hanterat omställningen till en elektrifierad fordonsflotta och 
utifrån det hur Region Västmanland kan hantera denna omställning på bästa sätt. Intervjuer 
har genomförts med aktörer inom följande områden: 

• Regioner 
• Kommuner 
• Laddregion Mälardalen 
 

En förstudie genomfördes för att välja ut intressanta externa aktörer av intresse för studiens 
syfte. Därmed har det varit av intresse att valda verksamheter har elbilar i sina 
fordonsflottor. Region Västmanland har varit det centrala fallet i denna fallstudie men även 
andra regioner och landsting med liknande arbetsområden och utmaningar har varit av 
intresse att undersöka. En kartläggning av hur många elbilar Sveriges regioner och landsting 
har som verksamhetsfordon har genomförts. Utifrån denna kartläggning valdes de med flest 
elbilar i verksamheterna ut för att medverka i fallstudien. Kartläggningen visade att antal 
elbilar i regioner och landsting i många fall var få, därför var många regioner och landsting ej 
av intresse för denna studie. Se Figur 4 för regioner som undersökts i denna studie. 
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Figur 4 Regioner som deltagit i studien (Hyresnämnden, 2018, modifierad bild) 

Andra aktörer med liknande resmönster som regioner har även varit av intresse för denna 
undersökning. Kommuner ansågs vara av intresse för denna undersökning då de inte ligger 
långt från regioners organisationsstruktur och ansvarsområden. Det finns 290 kommuner i 
Sverige men i och med tidsbegränsning ingick ett fyrtiotal kommuner i denna kartläggning, 
dessa finns presenterade i Figur 5. Urvalsprocessen för kartläggningen byggde på 
information från webbplatser, tidningsartiklar och olika initiativ inom området som 
exempelvis Elbilsupphandlingen och Green Drive Region. De som i sin fordonsflotta hade 
minst 25 stycken eller 15 procent elbilar valdes ut att delta i studien, totalt intervjuades åtta 
kommuner. Vissa kommuner hade inte möjlighet att delta i studien eller ansågs svåra att få 
en korrekt bild utav och valdes därför bort, trots visst intresse för studien. Storstäder som 
Stockholm, Göteborg och Malmö har ej kontaktats då storstadsregioner kan bidra till andra 
körmönster då exempelvis bilköer kan vara mer vanligt förekommande och deras 
organisationer till viss del ser annorlunda ut. 
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Figur 5 Kommuner som undersökts och valts ut (Hyresnämnden, 2018 modifierad bild) 

Företag och organisationer som ej arbetar med transport som huvudsyfte var även av intresse 
för denna studie. Därför valdes exempelvis taxi- och leveransföretag bort. På grund av 
svårigheter att faktiskt hitta framgångsexempel och den begränsade tidsramen valdes företag 
bort i denna studie.    

En intervju har genomförts med Laddregion Mälardalen som är ett initiativ av Mälarenergi. 
Laddregion Mälardalen var av intresse för denna studie då de bygger upp laddinfrastruktur i 
hela mälardalsregionen. (Laddregion, 2018) 
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3.2 Datainsamling 
Insamling av data kan delas in i två kategorier; primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
empiriskt material som tagits fram av forskaren själv eller data som är nära 
forskningsområdets syfte. Sekundärdata är data hämtat från andra tidigare undersökningar 
och data som inte är lika nära syftet. (Blomkvist och Hallin, 2015) I denna undersökning har 
ett funktionellt källbegrepp använts. Blomkvist och Hallin (2015) beskriver att i ett 
funktionellt källbegrepp är inte källorna eller materialet i sig själv primära eller sekundära 
utan beror på dess funktion i studien. En primär datainsamling har genomförts främst via 
semistrukturerade intervjuer men även via materialsammanställning och viss litteratur. En 
sekundär datainsamling har genomförts via litteratursökningar. 

3.2.1 Primärdata 

Den primära datainsamlingen inkluderar intervjuer med interna aktörer, externa aktörer 
samt viss litteratur och information som ligger nära studiens syfte. Intervjuer med interna- 
och externa aktörer med elbilar i sina verksamheter utgör huvuddelen av den primära 
datainsamlingen. Utöver dessa har externa och interna intervjuer genomförts med syftet att 
få information om nuläget, framtiden och intressant data.   

Intervjuer är en vanligt förekommande metod i en kvalitativ undersökning och bidrar till 
djupare förståelse för ett fenomen och hur individer resonerar i olika frågeställningar 
(Blomkvist & Hallin, 2015). Blomkvist och Hallin (2015) beskriver att intervjuer kan delas in i 
två huvudkategorier: kvalitativa och kvantitativa intervjuer. En kvantitativ intervju, även 
kallad en strukturerad intervju, är en enkätundersökning medan en kvalitativ intervju kan 
delas in i kategorierna ostrukturerad och semistrukturerad (Blomkvist & Hallin, 2015). En 
ostrukturerad intervju innebär en spontan intervju där inga intervjufrågor är förbestämda. I 
en semistrukturerad intervju är ett antal frågor förbestämda men frågornas ordningsföljd 
varierar och det finns möjlighet att ställa följdfrågor spontant under intervjun. (Bryman, 
2008) I denna undersökning har främst semistrukturerade intervjuer genomförts. 
Anledningen till valet av denna intervjumetod är möjligheten att få data inom specifika 
områden samtidigt som möjligheten att ställa följdfrågor för att få djupare förståelse för 
området ges (Bryman, 2008). Att vissa frågor är förbestämda bidrar till att resultatet lättare 
håller sig inom ramen för studiens syfte. I intervjuerna som genomförts med Laddregion 
Mälardalen, interna- och externa aktörer med elbil i verksamheten, har metoden 
semistrukturerad intervju använts. Se bilagor för intervjufrågor. Intervjuer med Region 
Västmanlands miljösamordnare och energicontroller har genomförts via en ostrukturerad 
intervjumetod med syftet att få en överblick av hur nuläget och hur framtiden ser ut för 
Region Västmanlands fordonsflotta.    

I denna studie har personliga intervjuer genomförts i så stor utsträckning som möjligt, 
därefter har telefonintervjuer genomförts. Bryman (2008) beskriver att personliga intervjuer 
har fördelen att intervjuaren ser minspel och gester som kan vara av vikt för att exempelvis få 
information om förvirring eller obehag. Telefonintervjuer har fördelen att de är billiga att 
genomföra och att de är tidseffektiva. Majoriteten av interna intervjuer med Region 
Västmanland är genomförda via personliga intervjuer. Intervjuer med externa aktörer har 
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skett via personlig intervju när den externa aktören geografiskt sett varit stationerad i 
omnejd av Västerås. Utöver dessa har intervjuer via telefon genomförts. Vid förfrågan om 
intervju informerades respondenten om intervjuns huvudområde och de frågeställningar 
som varit av intresse. Anledningen till att respondenten i förväg informerades om 
frågeställningarna var för att respondenten skulle ha möjlighet att förbereda sig. I ett fåtal 
interna och externa fall har respondenten hellre besvarat de bifogade frågorna i skrift. Dessa 
intervjuer har då till största del hamnat inom ramen för en strukturerad intervju. 
Intervjuerna har spelats in och efter intervjun har en transkribering av intervjun utförts. 
Bryman (2008) beskriver att det i en kvalitativ undersökning är intressant vad 
intervjupersonen säger, men även hur de säger det. För att minska risken för feltolkning och 
för att inte missa viktiga detaljer har transkribering av intervjuerna utförts. Svaren har sedan 
analyserats och vid följdfrågor har respondenten kontaktats igen. 

3.2.2 Referering 

Intervjuer med interna- och externa aktörer med elbilar i sina verksamheter utgör 
huvuddelen av den primära datainsamlingen. För att underlätta för läsaren har förkortningar 
använts vid hänvisning till dessa (se Tabell 2). 

Tabell 2 Referering 

Interna aktörer med elbil Förkortning 

Region Västmanland: Logistik  RVL 

Region Västmanland: Transport RVT 

Region Västmanland: Drift RVD 

Externa aktörer med elbil              

Region Gävleborg RG 

Region Jämtland Härjedalen RJH 

Region Skåne RS 

Eskilstuna kommun EK 

Gävle kommun GK 

Jönköping kommun JK 

Lerums kommun LK 

Mörbylånga kommun MK 

Sunne kommun SK 

Varbergs kommun VK 
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3.3 Trovärdighet av källor 
I denna undersökning har källor och referenser utvärderats på dess trovärdighet utifrån 
Blomkvists och Hallins (2015) checklista för källvärdering och källkritik. Denna checklista 
utgår från fyra pelare: äkthet, närhet och beroende, tendens och representativitet. Se Figur 6. 

 

Figur 6 Källvärdering och källkritik (Inspirerad av Blomkvist och Hallin, 2015) 

Äkthet utgår från vem författaren är. Är författaren expert inom området? Är källan skriven 
ur en neutral synvinkel? Går uppgifterna att kontrollera? Vidare; är publiceringen 
faktagranskad och godkänd? En godkänd faktagranskad publicering bidrar till en större 
trovärdighet. (Blomkvist & Hallin, 2015) Alla dessa faktorer bidrar till hur stark äkthet källan 
har.   

Närhet och beroende undersöker om informationen är aktuell. När publicerades 
informationen? Hur mycket kan referensen inom området och har referensen djup och nära 
insikt/kunskap inom området som studeras? Är det en förstahandsuppgift, eller är uppgiften 
en andra- eller tredjehands information? Är källans information i beroendeställning till 
andra? (Blomkvist & Hallin, 2015) 

Tendens behandlar uppgiftslämnarens vilja att framställa informationen på ett visst sätt och 
om uppgifterna kan anses vara tendenslösa. Är det en myndighet eller en stor organisation 
som lämnat uppgifterna och är det viktigt för uppgiftslämnaren att informationen är korrekt? 
Påverkar ekonomiska, politiska eller maktfaktorer hur källan ska värderas? (Blomkvist & 
Hallin, 2015) 

Representativitet innebär hur representativ källan är för det fenomen som undersöks. 
Säger andra källor samma sak eller är uppgifterna som framkommer udda? (Blomkvist & 
Hallin, 2015) 
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3.3.1 Intervjuer 

Vid urval av vilka aktörer som ska intervjuas har vikt lagts vid vilken position som 
respondenten har kopplat mot de fenomen som undersöks. Intervjuer har genomförts med 
de personer som haft mest information inom området och att det är förstahandsuppgifter har 
varit av stor vikt för denna undersökning. 

Intervjuobjekten har dock haft varierande ansvar och kunskap inom området vilket är viktigt 
att ha i åtanke när resultatet analyseras. Vissa externa aktörer som intervjuas har haft en stor 
del elbilar i sin fordonsflotta och kan klassas som framgångsexempel medan andra har färre. 
Information från framgångsexempel har i denna studie varit av större vikt för studiens syfte, 
samtidigt som information från aktörer som har en elektrifierad fordonsflotta under 
uppbyggnad är intressanta för att få information om hur långt de har kommit i viktiga frågor 
inom området. 

Viktigt att ha i åtanke är att intervjuer har genomförts med respondenter från kommuner och 
regioner som arbetar med miljödirektiv att minska fossildrivna fordon. Därför kan 
respondenterna i viss grad vilja framställa sig själva som goda exempel. I och med att 
studiens syfte är att undersöka hur omställningen till en elektrifierad fordonsflotta ska 
hanteras för att bli lönsam har kunskap och information från andra kommuner och regioner 
som kommit en bit på väg i omställningen används i denna studie. Det material som samlats 
in behandlar därför erfarenheter och hur det faktiskt ser ut i dag. Vissa intervjufrågor har 
varit mer inriktade på hur respondenten uppfattat omställningen. Samtlig information från 
intervjuer är en personlig uppfattning och kan vara påverkad av både personliga inställningar 
till elbilar men även av kommuner och regioners miljödirektiv. 

3.4 Beräkningar 
I studien presenteras kostnader för övergången till en elektrifierad fordonsflotta. Jämförelser 
har gjorts mellan elbilar och andra drivmedel med hjälp av en kombinerad formell och 
informell total ägandekostnadsanalys. Detta kräver vissa beräkningar. Information om 
fordon har inhämtats via tillverkarnas egna hemsidor samt Transportstyrelsens 
fordonsregister. 

Jämförelser har genomförts på fordon drivna av bensin, diesel, etanol, gas och el. Detta är de 
fordonsslag som främst innehas av Region Västmanland i dag. Även bensin är av intresse för 
studien då det ännu är ett vanligt förekommande drivmedel. 

 

BERÄKNINGAR TILLÄMPADE PÅ ELBILAR 
 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑙𝑎𝑑𝑑𝑎	𝑓𝑢𝑙𝑙𝑡 = 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 ∗ 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠    Ekvation 1 
 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑!"#$" =

%&'()*+	"*++*	-.""(
/ä123$++789:8

         Ekvation 2 
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BERÄKNINGAR TILLÄMPADE PÅ FORDON MED FÖRBRÄNNINGSMOTORER 
Beräkningar utförda på förbränningsmotorfordon är baserade på ett vägt genomsnitt av de 
fordonsmodeller som Region Västmanland innehar i dag. (Se Bilaga 5 för 
fordonsspecifikationer) 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑-ö5#5ä))$)6'7&(&5!5 = 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔		𝐄𝐤𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧	𝟑
     
Tankning av förbränningsmotorfordon har antagits ske vid tom tank och är därför beroende 
av dess räckvidd. Kostnaden har fördelats per avstånd. 

 
𝑅ä𝑐𝑘𝑣𝑖𝑑𝑑-ö5#5ä))$)6'7&(&5-&5+&) =

8*)2'(&5"!2
9ö5#5.2)$)6

         Ekvation 4 

 

𝑇𝑎𝑛𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 = %&'()*+	*((	(*)2*
/ä123$++NöO9OäPP:PQRSTUTONTOVTP

        Ekvation 5 

 
GEMENSAMMA BERÄKNINGAR 
Då korrekta leasingavgifter med tillfredsställande säkerhet ej gått att inhämta till studien 
kommer fordonens kostnad istället att baseras på ett lägsta inköpspris enligt tillverkarnas 
rekommendationer. Sedan antas samtliga fordon säljas efter tre år med ett avyttringsvärde 
på 43 procent av inköpspriset. De fordon som får bonus i Bonus Malus inkluderar inte 
bonusen i inköpspriset. För att uppnå en viss jämförelse med leasade fordon har också en 
ränta ponerats som appliceras på det totala inköpspriset inklusive eventuell bonus, vilken 
antas vara samma för samtliga fordon. Samtliga fordon antas ha en årlig körsträcka på 1500 
mil, ett tak som ofta appliceras på leasingbilar. 

𝐴𝑣𝑦𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	3	å𝑟 = 𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡	𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ 0,43      Ekvation 6 
 
Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = (𝑅𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡	𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝐵𝑜𝑛𝑢𝑠) ∗ 𝑅ä𝑛𝑡𝑎    Ekvation 7
       
 
𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 = 𝐼𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝐵𝑜𝑛𝑢𝑠 + 𝐿𝑎𝑑𝑑𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 + 𝑅ä𝑛𝑡𝑎 + 

𝐺𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 − 𝐴𝑣𝑦𝑡𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒                 Ekvation 8 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + (𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑇𝑎𝑛𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑) ∗ 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 
                                                               Ekvation 9 
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4 ELBILENS TOTALA KOSTNAD VID IMPLEMENTERING 

I följande kapitel presenteras komponenter som påverkar elbilens totala kostnader vid 
implementering, ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv samt respondenternas 
erfarenheter av deras eldrivna fordonsflotta. Det sociala perspektivet ses ur en individ- och 
organisationsnivå och grundar sig i hur medarbetare ställer sig till en förändring och 
kostnader som kan uppkomma till följd av detta. Det ekonomiska perspektivet undersöks ur 
en funktionsnivå och presenterar kostnader för att investera i och använda sig av en elbil 
där en jämförelse har gjorts med fordon som drivs av andra drivmedel. Kostnadspunkter 
som berörs är införande i verksamheter, gemensamma fordonskostnader, elbilens 
kostnader, förbränningsmotorfordonens kostnader samt pris- och marknadsutveckling.  

Trots elbilars höga inköpspris har antalet elbilar kraftigt ökat i verksamheter de senaste åren. 
I Tabell 3 visas vilka interna och externa aktörer med elbil i verksamheten som intervjuas i 
denna undersökning, vilken position respondenten har och hur många elbilar som finns i 
verksamheten. 

Tabell 3 Interna och externa aktörer med elbilar i verksamheter 

 Interna aktörer Respondentens position Antal elbilar 

Region Västmanland: Logistik (RVL) Logistikchef 1 

Region Västmanland: Transport (RVT) Transportchef 1 

Region Västmanland: Drift (RVD) Drifttekniker 1 

Externa aktörer  

Region Gävleborg (RG) Miljösamordnare 12 

Region Jämtland Härjedalen (RJH) Upphandlare 6 

Region Skåne (RS) Transportchef 24 

Eskilstuna kommun (EK) Arbetsledare, Trafikenheten 66 

Gävle kommun (GK) Samordnare Hållbart resande 52 

Jönköping kommun (JK) Fordonsansvarig 42 

Lerum kommun (LK) Verksamhetschef, Verksamhetsservice 53 

Mörbylånga kommun (MK) Bilsamordnare 25 

Sunne kommun (SK) Fordonsansvarig 14 

Varbergs kommun (VK) Logistiker, Serviceförvaltningen 70 
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4.1 Införande i verksamheter 
I detta kapitel presenteras erfarenheter från respondenterna kring det sociala perspektivet 
av elbilar i verksamheter. Det sociala perspektivet i denna undersökning innefattar 
upplevelser av införandet, exempel på hur elbilar kan implementeras i verksamheten och 
kostnader som kan uppkomma till följd av det. 

De interna aktörer som använder elbil i sin verksamhet i dag var alla positiva till elbilen och 
en fortsatt omställning till en elektrifierad fordonsflotta. Vid frågan till externa aktörer om 
hur anställda upplever införandet av elbilar är några positiva, en av respondenterna svarade: 

“Enbart positivt, de hämtar ut en fulltankad bil varje morgon.” (JK, 2018) 

RJH (2018) nämner att de som kör elbilar i verksamheten i dag är positiva till elbilen men 
lägger till att de var riktiga entusiaster från början, att köra elbil var för dessa ett medvetet 
val. Problem förväntas uppstå när vem som helst kan använda bilen. (RJH, 2018) Ett flertal 
respondenter upplevde det som en utmaning att införa elbilar i verksamheten då de anställda 
initialt hade en negativ inställning till elbilar. Vid förfrågan om svårigheter vid införandet av 
elbilar i sina verksamheter svarar några av respondenterna: 

“Mycket har handlat om att slå hål på myter.” (VK, 2018). 

“Svårigheter som har varit är att folk varit rädda. Att de inte ska komma tillräckligt långt 
och att de ska bli stående någonstans.” (LK, 2018) 

“Svårigheten har varit att få folk att använda elbilarna.” (RS, 2018) 

Vid första införandet av elbilar i verksamheter berättar en av respondenterna att det uppstod 
problem med att bilarna inte tog laddning, de kunde inte ha värme på i elbilen och kunde inte 
köra långa sträckor på vintern. I och med dessa problem fick många ett negativt intryck av 
elbilen och denna information spred sig. (GK, 2018) Däremot har respondenten noterat en 
skiftning i inställning sedan de installerat bättre laddstolpar. Laddningen har blivit mer stabil 
och detta i kombination med elbilarnas teknikutveckling har bidragit till att en allt mer 
positiv inställning börjat sprida sig. RG (2018) berättar att omställningen i början var ganska 
svår och att de fick marknadsföra mycket internt. Det har nu spridit sig att det fungerat bra i 
andra verksamheter vilket har bidragit till att det inte är lika svårt att få övriga verksamheter 
att välja en elbil. Svårigheten var i början att få bort fördomarna. (RG, 2018) RJH (2018) 
nämner att de är beredda på motstånd vid införandet av elbilar då den allmänna normen i 
regionen är att köra fyrhjulsdrivet och att drivmedlet ska vara diesel. Även VK (2018) 
uppmärksammar att det uppstått vissa problem i början men att acceptansen sedan ökat i 
och med att erfarenheten ökat. I dag är elbilen en självklar del av deras fordonsflotta.  

Respondenten från RS (2018) berättar att det i regel är samma personer som använder 
elbilarna i sina verksamheter. Många har varit skeptiska till införandet och svårigheten har 
varit att få de anställda att välja att använda elbilar istället för bilar som drivs av 
förbränningsmotorer som de är vana vid. (RS, 2018)  

Räckviddsångest har tydligt varit den största utmaningen som respondenterna upplevt i 
deras verksamheter. Ändå lägger få vikt vid den publika laddinfrastrukturen i närområdet. 



 26  

RS (2018) beskriver dock att avsaknaden av en utbyggd laddinfrastruktur har varit en 
utmaning. 

4.1.1 Information, kommunikation och delaktighet 

Information vid införandet är något som många av de kommuner och regioner som 
undersökts inte arbetar med då införandet ansetts vara oproblematiskt. De har placerat 
elbilar i vad de ansett vara lämpliga verksamheter, de som alltså inte har allt för långa 
körsträckor. LK (2018) berättar att många varit negativa vid införandet av elbil i deras 
verksamhet, men efter att de börjat använda sig av elbilar har dessa fördomar släppt. En 
vinnande faktor har varit att medarbetarna fått prova på att köra en elbil innan den 
implementerats i verksamheten (LK, 2018). Information är något som GK (2018) beskriver 
har bidragit till att fördomar kring elbilar har minskat inom deras verksamheter. Vid 
förfrågan om utmaningar vid införandet av elbilar i verksamheter svarar en 
av respondenterna: 

“Kunskapen, utbildning behövs.” (EK, 2018) 

Det största framgångsexempel som påträffats i undersökningarna, VK (2018), lägger däremot 
stor vikt i att få medarbetarna med sig. På så sätt har de lyckats bygga upp en stor och väl 
fungerande elfordonsflotta. Det är inte alltid en avdelningschef kan svara på argument som 
handlar om exempelvis räckvidd och batteriets miljöpåverkan. De har löst det genom att en 
ansvarig med mer kunskap inom området besöker verksamheten för att bemöta tänkbara 
frågor och slå hål på myter om elfordonen. Vid behov eller efter önskemål finns möjlighet att 
följa med erfarna förare på längre resor som den mindre erfarne föraren inte trott att den 
begränsade räckvidden skulle klara av. Med rätt hantering kan den erfarne föraren visa att 
det är möjligt. Detta är något VK lägger mycket resurser på men som de är säkra på sedan 
betalar sig i och med att de kommunalt anställda lär sig att köra elfordon på rätt sätt, 
optimera räckvidden och uppskatta fordonen. Goda exempel sprider sig. Det är även viktigt 
att placera elbilarna i verksamheter där räckvidden är tillräcklig. VK beskriver ett tillfälle då 
en medarbetare som körde en personligt tillägnad elbil, vars tjänst ändrades. Detta innebar 
andra resmönster och därmed blev räckvidden inte tillräcklig. Denna medarbetare blev 
missnöjd med elbilen och respondenten berättar att de då valde att medarbetaren skulle få en 
annan bil.   

GK (2018) argumenterar för vikten av information till de som faktiskt ska nyttja fordonen. 
Två respondenter berättar att de ska har särskilda event där de anställda får möjlighet att 
träffa ansvariga, få information och prova att köra och ladda elbilen för att få en känsla för 
fordonen (RJH, 2018; GK, 2018).  

4.1.1.1. Marknadsföring 

Ett flertal respondenter beskriver att de har dekaler på bilarna för att synliggöra och öka 
medvetenheten om elbilar. Kommunikation i form av information på verksamhetens 
hemsida är ytterligare ett sätt att marknadsföra både internt och externt att verksamheten 
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använder elbilar, trots detta är det enbart enstaka respondenter som faktiskt gör det. 
Respondenten från LK (2018) berättar att de gjorde reklam på sin hemsida när de 
implementerade elbilar i verksamheten. SK (2018) berättar däremot att de vill vänta med att 
gå ut med denna information tills de fått ett större antal elbilar. De menar att 
marknadsföringen då kan göra ett större intryck. 

Både VK (2018) och LK (2018) har öppnat upp sina bilpooler för allmänheten att kunna boka 
en elbil under kvällar och helger. Detta för att öka medvetenheten och ge allmänheten en 
möjlighet att provköra elfordon. VK kallar sin bilpool för sitt skyltfönster. 

4.1.2 Körjournaler 

De interna respondenter som använder elbil i sin verksamhet i dag var alla positiva till elbilen 
och en fortsatt omställning till en elektrifierad fordonsflotta. Däremot nämner RVT (2018) 
att för en fortsatt omställning mot elbilar i verksamheten behöver bilarna ha längre räckvidd. 
Det framkom vid ett flertal externa intervjuer att respondenterna upplevt att det finns ett 
motstånd mot elbilar framförallt gällande räckvidden och att anställda ofta överskattar hur 
långt de kör. Respondenterna från GK (2018) och RJH (2018) berättar båda att det inte är 
ovanligt att verksamheter som får frågan om de kan använda sig av en elbil i verksamheten är 
kritiska till införandet.  

“Det är nog vanligt att man överskattar hur långt man kör.” (GK, 2018) 

VK (2018), GK (2018) och RJH (2018) har alla infört digitala körjournaler i sina 
verksamheter. En digital körjournal är en elektronisk apparat som installeras i bilen och som 
kan mäta vilka körsträckor och i vilka geografiska områden fordonen körs. Ytterligare kan 
körjournalen se olika typer av körmönster, bränsleförbrukning, vilka rutter bilen körts, med 
mera. (VK, 2018; Skatteverket, 2018) Respondenten från GK berättar att körjournalerna har 
hjälpt till med implementeringen av elbilar i deras verksamheter då de kan se hur långt 
bilarna körts. På så sätt är det lättare att argumentera för att verksamheter som inte tror att 
de kan ha elbilar i sin fordonsflotta, baserat på deras faktiska körsträckor faktiskt kan det. 
Ibland kan ändå en verksamhet behöva köra längre sträckor, GK har löst detta genom att ge 
förslag om att de kan låna eller byta till en annan bil vid dessa tillfällen. Respondenten från 
GK berättar att många varit skeptiska till införandet, men sedan de kört en elbil inser de att 
det faktiskt fungerar väl. 

Respondenten från VK (2018) berättar att de installerat körjournaler på batteriet, vilket är en 
dyrare investering än att installera i OBD-uttaget som finns i handskfacket. Ur OBD-uttaget 
kan dock mer information hämtas än om körjournalen installeras på batteriet enligt VK. 
Anledningen till valet att installera körjournalen på batteriet var att undvika att sladden rycks 
ut, vilket den enkelt kan göras om den är installerad i handskfacket (VK, 2018). En digital 
körjournal kostar vanligtvis mellan 1 500 och 4 000 kr (Expertvalet, 2017; VK, 2018). 
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4.2 Gemensamma fordonskostnader 
I följande kapitel presenteras det ekonomiska perspektivet av att inneha fordon i en 
verksamhet. De kostnadspunkter som presenteras i detta kapitel är kostnader som 
uppkommer av att ha fordon i verksamheten, oavsett fordonsslag. Vissa av dessa kostnader 
är gemensamma oavsett vilket drivmedel fordonet använder.  

Att inneha fordon i verksamheter innebär vissa kostnader. Vid beräkning av 
fordonskostnader inkluderar Region Västmanland (Salomonsson, 2017; Karlsson, 2018) i dag 
följande kostnadspunkter: 

• Leasingavgift 
• Skatt 
• Försäkring 
• Service 
• Drivmedel och tvätt 
• Däckbyte och -hotell 
• Administration 

 
Kostnaderna varierar beroende på användningsområde, körsträcka och fordonstyp. I kapitel 
4.3 presenteras kostnader för att köpa och köra elbilar och i kapitel 4.4 presenteras 
förbränningsmotorfordonens kostnader. Vissa kostnader kan dock ses som lika för 
förbränningsmotorfordon och elfordon och presenteras i Tabell 4. Dessa värden baseras 
främst på Region Västmanlands egna uppgifter (Salmonsson, 2017a).   

Tabell 4 Gemensamma kostnader för alla fordon 

Kostnadspunkt Kostnad [kr/år] 

Försäkring 230 

Tvätt 1 800 

Däckbyte och däckhotell 800 

Administration 350 

4.3 Elbilens kostnader 
I detta kapitel presenteras det ekonomiska perspektivet av att ha elbilar i verksamheten. 
Kostnader som inkluderas är inköpspris, servicekostnad, drivmedelskostnad, kostnad för 
att investera i laddstolpar och att ladda publikt.  

De vanligaste modellerna av elbilar som genom intervjuer framkommit att kommuner och 
regioner innehar i dag presenteras i Tabell 5.  Priserna i Tabell 5 är baserade på senaste 
modell enligt tillverkarnas egna lägsta priser. De lägsta priserna är tillverkarnas frånpriser 
och det absolut billigaste alternativet för respektive bilmodell. Respondenterna kan dock 
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inneha äldre modeller med annorlunda egenskaper. Då Bonus Malus införs den första juli 
2018 kommer alla nyregistrerade fordon som släpper ut noll gram koldioxid få den högsta 
bonusen på 60 000 kronor, detta gäller alltså de rena elbilar som presenteras i tabellen. 
(Regeringen, 2017b) I och med att Bonus Malus införs avskaffas den femåriga 
skattebefrielsen för miljöfordon och elbilen debiteras grundbeloppet på 360 kronor per år (se 
Tabell 10 Fordonskatt) (Transportstyrelsen, 2018b). 

Tabell 5 Inköpspris elbilar, inklusive moms (Nissan, 2018a,b; Renault, 2018a,b; Volkswagen 2018a) 

Bilmodell Inköpspris från Inköpspris inklusive Bonus Malus 

Nissan Leaf 344 900 284 900 

Nissan E-NV200 269 990 209 990 

Renault Kangoo 217 000 157 000 

Renault Zoe 249 990 189 990 

Volkswagen E-golf 403 900 343 900 

Volkswagen E-up! 285 900 225 900 

 

Ovanstående fordon är dock av mycket blandad art, genomsnitt beräknas därför enbart på de 
normalstora personbilarna Nissan Leaf, Renault Zoe och Volkswagen E-golf. Elbilen kan då 
uppskattas kosta från 333 000 kronor, vilket inklusive Bonus Malus resulterar i 273 000 
kronor. 

De flesta kommuner och regioner, inklusive Region Västmanland leasar sina bilar. En av 
respondenterna som redan är inne på sin andra generation leasing av elbilar fick vid 
avyttring av de första elbilarna en positiv överraskning då efterfrågan var högre än väntat och 
de fick mer betalt för fordonen än vad de räknat med (VK, 2018). 

SERVICE 
En av respondenterna påpekar det serviceavtal de fått på sina elbilar som betydligt billigare i 
jämförelse med andra fordon, då elbilen inte har lika stort behov av service (SK, 2018). GK 
(2018) anser att elbilen är oproblematisk, jämfört med de problem som uppkommer i 
dieselbilar. Region Västmanlands interna förstudie om laddinfrastruktur för elfordon räknar 
med en servicekostnad på 137 kronor per månad (Salomonsson, 2017a).  

EKONOMISKA ERFARENHETER 
Huruvida elbilen kan ses som en lönsam investering är för flera respondenter en svår fråga 
att svara på. Anledningen till införskaffandet av elfordon i verksamheterna är genomgående 
miljöskäl. Drivmedelskostnaden belyses dock av flera som en positiv aspekt då denna blir 
drastiskt lägre för elbilen än vid tankning av andra fordon. Trots de låga 
drivmedelskostnaderna menar många att de höga investeringskostnaderna både i fordonet 
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och i tillhörande laddinfrastruktur medför att elbilen som bäst blir marginellt mer lönsam 
(JK ,2018; SK, 2018; RS, 2018; GK, 2018). Det tar ett tag att köra in de höga initiala 
kostnaderna (SK, 2018). Vissa är mer positiva. Det finns hopp om lägre kostnader i framtiden 
(RG, 2018) och LK (2018) hoppas på en ekonomisk vinning av införandet men har ännu inte 
tillräckligt med underlag för att dra några slutsatser. VK (2018) som var med i projektet 
Elbilsupphandlingen fick ekonomiska fördelar av detta, dessa investerades i 
laddinfrastruktur och respondenten tror på lönsamhet för deras del. 

4.3.1 Drivmedelskostnad och räckvidd 

Elbilens drivmedelskostnad beror på elpriset och hur mycket el elbilen förbrukar vid körning. 
Räckvidden som presenteras stämmer dock inte alltid överens med den faktiska räckvidden. 
New European Driving Cycle (NEDC) är ett standardiserat test som bland annat mäter 
bränsleförbrukningen hos lätta fordon. I praktiken körs fordonen oftast på ett helt annat sätt 
än vad som tillämpas i testet, mer omväxlande samt i en dynamisk miljö, och testet tar heller 
inte hänsyn till kringutrustning som kan användas i fordonet. (Clean Fleets, 2014) Därför når 
elbilens räckvidd aldrig upp till den som redovisas av NEDC-testet. Worldwide Harmonized 
Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) är ett nytt standardiserat verktyg för att 
genomföra mer korrekta mätningar, detta blir dock officiell standard först år 2020 
(Regeringen, 2017b). 

Några tillverkare presenterar verktyg för att räkna ut fordonets faktiska räckvidd vid 
varierande förhållanden (Renault, 2018a,b; Volkswagen 2018b). Baserat på en 
årsmedeltemperatur i Västmanland på 10°C (Persson et al., 2012), en medelhastighet på 60 
km/h, att både värme och ECO-läge är påslaget samt att skåpbilen Renault Kangoo har en 
last på 300 kg visar det sig att den verkliga räckvidden generellt är lite mer än 75 procent av 
NEDC-värdet hos dessa tillverkare, enligt deras beräkningar. Vid landsvägskörning och 
hastigheter över 100 km/h sjunker dock denna siffra snabbt. Även vid mycket kalla 
temperaturer förkortas elbilens räckvidd avsevärt. VK (2018) föreslår för de anställda att vid 
låga temperaturer räkna med att elbilen enbart räcker hälften så långt som i vanliga fall. 

I Tabell 6 nedan presenteras kostnader och räckvidd för de vanligaste modellerna baserat på 
räckvidd enligt NEDC och den faktiska räckvidden på 75 procent. Region Västmanlands fasta 
elpris är i dag 0,86 kr/kWh (Salomonsson, 2017; Andersson, personlig kommunikation, 
2018). Kostnad att ladda fullt beror på batteriets storlek och elpriset (Ekvation 1). Kostnad 
per avstånd beror på priset att ladda fullt och räckvidden (Ekvation 2). 
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Tabell 6 Kostnader per laddning och avstånd för olika modeller (Nissan, 2018a,b; Renault, 2018a,b; 
Volkswagen, 2018b) 

Modell Batteri 
[kWh] 

Kostnad 
ladda fullt 

[kr] 

Räckvidd 
NEDC  

[km] 

Faktisk 
räckvidd* 

[km] 

Kostnad 
avstånd 
NEDC  
[kr/mil] 

Faktisk 
kostnad 
avstånd 

[kr/mil] 

Nissan Leaf 40 34,4 378 283,5** 0,91 
 1,21 

Nissan  
E-NV200 40 34,4 275 206** 1,25 1,67 

Renault 
Kangoo 33 28,38 270 202,5 1,05 1,40 

Renault 
ZOE 41 35,26 400 300 0,88 1,18 

Volkswagen 
E-golf 35,8 30,79 300 225 1,01 1,37 

Genomsnitt 27,96 32,65 324,6 243,45 1,02 1,37 

*NEDC*0,7 
**WLTP: Nissan Leaf 270 km blandad körning, 389 km stadskörning, E-NV200 200 km blandad 
körning (Nissan, 2018a,b) 

Volkswagen E-up! har ett avsevärt mindre batteri på enbart 18,7 kWh och kortare räckvidd 
än övriga undersökta modeller (160 km enligt NEDC). Detta resulterar i ett drastiskt 
påverkat genomsnitt och modellen har därför exkluderats i Tabell 6. Dess kostnad per 
avstånd stämmer dock väl överens med övriga.  

Elbilens begränsade räckvidd är den största anledningen till osäkerhet bland förare enligt 
intervjuer. Räckvidden samt avsaknaden av fyrhjulsdrift är de anledningar som framkommer 
till att elbilen väljs bort till förmån för andra drivmedel. Flera av respondenterna anser att 
elbilen går bra att använda vid körning inom kommunen men att de märker av att 
kapaciteten i enlighet med den fakta som finns kraftigt begränsas vid vinterförhållanden 
liksom att räckvidden drastiskt minskar vid höga hastigheter. Den förkortade räckvidden vid 
höga hastigheter är något som medför att RVD (2018) väljer att köra på småvägar, då 
motorväg kan undvikas. Flera är trots detta positiva och ser att den längre räckvidden hos 
nya modeller till stor del kommer att kunna lösa detta. EK (2018) åker i dag som längst med 
sina elbilar mellan Eskilstuna och Västerås, en envägssträcka på nära 5 mil. De respondenter 
som installerat körjournaler i sina bilar ser däremot att många inte kör långa dagliga sträckor 
och att en elbil alltså räcker gott och väl, även under vinterförhållanden (VK, 2018; GK, 
2018). Vid behov av längre räckvidd eller fyrhjulsdrift kan istället exempelvis en gasbil lånas 
in (GK, 2018). På Region Västmanland visas en genomgående positivism hos respondenterna 
i de förvaltningar som i dag innehar elbilar. De belyser rätt sorts körning och nya räckvidder 
som goda möjligheter för elbilens framtida implementering. (RVD, 2018; RVT, 2018; RVL, 
2018) 
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4.3.2 Laddning 

Elbilar laddas via elnätet och är därför i behov av laddplatser. Laddning av elfordon kan ske 
med olika typer av laddsystem och med olika säkerhetsstandarder. Det finns två 
huvudkategorier av laddsystem; normalladdning och snabbladdning. Under huvudkategorin 
normalladdning används i Sverige även kategorin semisnabbladdning som är en typ av 
snabbare normalladdning. Hur snabbt laddningen sker beror på effekten på laddsystemet. 
Effekten beror på hur hög spänningen och strömstyrkan är. Ett laddsystem med högre effekt 
bidrar till kortare laddtid samtidigt som investeringskostnaden är högre. (SKL, 2017) Se 
Tabell 7 för specifikationer för respektive laddtyp.  

Tabell 7 Laddtyper (Energimyndigheten 2017; Emobility, 2018d) 

Typ Laddhastighet Spänning 
(minsta som krävs) Effekt 

Pris 
(dragning, installation och 

laddstation) 
Normal 5-8h 230 V ≤ 7,4 kW ≤ 20 000 kr 

Semisnabb 1-4h 230 V 11–22 kW 20 000–55 000 kr 

Snabb 20-30min 400 V ≥22 kW 200 000–550 000 kr 

 

Intervjuundersökningen visade att ingen av respondenterna investerat i en snabbladdare. De 
är betydligt dyrare än alternativen och det visar sig att det gott och väl har räckt att använda 
sig av normal- och semisnabba laddare. De externa respondenterna använder sig av olika 
typer av laddning: normalladdning är den vanligast förekommande men även 
semisnabbladdning förekommer ofta. Vissa laddar även ur vägguttag. Detta är varken 
rekommenderat ur säkerhetssynpunkt (Emobility, 2018c) eller ur ett operativt perspektiv då 
det lätt krånglar genom att bilen inte tar laddning och det dessutom tar lång tid. De som 
ännu laddar i vägguttag planerar att ordna riktiga laddstationer för dessa fordon. (GK, 2018; 
RS, 2018) Vissa har satt upp laddboxar i garage för laddning, vilket respondenterna anger 
som smidigt då det finns tillgång till el, medan andra har installerat laddstolpar. Insatser i 
motorvärmare är även något som har använts för att göra laddningen i motorvärmare bättre 
och säkrare. Respondenten från RG (2018) berättar att de använder sig av insatser i 
motorvärmare då det har fördelen att elen redan är framdragen.  

Samtliga respondenter nämner att de har en laddplats till respektive elbil. Ett flertal 
respondenter berättar att de i leasingavtalen har förhandlat till sig en laddbox i priset. (EK, 
2018; RJH, 2018; RS, 2018).  

RJH (2018) berättar att de arbetar för att bygga ut laddinfrastrukturen vid exempelvis de 
hälsocentraler deras verksamhetsfordon ofta besöker genom att på dessa platser installera 
semisnabbladdare. 

Ingen av respondenterna har någon policy för hur laddning av elfordon ska ske. Däremot 
rekommenderar de flesta att de ska ladda bilen under natten så den är fulladdad till 
morgonen därpå. Utöver laddning på nätterna laddar flertalet av respondenterna så fort 
elbilen står still en längre tid exempelvis över en lunch eller när ett arbete ska utföras. 
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Respondenten från SK (2018) beskriver att om elbilen exempelvis har körts en längre sträcka 
på förmiddagen kan fordonet semisnabbladdas under lunchen. Vid skiftarbete är de 
noggranna med att inte använda samma elbil i kommande skift så den hinner laddas upp. VK 
(2018) som är ett framgångsexempel tack vare sin stora elbilsflotta rekommenderar inte att 
slå på laddning så fort bilen står still utan att istället ladda den då den börjar bli tom. 
Konstant laddning har för dem kunnat påverka batteriet negativt och fordon som stått 
ikopplade under längre tid har plötsligt inte tagit laddning. 

Projektledaren på Laddregion Mälardalen (Hällman, personlig kommunikation, 2018) menar 
att laddstolpens livslängd minst bör vara tio år, men att den borde kunna användas i 50 år 
utan problem. Naturvårdsverket (2017b) räknar med att livslängden på en laddstolpe är 15 
år. Däremot kan, liksom med alla produkter, både produktions och handhavandefel uppstå 
(Hällman, personlig kommunikation, 2018). Ett problem som uppstått i samband med 
laddning är under vintertid då snö och is samlats i laddstationens uttag (MK, 2018).  

KLIMATKLIVET    
Flera respondenter anger att de tagit hjälp av klimatklivet för att finansiera sina 
verksamhetsfordons laddstationer (VK, 2018; RG, 2018; GK, 2018; LK, 2018). Klimatklivet är 
ett ekonomiskt styrmedel som ger investeringsstöd för att fler ska välja klimatsmarta 
alternativ. Det ekonomiska stödet får ges till både publika och icke-publika laddstationer till 
ett högsta belopp av 50 procent av kostnaden för investeringen. För normalladdstationer får 
stödet max uppgå till 20 000 kr per laddpunkt. (Naturvårdsverket, 2016) Oförutsedda 
kostnader kan uppkomma vid byggnad av laddstationer och då stödet söks innan byggandet 
påbörjats kan det resultera i att detta totalt sett blir mindre än 50 procent av kostnaden för 
investeringen (SK, 2018; VK, 2018). 

4.3.2.1. Nät, problem och smart styrning 

Vid uppbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar kan flera problem uppkomma. Kostnaden för 
att installera en laddstolpe kan variera kraftigt beroende på tillgängligheten av elektricitet 
och hur mycket grävarbete som därför krävs (Hällman, personlig kommunikation, 2018). 
Detta är något som både RS (2018) och VK (2018) upplevt och ger exempel på att samma 
sorts laddstation kan variera med tiotusentals kronor beroende på placering. Respondenten 
från JK (2018) berättar att projekteringen för uppbyggnaden av laddstolpar upplevdes som 
en svårighet, medan respondenten från RJH (2018) som installerat laddboxar där 
motorvärmare tidigare fanns, uppger att det gjorde investeringen enkel. Det är dock viktigt 
att undersöka hur stor kapacitet som finns om motorvärmare görs om till laddstationer. Elen 
som finns dragen är inte anpassad för att vara konstant påslagen och bli högt belastad. 
(Hällman, personlig kommunikation, 2018) 

Ingen av respondenterna har i dag sett något problem med nätkapaciteten. Däremot berättar 
respondenten från JK (2018) att de eventuellt ser framtida problem. Respondenten från RS 
(2018) berättar att säkringarna ibland går men kan inte säga ifall det har med uppbyggnad 
eller med nätkapaciteten att göra. Respondenten från VK (2018) menar att ju finare 
laddstolpe de haft desto mer problem har det medfört, bland annat på grund av att vissa 
justeringar på jordfelsbrytarna behövts göras med just dessa. Vid ombyggnad av 
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motorvärmarstolpar kan nya ledningar behöva dras och justeringar göras då systemet inte är 
byggt för att alla skall vara igång samtidigt (Hällman, personlig kommunikation, 2018, RJH, 
2018) 

Det går dock att handla förebyggande för att undvika vissa problem. Det kan vara en bra idé 
att redan från början dra elen utifrån, ej i anslutning till fastigheter och se var möjligheter för 
detta finns (VK, 2018). Smarta lösningar som exempelvis laddstationer med inbyggd 
lastbalans kan skydda det lokala nätet från överbelastning (Chargestorm, 2018). 

SMART STYRNING VID LADDNING 
Ingen av respondenterna använder sig i dag av smart styrning och det är ofta inget som 
diskuterats. Vissa ser det dock som en bra idé och en framtida lösning, eventuellt då allt fler 
elfordon implementeras (GK, 2018; LK, 2018; RS, 2018). VK (2018) ser möjligheter i att 
kunna styra laddningen av sina elfordon i och med ett samarbete med ett företag som äger 
och driver ett laddinfrastrukturnätverk. EK (2018) berättar att de kan använda en timer som 
finns i deras elbilar av modell Nissan Leaf. Vid köp av nya Nissan Leaf ingår i dag en app till 
mobilen som gör det möjligt att ställa in bilen att ladda exempelvis då elpriset är lågt i och 
med att elpriset varierar under dygnets timmar (Nissan, 2018a).   

Figur 7 visar hur elpriset kan variera under ett dygn. I detta exempel är skillnader på elpriset 
upp till 71 procent beroende när på dygnet elen används. 

 
Figur 7 Rörliga elpriser över ett dygn (data från Vattenfall, 2018)  
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4.3.3 Publik laddning 

Bland de som intervjuats är det få som använder den publika laddinfrastrukturen i sitt 
närområde då de menar att det oftast räcker med att ladda på hemmaparkeringen. De flesta 
verkar vilja undvika den publika laddningen och har heller inte någon organiserad lösning för 
hur detta vid behov skulle ske, men det finns undantag. En av respondenterna tar gärna sina 
elbilar på långa sträckor, exempelvis till regionhuvudstaden (knappt 7 mil) om laddning finns 
vid resans mål eller längs vägen (SK, 2018). VK (2018) har en oproblematisk inställning till 
ämnet och menar att det är klart att det kan behövas ibland, de ger tillgång till laddkort på 
Clever och har också andra publika laddplatser i kommunen där betalning kan ske med 
telefon. De har exempelvis varit med om att deras egna laddstolpar inte fungerar, då kan de 
lösa detta genom att ladda publikt (VK, 2018).  

Det finns i dag ett antal publika laddstationer i Västerås. Vissa är gratis och ligger ofta i 
anslutning till ett shoppingcenter, storhandel eller snabbmatsrestaurang uppförda på deras 
egna initiativ. De levererar dock ofta låg effekt vid laddning och snabbladdning är alltså inte 
möjligt. De som i dag erbjuder snabbladdning i Västerås är Mälarenergis Laddregion 
Mälardalen, Fortums Charge & drive samt Clever som ägs av Öresundskraft, Jämtkraft och 
de Tekniska verken i Linköping (Uppladdning, 2018), dessa stationer finns presenterade i 
Figur 8. I Figur 9 presenteras även snabbladdningsplatser i regionen och dess närområde. 
Det finns utöver de presenterade platserna även flera normal- och semisnabba laddare av 
olika sorter och ägare. 

 

Figur 8 Snabbladdare i Västerås (Uppladdning, 2018; Charge & Drive, 2018) 
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Figur 9 Snabbladdning Region Västmanland med omnejd (Uppladdning, 2018; Charge & Drive, 
2018) 

Laddregion Mälardalen finns och arbetar i dag främst i Mälardalsregionen. De samarbetar 
med Charge & Drive så Laddregion Mälardalens laddkort fungerar även på alla Charge & 
Drives laddare i Sverige (Laddregion, 2018). Charge & Drive, Clever, Vattenfalls In Charge 
och E.ON driver laddstationer både i Sverige och flera andra delar av Europa (Charge & 
Drive, 2018; Clever, 2018a; InCharge, 2018; E.ON, 2018). 

För att ladda vid publika punkter krävs ofta ett registrerat medlemskap för tillgång till 
laddkort eller liknande som möjliggör betalning av tjänsten, detta är gratis hos samtliga 
aktörer. Det finns även vissa betallösningar med mobiltelefon (VK, 2018; Charge & Drive, 
2018). Aktörerna har olika prissättningar, kostnad att ladda elbil. För Region Västmanland 
aktuella aktörer kan ses i Tabell 8. Vid laddning kan på vissa platser även vanlig 
parkeringsavgift tillkomma. 

Tabell 8 Aktuella priser för att ladda elbil i april 2018 (Chargedrive, 2018; Clever 2018b) 

 Snabbladdning Semisnabbladdning Normalladdning 

Laddregion Mälardalen 2 kr/min 1 kr/min 0,20 kr/min 

Charge & Drive 2,50 kr/min 1 kr/min - 

Clever 

Fri 5 kr/kWh 3 kr/kWh 3 kr/kWh 

Abonnemang Mer 
 

2,50 kr/kWh 
+ 99 kr/mån 

2,50 kr/kWh 
+ 99 kr/mån 

2,50 kr/kWh 
+ 99 kr/mån 

Abonnemang Koll 0 kr/kWh 
+ 399 kr/mån 

0 kr/kWh 
+ 399 kr/mån 

0 kr/kWh 
+ 399 kr/mån 
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I Tabell 9 presenteras vad det kan kosta att snabbladda hos de olika aktörerna. Tillverkare av 
elbilar lyfter ofta tiden det tar att ladda elbilens batteri upp till 80 procent och beräkningarna 
baseras därför på tillverkarnas rekommendationer (Nissan, 2018a,c; Volkswagen, 2018b,c; 
Renault, 2018a,b). Renault Kangoo Z.E. kan ej snabbladdas och enligt tillverkaren laddas 
modellen som snabbast upp till 80 procent på 7,5 timmar. Modellen tas därför inte med i 
Tabell 9. (Renault, 2018a). Inte heller Renault Zoe kan snabbladdas men 
semisnabbladdningen tar inte lika lång tid som Kangoon och inkluderas därför ändå 
(Renault, 2018b). 

Tabell 9 Kostnad att snabbladda (Specifikationer: Nissan, 2018a,c; Volkswagen, 2018b,c; Renault, 
2018b) 

Specifikationer Kostnad att snabbladda 

Modell Tid 80 % Batteri- 
kapacitet 

Laddregion 
Mälardalen* 

Charge & Drive* Clever (Fri)** 

Nissan Leaf 40–60 min 40 kWh 80–120 kr 
3,50–5,30 kr/mil 

100–150 kr 
4,40–6,61 kr/mil 

160 kr 
7,05 kr/mil 

Nissan 
E-NV200 40–60 min 40 kWh 80–120 kr 

4,85–7,30 kr/mil 
100–150 kr 

6,05–9,10 kr/mil 
160 kr 

9,70 kr/mil 

Volkswagen 
E-golf 30 min 35,8 kWh 60 kr 

3,30 kr/mil 
75 kr 

4,20 kr/mil 
143,20 kr 
7,95 kr/mil 

Volkswagen 
E-up 30 min 18,7 kWh 60 kr 

3,00 kr/mil 
75 kr 

3,85 kr/mil 
74,80 kr 

3,85 kr/mil 

Renault Zoe 1 h 38 min 41 kWh 
98 kr  

4,10 kr/mil 
(semisnabb) 

98 kr  
4,10 kr/mil 

(semisnabb) 

98,40 kr  
4,10 kr/mil 

(semisnabb) 
*pris x tid= kostnad 
**pris x batterikapacitet x 80%= kostnad 

4.4 Förbränningsmotorfordonens kostnader 
För att kunna skapa en uppfattning om storleken av elbilens kostnader presenteras i detta 
avsnitt kostnader relaterade till förbränningsmotorfordon att jämföra mot. 
Förbränningsmotorfordon kan drivas på flera olika drivmedel, här presenteras fordon 
drivna på de i dag mycket vanliga drivmedlen bensin och diesel samt de mer miljövänliga 
drivmedlen etanol och gas.  

En fördel för elbilen som många av de intervjuade påpekar är att de inte behöver åka iväg och 
tanka. På RVT (2018) ger respondenten ett exempel på att de kan bli av med en anställd i en 
halvtimme, enbart för att denne behöver åka och tanka en bil och att detta är en kostnad i sig. 
Tankkostnaden är i studien baserad på Ekvation 5. 

Förbränningsmotorfordon har dock den fördelen att räckvidden per tank ännu är betydligt 
längre än elbilens. Denna beräknas med hjälp av Ekvation 4. Dessutom finns i dag inte 
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alternativet till fyrhjulsdrift i eldrivna fordon vilket vissa verksamheter efterfrågar (RJH, 
2018; MK, 2018; SK, 2018; GK, 2018). 

Fordon som drivs på gas, etanol, diesel och bensin kommer i studien att anta det 
genomsnittliga priset från 230 000 kronor. Detta efter att ett genomsnitt för respektive 
fordonstyp och modell som innehas av Region Västmanland beräknats och visat sig ha 
snarlika nyinköpspris. (Volkswagen 2018a; Skoda 2017; Renault, 2018c). Samtliga 
förbränningsmotorfordons data är baserade på modeller av personbilsstorlek. 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
Det är inte bara elbilen som inte lever upp till det angivna NEDC-värdet. 
Bränsleförbrukningen för både gas, etanol och bensinbilar är i verkligheten inte det som står 
i tillverkarens specifikationer av fordonet. I Hagman et al.'s (2016) studie redovisar de enligt 
en rapport att vissa bensindrivna bilar drar mer än 40 procent mer bränsle än vad 
tillverkaren anger. Det är därför svårt att avgöra ett genomsnitt och för övriga fordonsslag 
kommer genomsnittliga förbrukningsnivåer antas baserat på NEDC-värden av de fordon 
Regionen innehar i dag och kan alltså i verkligheten ha högre bränsleförbrukning. 
Drivmedelskostnaden för förbränningsmotorfordonen beräknas med hjälp av Ekvtion 3. 

SKATTER OCH AVGIFTER 
Nyregistrerade fordon som drivs på bensin och diesel kommer i Bonus Malus-systemet efter 1 
juli 2018 bli belagda med en förhöjd fordonsskatt de tre första åren. Fordonsskatten består av 
ett grundbelopp och ett koldioxidbelopp som varierar beroende på fordonets utsläpp. 
Dieselfordon blir dessutom fortsatt belagda med ett miljötillägg samt ett bränsletillägg. 
(Transportstyrelsen, 2018c) Alternativa drivmedel, där gas och etanol ingår påverkas inte av 
förhöjd fordonsskatt men då den femåriga skattebefrielsen för miljöfordon avskaffas betalar 
de båda grundbeloppet samt eventuellt koldioxidbelopp (Regeringen, 2017b).  I  

Tabell 10 presenteras den fordonsskatt som börjar gälla 1 juli 2018.    

Tabell 10 Fordonskatt (Transportstyrelsen, 2018b) 

Skatt Belopp [kr/år] 

Grundbelopp 360 

Alternativa drivmedel 

Koldioxidbelopp 111 <CO2* g/km 11 /g CO2 

Bensin och Diesel 

Koldioxidbelopp år 1–3 
95<CO2* ≤140 g/km 82 /g CO2 

140<CO2* ≤230 g/km 107 /g CO2 

Koldioxidbelopp år 4≤ 111 g <CO2* g/km 22 /g CO2 

Miljötillägg (diesel) 250 

Bränsletillägg (diesel) 13,52 /g CO2* 
*Koldioxidutsläpp enligt NEDC vid blandad körning 
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För att minska klimatpåverkan av de anställdas resor inom arbetet föreslår Region 
Västmanland en intern klimatkompensation för tjänsteresor. Dessa avgifter är egentligen 
ingen kostnad för regionen då pengarna kan stanna inom organisationen för att istället 
kunna användas i klimatkompenserande eller -åtgärdande syften. För verksamhetsfordon 
består klimatkompensationen av en avgift per mil baserad på drivmedlets klimatpåverkan 
(elbilen inkluderas alltså inte). Fordon som av förvaltningarna leasas i syfte att transportera 
varor och hjälpmedel som på inget annat sätt kan ersättas är dock undantagna den interna 
klimatkompensationen. Då Region Västmanland i dag inte har möjlighet att mäta varje 
fordons faktiska körsträcka baseras kostnaderna på den totala årliga körsträcka som ingår i 
fordonets leasingavtal. (Salomonsson, 2017b) 

4.4.1 Gasbil 

Gasbilen ses i dag som ett gott alternativ för att uppnå ett fossiloberoende Sverige och är ett 
vanligt val av fossilfritt drivmedel bland de intervjuade respondenterna. Gasbilen har ett lågt 
utsläpp av koldioxid och klassas som en miljöbil vilket ger den en bonus på 10 000 kr i Bonus 
Malus (Regeringen, 2017b). De flesta gasbilar som Region Västmanland innehar i dag kan 
köras på både gas och bensin, i dessa fordon aktiveras bensindrift automatiskt då gastanken 
är tom (Miljöfordon, 2017).  Servicekostnaden för en gasbil uppskattas enligt Region 
Västmanland till 242 kronor per månad.  

I intervjuer har det framkommit att anställda känner sig osäkra på att tanka biogas (RVL, 
2018; RS, 2018) och både GK (2018) och VK (2018) går liksom med elbilen ut till de anställda 
med information om gasbilen för att främja användningen av denna. Det kan smälla och låta 
mycket vid tankning (Andersson, personlig kontakt, 2018; RVL, 2018) och munstycket är 
annorlunda mot exempelvis bensinpumpens. Detta kan resultera i att den anställda väljer att 
istället enbart tanka bensin i fordonet (RVL, 2018), vilket genast tar bort dess miljönytta och 
förändrar prisbilden. Vissa respondenter menar att de även har problem med att det finns för 
få tankställen att tanka gas på (GK, 2018; LK, 2018; RS, 2018). I Västmanlands län finns tre 
tankställen för biogas i Västerås samt ett i Sala, Fagersta och Avesta respektive (Energigas, 
2018). 

MILKOSTNAD OCH RÄCKVIDD 
Förbrukning, milkostnad och räckvidd per full tank för gasbilar kan ses i Tabell 11. Där 
presenteras både drift på gas och bensin, dock ej kombinerat. I en testkörning framkommer 
att den modell som är vanligast hos Region Västmanland; Volkswagen Golf Sportscombi TGI 
BlueMotion, vid faktiskt körning inte förbrukar mycket mer gas än angiven förbrukning 
(Grönabilister, 2015).  
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Tabell 11 Genomsnittlig milkostnad och räckvidd för regionens gasbilar vid blandad körning 
(Transportstyrelsen, 2018d; Volkswagen, 2017a,b; Skoda, u.å.) 

Drivmedel Förbrukning 
 

Milkostnad 
[kr/mil] 

Total tankstorlek 
 

Räckvidd 
[mil] 

Gas 3,5 kg/100km 6,44* 15 kg 42,6 

Bensin 5,3 l/100km 8,16** 50 l 95 

*Genomsnittligt gaspris mars-maj 2018 18,30 kr/kg (Circle K, 2018) 
**Genomsnittligt bensinpris mars-maj 2018 15,50 kr/l (Circle K, 2018) 

SKATT OCH AVGIFTER 
Fordon med alternativa drivmedel, där biogas ingår, har en årlig fordonsskatt på 
grundbeloppet 360 kronor samt en koldioxidskatt på 11 kronor per gram vid utsläpp över 111 
gram koldioxid per km. (Transportstyrelsen, 2018b) Det genomsnittliga koldioxidutsläppet 
för regionens gasdrivna fordon är i dag strax under 100 gram koldioxid per kilometer vilket 
resulterar i att den årliga fordonsskatten enbart består av grundbeloppet på 360 kronor.  

I Region Västmanlands system för intern klimatkompensation blir gasdrivna fordon belagda 
med en avgift på 1 kr/mil (Salomonsson, 2017b). Med en årlig körsträcka på 1500 mil blir 
avgiften för gasdrivna fordon 1500 kronor per år. 

4.4.2 Etanolbil 

Region Västmanland innehar två olika sorters etanolbilar som förbrukar ungefär lika mycket. 
Båda modellerna är av multi fuel-modell och kan alltså köras på både bensin och etanol. I 
studien antas att fordonen enbart tankas med etanol. Etanoldrivna fordon påverkas inte av 
Bonus Malus och är varken berättigade till bonus eller belagda med extra avgifter. 
Servicekostnaderna för etanoldrivna fordon uppskattas enligt Region Västmanlands förstudie 
om laddinfrastruktur för elfordon till 173 kronor per månad (Salomonsson, 2017a). 

MILKOSTNAD OCH RÄCKVIDD 
Förbrukning, milkostnad och räckvidd baserat på genomsnittet av regionens etanoldrivna 
fordon presenteras i Tabell 12. 

Tabell 12 Genomsnittlig milkostnad och räckvidd för regionens etanolbilar vid blandad körning 
(Transportstyrelsen, 2018d) 

 Förbrukning  
[l/100km] 

Milkostnad 
[kr/mil] 

Tankstorlek 
[l] 

Räckvidd 
[mil] 

Etanolbil 7,2 7,36* 50 70 

*Genomsnittligt etanolpris mars-maj 2018 10,28 kr/l (Circle K, 2018) 
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SKATT OCH AVGIFTER 
Etanol räknas liksom gas som ett alternativt drivmedel (Transportstyrelsen, 2018b). De 
etanoldrivna fordon som Region Västmanland innehar i dag släpper i genomsnitt ut 118 gram 
koldioxid per kilometer och dess årliga skatt blir därför:  

360 + (118 − 111) ∗ 11 = 437	𝑘𝑟/å𝑟. 

I Region Västmanlands system för intern klimatkompensation blir etanoldrivna fordon 
belagda med 1 kr/mil (Salomonsson, 2017b). Med en årlig körsträcka på 1500 mil blir 
avgiften för etanoldrivna fordon 1500 kronor per år. 

4.4.3 Dieselbil 

Region Västmanland innehar ett antal dieseldrivna fordon, främst personbilar och lätta 
lastbilar. Bränsleförbrukningen varierar stort mellan de två fordonsslagen så för en korrekt 
jämförelse med övriga drivmedel presenteras enbart personbilar. Servicekostnad för 
dieseldrivna fordon har inte gått att inhämta till studien och uppskattas till densamma som 
för etanoldrivna fordon (173 kronor per månad). 

Dieselbilen har enligt intervjuerna ännu en viss efterfrågan. Flera respondenter ser det 
förnyelsebara dieselsubstitutet HVO100 som en möjlighet att nå fossilfrihet (SK, 2018; GK, 
2018; LK, 2018), exempelvis vid behov av långa körsträckor eller fyrhjulsdrift, eller när de 
har dålig tillgång till att tanka fordonsgas. Ännu är dock även utbudet av tankställen för 
HVO-bränslen begränsad och inte alla dieselfordon är heller godkända att köra på drivmedlet 
då det har en viss annorlunda komposition mot den fossila dieseln. Detta kan medföra en viss 
förändring i både drivmedelskostnad och förbrukning. (TRB, 2018) Dessa kostnader kommer 
ej behandlas i studien. 

MILKOSTNAD OCH RÄCKVIDD 
Förbrukning, milkostnad och räckvidd baserat på genomsnittet av Region Västmanlands 
innehavda dieselbilar presenteras i Tabell 13. 

Tabell 13 Genomsnittlig milkostnad och räckvidd av regionens dieselbilar vid blandad körning 
(Transportstyrelsen, 2018d) 

 Förbrukning  
[l/100km] 

Milkostnad*  
[kr/mil] 

Tankstorlek  
[l] 

Räckvidd 
 [mil] 

Dieselbil 4,9 7,57 55,5 113,27 

*Genomsnittligt dieselpris mars-maj 2018 15,44 kr/l (Circle K, 2018) 

SKATT OCH AVGIFTER 
Regionens dieselbilar släpper i genomsnitt ut 115,9 gram koldioxid per kilometer. I och med 
Bonus Malus resulterar detta i en fordonsskatt de tre första åren på: 

	360 + (115,9 − 95) ∗ 82 + 250 + 13,52 ∗ 115,9 = 3892	𝑘𝑟/å𝑟 

Därefter blir skatten: 360 + (118,54 − 111) ∗ 22 + 250 + 13,52 ∗ 118,54 = 2285	𝑘𝑟/å𝑟. 
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I Region Västmanlands system för intern klimatkompensation blir dieseldrivna fordon 
belagda med en avgift på 3 kr/mil (Salomonsson, 2017b). Med en årlig körsträcka på 1500 
mil blir avgiften för dieseldrivna fordon 4500 kronor per år. 

4.4.4 Bensinbil 

Enligt tillgänglig information från Region Västmanland innehar de i dag inga bensindrivna 
fordon. Enligt Transportstyrelsen fordonsregister finns dock tio bensindrivna bensinbilar 
registrerade på Landstinget Västmanland (i dag Region Västmanland). Det kan enligt 
uppgifter från Region Västmanlands miljösamordnare vara så att dessa angetts vara 
etanoldrivna fordon (Salomonsson, personlig kommunikation, 2018). Servicekostnad för 
bensindrivna fordon har inte gått att inhämta till studien och uppskattas till densamma som 
för etanol- och dieseldrivna fordon (173 koronor per månad). 

MILKOSTNAD OCH RÄCKVIDD 
Förbrukning, milkostnad och räckvidd baserat på genomsnittet av Region Västmanlands 
registrerade bensindrivna bilar presenteras i Tabell 14. 

Tabell 14 Genomsnittlig milkostnad för bensinbilar registrerade på regionen vid blandad körning 
(Transportstyrelsen, 2018d) 

 Förbrukning  
[l/100km] 

Milkostnad*  
[kr/mil] 

Tankstorlek  
[l] 

Räckvidd 
 [mil] 

Bensinbil 5,5 8,56 50 90,5 

*Genomsnittligt bensinpris mars-maj 2018 15,50 kr/l (Circle K, 2018) 

SKATT OCH AVGIFTER 
De bensinbilar som står registrerade på Region Västmanland släpper i genomsnitt ut 128,5 
gram koldioxid per kilometer. Med tillägg enligt Bonus Malus resulterar detta i en 
fordonsskatt de tre första åren på: 360 + (128,5 − 95) ∗ 82 = 3107	𝑘𝑟/å𝑟. 
Därefter blir skatten: 360 + (128,5 − 111) ∗ 22 = 745	𝑘𝑟/å𝑟.	 

I Region Västmanlands system för intern klimatkompensation blir bensindrivna fordon 
belagda med en avgift på 1,9 kr/mil (Salomonsson, 2017b). Med en årlig körsträcka på 1500 
mil blir avgiften för bensindrivna fordon 2925 kronor per år. 

4.5 Framtidsprognoser 
Elbilar är i dag billiga i drift men dyra att köpa. Enligt Bloomberg’s (2017) studie kommer 
elbilar år 2025 vara billigare än bilar som drivs av förbränningsmotorer i Europa och USA 
tack vare sjunkande batteripriser och förbränningsmotorfordonens ökade priser (Figur 10). 
Batteripriserna beräknas falla med runt 77 procent mellan år 2016 och 2030 (Bloomberg, 
2017). Denna prognos backas upp av biltillverkaren Renault’s prognoser visar att år 2020 
kommer den totala ägandekostnaden för elbilen vara i samma prisklass som fossildrivna 
fordon (Norman, 2017). Renault’s prognos baseras på allt fler genombrott i tekniken som 
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används i elbilar samtidigt som volymen av antalet elbilar ökar kraftigt vilket bidrar till lägre 
priser. Samtidigt förväntas kostnaderna för fordon som drivs av fossila bränslen stiga på 
grund av allt strängare regler, speciellt vad gäller partikelregleringar. (Norman, 2017) Nu 
införs även möjligheten att tillämpa miljözoner i städer för att minska partikelhalterna. Detta 
kan resultera i att det på vissa platser enbart är tillåtet att köra rena el-, gas- och 
bränslecellsdrivna fordon. (Regeringen, 2018b) Power Circle’s (2016a) prognos visar att det 
år 2030 förväntas finnas runt en miljon elbilar i Sverige. 

 

Figur 10 Framtidsprognos bilpris (Bloomberg, 2017) 

Trafikverkets (2018) prognos för år 2040 visar att bensin-, diesel- och etanolpriserna 
kommer att stiga, liksom priset för biodrivmedel enligt Energimyndigheten (2016) prognos. 
Elbolaget Bixia (2017) förutspår i sin prognos att elpriset kommer att falla fram till år 2019, 
därefter förväntas det stiga kraftigt och år 2030 förväntas elpriset vara 20 procent högre än i 
dag. Anledningen till att prognoser förutspår stigande elpriser beror på flera aspekter där den 
främsta orsaken är att flera kärnkraftverk förväntas stängas och att efterfrågan på el kommer 
att öka i och med fler invånare och fler elbilar på marknaden. (Bixia, 2017) 

För att kunna ladda elbilar behövs en väl fungerande laddinfrastruktur. Hällman (Personlig 
kommunikation, 2018) förväntar att en kostnadsminskning kommer att ske vad gäller priser 
på laddstolpar. Detta på grund av att storskalig produktion pressar priser (Hällman, 
personlig kommunikation, 2018). Forskning sker även kring andra laddmöjligheter såsom 
elektriska vägar och batteribytestationer som kan komma att påverka priset för att ladda 
elbilar (Emobility 2018d). 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I denna kombinerade analys och diskussion kommer resultatet, de teorier som studien 
grundar sig i och övrig litteratur analyseras och diskuteras utifrån frågeställningarna. I 
första kapitlet definieras de sociala hinder och barriärer som kan uppkomma vid 
implementering av elbilar i verksamheter studerade ur en individ- och organisationsnivå. 
Därefter presenteras vilka investeringar som krävs för en väl fungerande elfordonsflotta. 
Detta följs av en analys och diskussion om de ekonomiska och sociala faktorer som 
framkommit påverkar de totala kostnaderna samt hur dessa faktorer kan påverkas och 
styras ur en funktionsnivå. 

Kostnader av att implementera elbilar i verksamheter och om det kan vara en lönsam 
investering har i denna undersökning studeras. Laddhybrider har uteslutits på grund av att 
den även kan köras på bensin och därmed är räckvidden inte en lika stor utmaning. I denna 
undersökning har intervjuer genomförts med ett antal respondenter. Viktigt att ha i åtanke är 
att denna information är en personlig uppfattning och det finns risk att den kan vara 
påverkad av både personliga inställningar till elbilar men även av kommuners och regioners 
miljödirektiv. Därför kan respondenterna i viss grad vilja framställa sig själva som goda 
exempel. Antalet elbilar som respektive respondent har i verksamheten är av varierande 
omfattning vilket bidrar till att vissa respondenter ses som framgångsexempel och dess 
information är av större vikt för studien. Ytterligare en aspekt är att bara för att flera 
respondenter beskriver att de hanterar en viss situation på ett visst sätt behöver det 
nödvändigtvis inte vara det bästa sättet att hantera det på.  

Total ägandekostnad är ett begrepp som summerar alla olika sorters kostnader som är 
kopplade till ägandet av en produkt eller tjänst, både direkta kostnader och indirekta (Ellram, 
1993). Hanson (2011) menar att det kan bli ett svårt arbete att beräkna alla exakta kostnader i 
siffror då dess innebörd lätt går förlorad och föreslår istället att använda sig av en jämförelse 
av olika produkter. Detta är något som applicerats i denna studie då elbilars kostnader har 
jämförts med förbränningsfordons. Total ägandekostnad kan delas in i tre olika stadier; Pre-
transaktion, Transaktion och Post-transaktion vilka beskriver kostnader som uppkommer 
innan, under och efter köpet. Förutom de rent funktionella aspekterna uppkommer till följd 
av den förändringsprocess som en omställning innebär även att resurser behöver läggas på 
en individ- och organisationsnivå. Detta är något som påverkar kostnaderna under hela 
processen. 

5.1 Sociala hinder och barriärer  
I detta kapitel analyseras och diskuteras sociala hinder och barriärer som uppkommer till 
följd av införandet av elbilar i verksamheter.  

Att införa elbilar i en verksamhet innebär en förändring. Några respondenter beskriver att 
deras anställda varit positivt inställda till elfordon i verksamheterna medan det för andra har 
varit en utmaning. Många respondenter nämner att det finns fördomar kring elbilar och att 
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en utmaning har varit att och att slå hål på myter. Ytterligare en utmaning har varit att 
anställda varit rädda (LK, 2018) och flera respondenter berättar att rädsla kring räckvidd har 
varit en av de största utmaningarna. Forslund (2013) beskriver att en förändring kan skapa 
många negativa känslor och att många reagerar starkt mot att bli “tvingade” att göra något på 
ett nytt sätt. En förändring kan skapa oro, stress och osäkerhet hos de som drabbas. Rädsla 
för det okända kan vara en orsak till en negativ inställning till förändring och kan enligt 
Forslund (2013) leda till en form av kris. Vid kris finns det risk att anställda i första skedet 
tycker att det är omöjligt att förändra, därefter börjar de ifrågasätta varför förändringen ska 
ske och det är inte heller ovanligt att anställda kan sabotera förändringen genom att 
exempelvis sprida osanna rykten. Ett uttryck som är vanligt förekommande är “det var bättre 
förr”. (Forslund, 2013) 

Några respondenter nämner att en svårighet vid införandet har varit att medarbetare varit 
rädda för att de inte ska komma tillräckligt långt, att bli stående med bilen. Ytterligare 
svårigheter som framkommit är att det har varit svårt att få medarbetare att använda elbilen 
och att det visat sig att det ofta är samma personer som använder fordonet. (LK, 2018; RS, 
2018) Alla interna respondenter som i dag använder elbil var positivt inställda vilket tyder på 
att det är mycket fördomar och rädsla som ligger till grund för att medarbetare inte väljer att 
köra en elbil framför en bil som drivs med andra drivmedel. 

Flera respondenter nämner att många anställda är negativt inställda till införandet av elbilar 
i deras verksamheter (VK, 2018; RS, 2018; LK, 2018). Respondenten från LK (2018) berättar 
att vid första införandet av elbilar i verksamheten uppstod problem med laddning, värme och 
räckvidd på vintern vilket resulterade i att många fick ett negativt intryck av elbilen och att 
denna information spred sig inom organisationen.  För att undvika att en negativ bild av 
elbilen sprids inom företaget är det därför av stor vikt att på ett strategiskt sätt införa elbilar i 
verksamheten. Däremot har respondenten från LK upplevt att den negativa bilden av elbilar 
ändrats till en allt mer positiv inställning tack vare att teknikutvecklingen gått framåt och att 
de satt upp laddstolpar så laddningen blivit mer stabil. Att förebygga negativa intryck genom 
att sätta upp väl fungerande laddstolpar och att elbilar placeras i verksamheter där det 
körmässigt är möjligt kan underlätta införandet. Flera respondenter nämner att det var en 
utmaning vid införandet av första elbilen i verksamheten men att det allt eftersom blev 
betydligt enklare att sedan införa fler (VK, 2018; RG, 2018). Detta för att medarbetare har 
hört från andra verksamheter att det gått bra och därmed har fördomarna och rädslan för 
förändringen minskat.  

Trots att många respondenter upplevt en negativ inställning bland de anställda mot 
införandet av elbilar i verksamheten argumenterar Wikström, Hansson och Alvfors (2014) 
för att implementera elbilar i verksamheter. Detta på grund av att verksamhetsfordon i 
många fall har ett förutsägbart res- och laddmönster vilket underlättar införandet samt på 
grund av deras låga behov av publik laddinfrastruktur. Därför krävs det inte i lika stor 
utsträckning att den publika laddinfrastrukturen är omfattande uppbyggd för att investera i 
elbilar i en verksamhet. Att införa elfordon i verksamheter är ett kraftfullt steg i riktning mot 
ett fossilfritt samhälle i och med att de ofta har en omfattande fordonsflotta.  
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Räckviddsångest är enligt respondenterna en av de största sociala barriärerna. Bunce, Harris 
och Burgess (2014) och Wikström, Hansson och Alvfors (2014) påstår att det finns en tydlig 
inlärningskurva vid bruk av elfordon. I början laddar förare ofta och återvänder gärna “hem” 
med 50 procent kvar i batteriet. Med tiden utförs allt mindre laddning på andra platser i och 
med att användaren lär känna bilen. Mycket handlar om en negativ inställning till elbilen och 
att slå hål på myter. Självklart har elbilen en begränsad räckvidd och det bör undersökas i 
vilka verksamheter det är möjligt att använda en elbil. I många fall underskattar användare 
elbilens räckvidd och har en negativ inställning från start.    

Alla är inte negativa till införande av ny teknik i verksamheter, vissa är tvärtom nyfikna och 
det finns entusiaster som gärna vill köra en elbil. Kaplan et al. (2016) beskriver att detta är 
vanligt hos teknikföretag medan medarbetare inom den offentliga sektorn ofta var mindre 
positiva. Att arbeta förebyggande är av stor vikt för att implementeringen ska ske på ett bra 
sätt.    

5.2 Investeringar för en väl fungerande elfordonsflotta 
I detta kapitel analyseras och diskuteras vilka investeringar som krävs för en väl 
fungerande elektrifierad fordonsflotta. Både sociala och ekonomiska aspekter tas med och 
analyseras som kostnadspunkter.   

Vid omställning till en elektrifierad fordonsflotta behövs flera investeringar. En omställning 
till elbilar innebär en förändring där information, kommunikation och delaktighet är viktiga 
aspekter för att hantera omställningen. Körjournaler kan vara ett verktyg för att lättare 
implementera elbilar i olika verksamheter. Elbilar är beroende av laddmöjligheter, därför 
behövs även investeringar i laddstationer.  

5.2.1 Vikten av information, kommunikation och delaktighet 

En utmaning som EK (2018) beskriver vid införandet av elbilar i verksamheten är kunskapen 
och att utbildning av medarbetarna behövs. Enligt flertalet respondenter grundar sig den 
negativa inställningen i fördomar och myter. Utbildning kan därmed bidra till att 
medarbetarnas fördomar kring elbilar minskar. Detta är något som Forslund (2013) 
beskriver som en av metoderna i Lewins trestegsmodell. Lewins trestegsmodell är ett vanligt 
verktyg för att kunna tillämpa en förändring. Modellen utgår från tre stadier: upptining, 
förflyttning och frysning (Figur 1).  

I denna undersökning har trestegsmodellen valts att tolkas i kombination med 
marknadsutvecklingens S-kurva. I Figur 11 har trestegsmodellen kombinerats med en S-
kurva för att kunna beskriva graden av accepterad förändring.  
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Figur 11 Förändringsprocessmodell 

S-kurvan kan förklaras genom att graden av accepterad förändring går långsamt i början och 
därefter accelererar för att sedan plana ut. Självklart är det bästa tänkbara scenariot att 
medarbetarna redan från start har en positiv bild av förändringen, att graden av accepterad 
förändring är hög redan från början. Däremot har det framkommit att många är skeptiska vid 
införandet av elbilar i verksamheter. Därför kan processen av en lyckad accepterad 
förändring illustreras med hjälp av en S-kurva. En S-kurva illustrerar den bästa 
tänkbara processen och kurvan kan ta många vändningar. Processen kan även gå ner i grad 
av accepterad förändring om inte förändringen introduceras och genomförs på ett bra sätt. 
Första steget för att höja graden av accepterad förändring är via upptining. Forslund (2013) 
beskriver att för att initiera en upptining behövs aktion tas då människor gärna gör det som 
de är vana vid och för att få de att agera på ett nytt sätt behövs stöd. För att bemöta dessa 
individer uppmuntras metoder som utbildning, stödaktiviteter, delaktighet och 
kommunikation.  

Utbildning är något som flera respondenter inte alls arbetar med utan placerar bara elbilen i 
vad de anser vara en lämplig verksamhet. Varberg kommun, som är ett framgångsexempel i 
denna undersökning, lägger däremot stor vikt vid information vid införandet för att få 
medarbetarna med sig. De respondenter som arbetat med information vid införandet anser 
att implementeringen av elbilar i verksamheten har blivit lättare då många fördomar har 
släppt (VK, 2018; LK, 2018). Utbildning och kommunikation är viktigt för att medarbetare 
ska veta vad som är på gång och varför (Forslund, 2013) vilket kan bidra till att de är mindre 
negativa till en förändring.  Information och utbildning ses som en vinnande faktor i 
införandet av elbilar i verksamheter.  

Stödaktiviteter kan vara ett bra sätt att introducera elbilen för medarbetare för att förebygga 
eller lösa problem. Att gå ut till verksamheterna och informera om hur elbilen och laddning 
fungerar är något som en av respondenterna arbetar mycket med, detta för att det kan vara 
svårt för exempelvis en avdelningschef att svara på argument om elbilen. Då har istället en 
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ansvarig med mer kunskap inom området besökt verksamheter för att besvara frågor och 
kunna slå hål på myter och fördomar om elfordon. (VK, 2018) Andra respondenter arbetar 
även med stödaktiviteter i form av event där medarbetare ska få möjligheten att testa att köra 
och få information om elbilar och laddning (RJH, 2018; GK, 2018). Stödaktiviteter kan 
underlätta implementeringen och bidra med att medarbetare får en mer positiv syn på 
elbilar. Att medarbetare får möjlighet att provköra en elbil innan implementering kan bidra 
till att fler blir positivt inställda till elbilen och att fördomar minskar då många upplevelser i 
dessa fall varit positiva. Det finns dock risk att negativa fördomar kring elbilen kan kvarstå 
även efter att elbilen blivit placerad i en verksamhet. En av respondenterna arbetar med 
stödaktiviteten att vid behov eller önskemål erbjuda möjligheten att följa med en mer erfaren 
förare på längre resor som den mindre erfarne föraren inte trott att den begränsade 
räckvidden skulle klara av (VK, 2018).  

Delaktighet är ytterligare en aktivitet som uppmuntras vid en förändringsprocess. Att arbeta 
för att få medarbetarna delaktiga i förändringsprocessen kan underlätta acceptansen för 
förändringen. Om en elbil placeras i en verksamhet utan information om införandet finns det 
risk att medarbetarna blir negativa till förändringen. Forslund (2013) beskriver att den som 
själv är delaktig i att arbeta fram något sällan gör motstånd mot saken i fråga. Detta är något 
som respondenten från RJH (2018) beskriver att de som i dag kör elbilar i deras verksamhet 
är mycket positiva till. De fick själva vara delaktiga i valet att införskaffa elbil. Att arbeta med 
delaktighet kan bidra till att medarbetarna blir positiva och accepterar förändringen i tidigt 
skede, vilket kan minska risken för missnöje. Det finns dock risk att medarbetare blir 
missnöjda med elbilen och att elbilen kanske inte passar i den verksamhet där den blivit 
placerad. VK (2018) beskriver att de hanterat en sådan situation och har då valt att placera 
elbilen i en annan verksamhet som varit mer lämplig. I och med elbilens begränsade räckvidd 
och behov av laddning kan det finnas verksamheter som elbilen inte passar i. Det är viktigt 
att inte tvinga fram en förändring och att lyssna på vad de anställda säger. Om detta uteblir 
kan det leda till missnöje och risk finns då att missnöjet sprider sig inom verksamheterna. 

Något som kan minska känslan av att det är en stor förändring är via kommunikation och 
marknadsföring. Ett flertal respondenter beskriver att de har dekaler på bilarna så att det 
syns att det är en elbil. Att det syns att det är en elbil kan bidra till att fler är medveten om att 
verksamheten har elbilar. Ökad medvetenhet kan bidra till att förändringsprocessen upplevs 
mindre.  

I Ellram’s (1993) teori om total ägandekostnad beskrivs att företagets rykte hos kunderna kan 
påverka inkomster och kostnader under post-transaktionsstadiet. Att ta hänsyn till denna 
aspekt är en smart strategi för ett säljande företag för att öka sin konkurrenskraft men 
Region Västmanland styrs inte främst av sådana drivkrafter. Region Västmanland gynnas 
ändå av ett positivt rykte både externt och internt. En ökad synlighet av elfordon kan 
exempelvis bidra till att de anställda kan känna sig stolta över sin arbetsgivare och ett internt 
positivt rykte utvecklas, förutsatt att de är tillräckligt införstådda i den miljönytta de bidrar 
med (se Kostnadspunkt Information och Stödaktiviteter). Region Västmanland arbetar över 
stora geografiska områden och att synliggöra elfordon i hela regionen har även potential att 
påverka resten av samhället. Det kan eventuellt väcka nyfikenhet hos de som ser fordonen 
och öka den allmänna acceptansen. VK (2018) och LK (2018) använder sig av gemensamma 
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bilpooler för både anställda och kommunens invånare för att uppnå detta. Genom att 
synliggöra elfordonen påskyndas processen till omställningen av både regionens och den 
svenska fordonsflottan. En elektrifierad fordonsflotta har potential att jämfört med i dag 
minska föroreningar och partiklar i luften vilket kan bidra till en total samhällsnytta ur ett 
hälsoperspektiv. I längden kan detta till och med bidra till en minskad mängd sjukvård 
kopplat till de många negativa effekter föroreningar kan orsaka. 

Kommunikation i form av information på verksamhetens hemsida är ytterligare ett sätt att 
marknadsföra både internt och externt att verksamheten använder elbilar. Trots detta är det 
få av respondenterna som faktiskt gör det. Att marknadsföra via hemsidan kan internt bidra 
till att förändringsprocessen upplevs mindre påtaglig då det pratas mer om elbilar och att 
det inte är lika främmande. Externt kan det vara bra marknadsföring samt ett sätt att 
marknadsföra att verksamheten är ett framgångsexempel så att fler förhoppningsvis väljer att 
gå samma väg. Vikten av kommunikation är även något som Kotter och Sclesinger (1979 se 
Forslund, 2013) poängterar. 

Litteraturen argumenterar för vikten av information vid införandet av elbilar för att 
underlätta inlärningskurvan som sker både gällande acceptans och räckviddsångest. 
(Wikström, Eriksson & Hansson, 2016; Wikström, Hansson & Alvfors, 2014; Kaplan et al., 
2016; Sunnerstedt & Hedenquist, 2015) I och med att det finns mycket fördomar kring elbilar 
kan information hjälpa till att slå hål på myter. Både Sunnerstedt och Hedenquist (2015) och 
Wikström, Hansson och Alvfors (2014) beskriver att med tiden ökar den personliga 
acceptansen för elfordon. Information, kommunikation, utbildning och delaktighet är viktiga 
aspekter som kan skynda på den personliga acceptansen vad gäller elbilar. Att utföra dessa 
aktiviteter är en kostnad men kan i sin tur bidra till att införandet blir mer lönsamt. 
Människor väljer ofta det som de är vana vid.  

Att lägga resurser på att få medarbetarna med sig i förändringsprocessen har störst påverkan 
om medarbetarna har en negativ inställning från start. Om medarbetarna har en positiv 
inställning kanske investeringen i att lägga tid och resurser på information inte har samma 
slagkraft. Däremot är det aldrig negativt för verksamheter att informera, utbilda och få 
medarbetarna delaktiga, utan det kan bidra till att medarbetarna får en positiv syn på 
organisationen. Information kan även bidra till att stämningen inom organisationen blir 
bättre i och med att de som är missnöjda ofta väljer att högljutt ge luft åt sitt missnöje. Det 
kan bidra till en negativ stämning inom hela organisationen. Att lägga resurser på 
information, kommunikation och delaktighet kan i bästa fall förebygga negativ stämning 
bland de anställda. Litteraturen uppmuntrar även till “skvaller” inom personalstyrkan då 
erfarna elbilsanvändare tenderar att tala gott om sina erfarenheter (Wikström et al., 2014; 
2016) och så som VK (2018) uttrycker det; goda exempel sprider sig.   

Litteraturen och teorin bakom förändringsprocessen är båda överens om att information har 
en positiv påverkan på en förändringsprocess (Kotter & Sclesinger, 1797 se Forslund, 2013) 
exempelvis vid implementeringen av elbilar i verksamheter. Detta beskriver även vissa 
respondenter har bidragit till deras framgång i elektrifieringen av deras fordonsflotta (GK, 
2018; VK, 2018). 
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5.2.2 Körjournaler för en lättare implementering 

Som tidigare framkommit i analysen är räckvidd en av de största sociala barriärerna vad 
gäller implementering av elbilar i verksamheter. Många är rädda för att räckvidden inte är 
tillräcklig och det bidrar ofta till en osäkerhet och negativ inställning. GK (2018) menar att 
det är lätt att överskatta hur långt ett fordon körs och att många är kritiska till att en elbil i 
just deras verksamhet skulle fungera. Det har framkommit i intervjuerna att flera 
respondenter har infört digitala körjournaler i sina verksamheter, inte bara för att underlätta 
det administrativa utan även för att lättare kunna implementera elbilar i verksamheten. 
Digitala körjournaler kan bland annat ge information om vilka sträckor som körts. På så sätt 
är det lättare att argumentera för att verksamheter som inte tror att de kan ha elbilar i sin 
fordonsflotta, baserat på deras faktiska körsträckor, ändå kan ha det. Flera respondenter 
berättar att många som varit skeptiska till införandet av elbilar blir positivt överraskade när 
de väl börjar använda elbilen, att det faktiskt fungerar bra att använda sig av en elbil.  

Det innebär självklart en kostnad att installera digitala körjournaler i bilarna. Att installera 
digitala körjournaler i samtliga verksamhetsfordon är att föredra både för att underlätta det 
administrativa arbetet men även för att lättare kunna implementera elbilar i verksamheten 
då faktiska körsträckor kan avläsas. Om den ekonomiska möjligheten inte finns är det av 
störst intresse ur perspektivet att implementera fler elbilar att installera dessa i de bilar som 
drivs av de drivmedel som har störst negativ påverkan på miljön. Bensin- och dieseldrivna 
fordon har störst miljöpåverkan av de fordon som är aktuella i studien, därefter etanol. Gas 
ses som ett relativt bra alternativ men digitala körjournaler är även av intresse att installera 
på gasbilar, även om gasbilen inte ska bytas ut i verksamheten kan vissa körsträckor vara mer 
lämpliga för en elbil. Gasbilen kan då förslagsvis placeras vid en annan position i 
verksamheten där längre sträckor körs och som inte passar en elbil. Att installera digitala 
körjournaler i elbilar är även av intresse för att kunna utvärdera elbilen. Det kan även vara ett 
sätt att möta negativ kritik av elbilen som exempelvis att räckvidden inte är tillräcklig fast 
den egentligen är det och detta egentligen grundar sig i en negativ inställning till elbilen. 

5.2.3 Laddstolpar 

En investering som tillkommer vid implementering av elbilar är laddstolpar. Vissa 
respondenter medger att de till viss del fortfarande laddar ur vanliga vägguttag men de 
uppger att detta inte alltid fungerar så bra, vilket minskar nöjdheten hos deras anställda (GK, 
2018; RS, 2018).  

Att ladda ur vanliga vägguttag är ej att rekommendera, varken ur säkerhetssynpunkt eller ur 
ett operativt perspektiv då det lätt krånglar genom att bilen inte tar laddning och det 
dessutom tar lång tid. Det är att föredra att investera i riktiga laddstolpar eller laddboxar. 
Respondenterna har normal- eller semisnabba laddare, ibland enbart den ena sorten och 
ibland några av varje.  

Det har visat sig att ingen av respondenterna har investerat i en snabbladdare, på grund av 
den höga investeringskostnaden och att det räckt att använda sig av normal- eller 
semisnabbladdning. De som använder sig av semisnabba laddare berättar att om bilen körts 
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en längre sträcka under förmiddagen kan den stödladdas under lunchen för att vara redo för 
resten av arbetsdagen (SK, 2018). Ytterligare ett alternativ av laddning som framkommit i 
intervjuerna är att använda sig av insatser i motorvärmare vilket har fördelen att elen redan 
är framdragen och kan därför bidra till en billigare investering (RG, 2018). Viktigt att ha i 
åtanke är att motorvärmare i vissa fall är byggda för att alla uttag inte ska användas 
samtidigt, då säkringen kan gå. Detta kan förebyggas genom att låta någon kunnig 
kontrollera det tekniska. Ännu ett annat alternativ är att installera laddboxar i garage. Detta 
är något som flera respondenter angett som smidigt då det redan finns tillgång till el. Även i 
detta fall är det viktigt att undersöka den tillgängliga kapaciteten, det är inte säkert att 
garaget är byggt för den effekt som krävs vid laddning av flera fordon. 

Det har framkommit i intervjuerna att samtliga respondenter har en egen laddplats till 
respektive fordon. Detta är i dag att föredra både ur operativ och social synvinkel. Ur en 
social synvinkel är det av intresse för att många redan är skeptiska till elbilar och att ladda. 
Om elbilen inte har en egen laddplats finns det risk att alla laddplatser är upptagna, vilket 
kan leda till missnöje. Ur en operativ synvinkel är det viktigt att det finns tillgång till 
laddning så att elbilen kan användas i verksamheten. En av respondenterna arbetar även 
med att bygga ut laddinfrastrukturen genom att installera semisnabbladdare vid exempelvis 
de hälsocentraler deras verksamhetsfordon ofta besöker (RJH, 2018). Detta underlättar för 
implementering av elbilar och kan minska osäkerheten kring räckvidden då elbilarna kan 
laddas vid platser som de ofta besöker.  

Att investera i laddstolpar är en kostnad vid implementering av elbilar i verksamheter men 
laddstolparna kan användas i många år innan de behövs bytas ut. Naturvårdsverket (2017b) 
beräknar att livslängden för en laddstolpe är 15 år men Hällman (personlig kontakt, 2018) 
menar att en laddstolpe kan stå betydligt längre än så; att livslängden bör vara runt 50 år. 
Det är svårt att fastställa vilka ekonomiska investeringar i laddinfrastruktur som krävs i 
förväg. Kostnaden för att sätta upp laddstolpar kan variera då den inkluderar dragning, 
installation och laddstation. Beroende på hur mycket arbete som krävs för schaktning och att 
dra fram elen kan kostnaden variera kraftigt och det kan därför vara kostnadseffektivt att vid 
installation av laddstolpar sätta upp flera samtidigt. Att förbereda för framtida dragning av el 
när annat arbete utförs kan bidra till att kostnader minskar. Några respondenter nämner att 
de i leasingavtalen har förhandlat till sig en laddbox (EK, 2018; RJH, 2018; RS, 2018), vilket 
kan vara ett kostnadseffektivt alternativ om en garageplats med tillgång till tillräcklig effekt 
finns tillgänglig.  

Klimatklivet är ett investeringsstöd som flera respondenter använt sig av och detta kan ge ett 
stöd på upp till 50 procent av kostnaden av investeringen. Detta investeringsstöd söks innan 
installationen påbörjas (Naturvårdsverket, 2016). Viktigt att ha i åtanke är att det är svårt att 
fastställa den exakta kostnaden för investeringen i förväg och risk finns att investeringen kan 
bli dyrare än kalkylerat. I och med att Klimatklivet söks på det kalkylerade beloppet för 
investeringen, innan bygget påbörjas, stämmer inte alltid stödets storlek överens med den i 
slutändan faktiska kostnaden för investeringen. (SK, 2018; VK, 2018) 
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5.3 Ekonomiska och sociala faktorer- hur de kan påverkas och 
styras 

I detta kapitel beskrivs de ekonomiska och sociala faktorer som resulterar i de totala 
kostnaderna och hur dessa faktorer kan påverkas och styras. Ekonomiska faktorer kommer 
att presenteras, där jämförelser har gjorts med andra drivmedel. Även potentialen som 
marknadsutveckling och smart styrning har påverkat att de totala kostnaderna 
diskuteras.  Sociala faktorer som ej går att precisera i siffror presenteras och diskuteras i 
de kostnadspunkter som uppstår. 

5.3.1  Ekonomiska faktorer 

Samtliga kostnader i studien är baserade på cirkapris. Fordonspriser är framtagna som ett 
genomsnitt av billigast möjliga nyprisalternativ för aktuella modeller. Bränsleförbrukning 
och räckvidd är baserat på NEDC-värden och för samtliga fordon kan dess 
bränsleförbrukning enligt Hagman et al. (2016) vara upp till 50 procent större i verkligheten. 
Då leasinguppgifter inte funnits att tillgå har en ränta på inköpspriset antagits som kan 
motsvara verkligheten i skillnad på kostnad mellan fordonen, men leasingkostnaden är i 
verkligheten högre. Ingen avskrivningskostnad är heller inkluderad. Många uppgifter har 
inhämtats okritiskt från Region Västmanland tidigare arbeten (se Salomonsson, 2017a). 
Huruvida dessa är korrekta eller ej kan studien inte stå för. Flera gånger har även antaganden 
gjorts. Totalt sett är de exakta kostnaderna ej helt aktuella, men de redovisar ändå en viss 
förståelse för hur det ser ut i jämförelse mellan fordonsslagen. 

De uppgifter som kunnat omsättas i faktiska kostnader rymmer mycket praktisk information 
om fordon såsom fordonskostnad, skatt och drivmedel. Jämförelser mellan de olika 
fordonsslagen presenteras nedan. En sammanfattning av fordonskostnader kan ses i Bilaga 3 
och den data som figurerna har baserats på kan studeras närmare i Bilaga 4. 
Fordonsspecifikationer kan ses i Bilaga 5.  

TOTALA FORDONSKOSTNADER 
Skatt, avgifter, service och övriga gemensamma fordonskostnader (försäkring, tvätt, 
däckhantering och administrativa avgifter) är kostnader som inte kan påverkas men som kan 
skilja sig mellan fordonsslagen. I Figur 12 presenteras de olika fordonsslagens fasta 
månadskostnader som skiljer sig från varandra, alltså exklusive de gemensamma 
kostnaderna. Att elbilen är det billigaste alternativet i detta fall är tydligt.  
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Figur 12 Fasta kostnader per månad för respektive fordonsslag (Exklusive gemensamma kostnader) 

Det är tydligt att elbilen i detta fall är det billigaste alternativet med en låg skatt på enbart 
grundbeloppet och låga servicekostnader. I och med att den femåriga skattebefrielsen för 
miljöfordon tas bort vid Bonus Malus införande blir elbilen belagd med fordonsskatt, men 
enbart grundbeloppet. Inte heller gasbilen har höga skattekostnader i detta fall då Region 
Västmanlands gasbilar i genomsnitt släpper ut mindre än gränsvärdet för koldioxidskatt, 
men det finns alternativa modeller på marknaden med högre utsläpp som kan öka 
skattekostnaderna. Gasbilen är dock det alternativ med högst servicekostnader. Etanolbilen 
har marginellt högre skattekostnader än el- och gasbilen. Nyregistrerade bensin- och 
dieseldrivna fordon blir däremot starkt påverkade av den nya fordonsskatt som tillämpas i 
och med Bonus Malus vilken blir mycket hög. Då de servicekostnader som Region 
Västmanland tillämpar för bensin- och dieseldrivna fordon inte gått att inhämta till studien 
har de antagits varit lika som för etanolbilen. Det är inte säkert att detta speglar verkligheten 
men att elbilen har lägst servicekostnad och gasbilen en av de högsta är det som spelar störst 
roll. Huruvida de övriga gemensamma kostnaderna för fordonen är korrekt eller ej spelar 
också mindre roll då de anses lika för samtliga fordon. 

Region Västmanlands system för intern klimatkompensation gäller visserligen inte alla 
fordon. Transporter och resor som av olika anledningar anses nödvändiga och icke utbytbara 
beläggs inte med denna kostnad, men den kommer tas med i beräkningarna. Den interna 
klimatkompensationen är i dag ännu inte beroende av fordonens faktiska körsträckor då 
tillräckligt med underlag för sådana inte finns, utan beräknas på den körsträcka på 1500 mil 
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per år som fordonet leasas på och blir alltså en fast kostnad. Värt att notera är dock att dessa 
avgifter stannar inom Region Västmanland för att användas i klimatbra syften.  

Drivmedelskostnaden är en faktor som har stor påverkan på elbilens lönsamhet gentemot 
övriga fordonsslag. I Figur 13 visas kostnader per mil för samtliga fordonsslag och elbilens 
kostnad är betydligt lägre än övrigas. Här ska återigen noteras att dessa inte egentligen 
återspeglar verkligheten då samtliga är presenterade efter dess NEDC-värde och att samtliga 
drivmedelskostnader bör vara högre. Elbilens verkliga kostnad är egentligen ungefär 1,37 
kronor per mil, men då det för övriga fordonsslag varit svårt att få fram korrekta verkliga 
värden har samtliga presenterats enligt NEDC-värden för en mer rättvis jämförelse. I och 
med att det i intervjuer framkommit att vissa anställda är motvilliga till att tanka gas i 
gasbilarna (RVL, 2018; GK, 2018) har i följande kostnadsberäkningar också ett scenario där 
gasbilen enbart tankas med bensin inkluderats. 

 

Figur 13 Drivmedelskostnad per mil 

Samtliga inköpspris för fordon har i studien baserats på ett frånpris enligt tillverkarnas 
rekommendationer (Se Bilaga 5). Detta pris kan snabbt komma att stiga vid val av tillbehör 
och olika specifikationer på fordonen. Elbilarnas inköpspris har baserats på enligt intervjuer 
vanliga modeller. Dessa varierar dock stort i pris från den billigaste: skåpbilen Renault 
Kangoo (från 217 000 kr) till den dyraste: Volkswagen E-golf (från cirka 404 000 kr). Därför 
har genomsnittspriset beräknats på personbilar för en bättre jämförelse mot 
förbränningsmotorfordonen och resulterat i 330 000 kr. 
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Studien har antagit ett inköpspris på 230 000 kronor för bilar med andra drivmedel än el. 
Siffran kan eventuellt anses som något hög då det finns många bilar med lägre priser, men 
siffran är baserad på de modeller som Region Västmanland har i dag.  

Elbilen kostar alltså runt 100 000 kronor mer än övriga fordon, men med hjälp av Bonus 
Malus reduceras elbilens pris till 270 000 kronor och skillnaden till övriga fordonsslag till 40 
000 kronor (förutom till gasbilen som också får en bonus på 10 000 kronor).  

I och med att korrekta uppgifter om leasing ej gått att inhämta till studien har istället en 
ränta på 4 procent av fordonens inköpspris (exklusive bonus från Bonus Malus) antagits för 
att något kunna liknas vid en leasingsituation (se Ekvation 7). Detta är den enda punkten där 
elbilen inte är billigast i de månadsvisa driftkostnaderna, en återspegling av dess inköpspris. 
Dessa avgifter är dock för samtliga fordon betydligt högre i verkligheten då leasingkostnader 
även inkluderar avskrivningskostnader och andra avgifter, men skillnaden mellan dem får 
anses utgöra det som är av faktisk vikt. För att ytterligare någorlunda simulera ett tillstånd av 
att fordonen leasas antas att de efter tre år avyttras till ett värde av 43 procent av 
inköpspriset, då exklusive Bonus Malus (se Ekvation 6).  

I Figur 14 presenteras driftskostnader per månad för respektive fordonsslag baserat på den 
årliga körsträckan 1500 mil. Här inkluderas alltså gemensamma kostnader, service, intern 
klimatkompensation, skatt, ränta och drivmedelskostnad. Återigen visar sig elbilen betydligt 
billigare i drift än övriga fordonsslag. 

 

Figur 14 Driftkostnader per månad 
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För elbilen tillkommer dock en investering i laddstation. I intervjuer meddelar många 
respondenter att de vid investering i laddstationer ansökt om det statliga stödet Klimatklivet 
som kan finansiera upp till 50 procent av laddstationens kostnad (VK, 2018; RG, 2018; GK, 
2018; LK, 2018). I slutändan har det dock visat sig att det inte alltid är så, då många oväntade 
kostnader kan uppkomma och den ökade kostnaden vid installationen av laddstationerna bli 
omfattande (SK, 2018; VK, 2018; RS, 2018). För att undvika att underskatta kostnaderna för 
en laddstation har dess kostnad i kommande beräkningar uppskattats till 20 000 kronor. 
Detta är den högsta kostnaden för en normalladdstation. Det kan uppskattas ha blivit ett 
omfattande projekt eller antas vara en semisnabb laddstation som blivit finansierat med 
Klimatklivet. Investeringar i laddinfrastruktur antas i form av en direkt engångsinvestering i 
dessa kalkyler.  

I Figur 15 presenteras de totala kostnader som uppkommer under en tre års ägandeperiod av 
respektive fordonsslag. Här presenteras kostnader för laddstolpe, ränta, övriga 
driftskostnader (skatt, gemensamma kostnader, service och intern klimatkompensation), 
drivmedelskostnader, eventuell bonus, inköpspris samt återköpsvärde (se Ekvation 8 och 
Ekvation 9). Elbilen blir, mycket tack vare bonus och det höga återköpsvärde den förväntas 
ha, ett av de billigaste alternativen.  

 

Figur 15 Totala kostnader per tre år 
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KOSTNADER PER KÖRSTRÄCKA 
Elbilens mycket låga drivmedelskostnad är, som kan ses i Figur 15 ovan och så som 
framkommit i intervjuer, dess största fördel. I ovanstående exempel har dock antagits att 
samtliga fordon kör de fulla 1500 mil per år de är leasade för, men det är inte alls säkert att 
de årligen körs så långt i verkligheten. Antas att det är 250 arbetsdagar per år krävs det alltså 
att fordonen körs i genomsnitt 6 mil per dag. Många respondenter har berättat att elfordon 
placeras i verksamheter med korta körsträckor för att undvika problem med räckvidden. Att 
undersöka fordons kostnad per kilometer är något som både Wu, Inderbitzin och Bening 
(2015) och Mitropoulos, Prevedouros och Kopelias (2017) påpekat är en lämplig metod vid 
utvärdering av fordonens totala ägandekostnad och så som SK (2018) understrukit kan det ta 
ett tag att “köra in” de initiala höga kostnaderna. Därför presenteras de olika fordonsslagens 
kostnader i kommande figurer beroende på körsträcka. Oavsett hur många kilometer 
fordonen körs varje månad måste ändå kostnader såsom skatt, ränta och andra gemensamma 
kostnader betalas och graferna utgår därför från dessa kostnader. Den interna 
klimatkompensationen har dock ej behandlats som en klumpsumma utan som en kostnad 
som beror på den faktiska körsträckan som den egentligen bör. 

 

Figur 16 Driftkostnader per månad och avstånd 
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Figur 16 visar tydligt att elbilen snabbt blir billigare i drift än övriga fordonsslag då dess 
bränslekostnad är mycket låg och den heller inte blir belagd med den interna 
klimatkompensationen. På grund av stora skillnader i skatt, något som Bonus Malus bidragit 
mycket till, är elbilen trots att dess räntekostnader är de högsta, billigare än både bensin- och 
dieseldrivna fordon oavsett hur långt de körs. Den antagna räntan motsvarar inte 
nödvändigtvis en verklig leasingsituation och leasingkostnaderna bör för samtliga fordon 
vara betydligt högre än så, men det är trots detta tydligt att elbilen bör kunna köra in sådana 
förändringar. 

 

Figur 17 Totala kostnader per tre år och avstånd 

I Figur 17 presenteras de totala kostnaderna för fordonen över en treårsperiod. Inköpspris 
och avyttring, eventuell bonus, laddstolpe, ränta, service, skatt och gemensamma kostnader 
är inkluderade som en klumpsumma vid punkten 0 mil. I och med elbilens högre inköpspris 
samt den investering i laddstation som dessutom behövs är dessa initiala kostnader betydligt 
högre än övriga fordonsslag. Elbilen behöver dock knappt köras hälften av de årliga 1500 
milen för att bli billigare än de fossila alternativen bensin och diesel. Utnyttjas dess fulla 
körsträcka är den billigare än de båda på strax över ett år. Potential finns för elbilen att bli 
mer lönsam än både etanol och en gasbil som körs på bensin, tack vare bensinens höga 
kostnad. Att gasbilen körs på gas är dock att föredra både av miljömässiga skäl och ur 
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kostnadssynpunkt och för att då kunna komma nära gasbilens låga kostnader krävs att båda 
fordonen utnyttjas till dess fulla potential och körs de avtalade 1500 milen per år. I och med 
att elbilarna ofta placeras i verksamheter med uppgifter att köra kortare sträckor är det inte 
troligt att de faktiskt kör så långt. 

 

Figur 18 Totala kostnader per tre år exklusive laddstolpe 

Vid implementering av elfordon behövs investering i laddstation men då den första 
generationen elbilar avyttras efter tre år står laddstationen kvar och kan användas av 
kommande fordon. Det är svårt att avgöra laddstationens livslängd, men om man tillämpar 
Naturvårdsverkets (2017b) uppskattning på 15 år kan alltså 5 generationer elbilar á 3 år 
bruka samma laddstation. Så som kan ses vid jämförelse mellan Figur 17 där kostnaden för 
laddstation inkluderats och Figur 18 där kostnaden för laddstation exkluderats har 
laddstationen en stor påverkan på elbilens lönsamhet gentemot övriga fordonsslag.  

KOSTNADEN ATT TANKA 
Så som uppmärksammats i studien är många positiva till att elbilen varje morgon kan hämtas 
fulladdad, samtidigt som det nämnts att det är en kostnad att anställda behöver lägga tid på 
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att tanka förbränningsmotorfordonen (RVT, 2018). Detta uppskattar studien till flera 
kostnadspunkter: 

• Den anställdes lön, inklusive arbetsgivaravgifter. 
• Drivmedel till och från tankstationen. 
• Den anställda hade kunnat utföra en annan syssla: effektiviteten går ned. 

 
Många punkter i studien är svåra att definiera som faktiska kostnader, men för tankning har 
en relativt låg kostnad på 50 kronor per tankningstillfälle uppskattats. Vid varje 
tankningstillfälle behöver inte en anställd alltid lämna arbetsplatsen, tankning kan självklart 
även ske på vägen under annat pågående uppdrag, vilket resulterat i en något lägre kostnad 
då det inte kan anses att hela 30 minuter behövs vid varje tankningstillfälle. Studien har även 
antagit att tankning sker vid tom tank och därför har även förbränningsmotorfordonens 
räckvidd beräknats baserat på dess tankstorlek och bränsleförbrukning. Då fordons 
bränsleförbrukning anges enligt NEDC bör de i många fall i verkligheten förbruka mer. Detta 
är något som även Hagman et al.’ (2016) påpekat ofta är fallet, och räckvidden kan därför 
anses överskattad. Det varierar dock mellan modeller och körstil (Hagman et al., 2016). 

 

Figur 19 Totala kostnader per tre år inklusive tankning 

I Figur 19 inkluderas kostnader för tankning vid tom tank för förbränningsmotorfordonen. 
Vid jämförelse med Figur 17 som ej inkluderat tankning i kostnaderna ses tydligt att samtliga 
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förbränningsmotorfordon blivit dyrare i drift och elbilen här har potential att även bli mer 
lönsam än det billigaste alternativet: den gasdrivna gasbilen.  

Det framkommer att de flesta respondenter inte använder sig av den publika 
laddinfrastrukturen. Detta är även något som litteraturen påpekat som en fördel för att 
använda elbilar i verksamheter (Sunnerstedt & Hedenquist, 2015; Wikström, Hansson & 
Alvfors, 2014). Det kan dock vara av vikt att ändå ha möjlighet att tillgå om behovet skulle 
uppstå. Detta är något som VK (2018) råkat ut för exempelvis då en av deras laddstationer 
slutat fungera och de ser det inte som något problem att deras anställda skulle behöva ladda 
på publika stationer. Flera respondenter håller däremot med om att extra laddning kan 
behövas på publika laddstationer (SK, 2018; VK, 2018; GK, 2018; LK, 2018). Att ladda 
publikt är dock ofta betydligt dyrare än att ladda vid egen laddplats. Ändå kan det många 
gånger enbart resultera i en milkostnad som fortfarande är hälften så stor som för övriga 
drivmedel, beroende på ladd-aktör. I Västerås levererar Laddregion Mälardalen den billigaste 
snabbladdningen och därefter dess samarbetspartner Charge and Drive. Clever är betydligt 
dyrare. 

Att elbilen inte behöver tankas är alltså till dess fördel. Studien vill ändå argumentera för att 
vara öppna för publik laddning, kanske elbilens motsvarighet till att åka och tanka. Om ett 
fordon enbart har tillgång till en normalladdare vid sin parkering men det skulle visa sig att 
det en dag körs längre än vanligt bör en anställd kunna ta sig till en närbelägen 
snabbladdningsstation och stödladda. I dessa fall bör liksom vid tankning av andra drivmedel 
en kostnad för att åka och tanka adderas. Att snabbladda en elbil tar ungefär 30 minuter och 
på detta adderas tid samt en nära på försumbar drivmedelskostnad för att ta sig till och från 
laddstationen. Då utbudet av snabbladdning är betydligt mindre för elfordon än 
tankstationer för etanol, diesel och bensin kan det dock ta längre tid att ta sig till stationen.  

Att snabbladda på publika laddstationer kan alltså öka kostnaderna för elbilen men det är 
svårt att ange hur pass ofta sådana fall skulle uppkomma. Enligt de erfarenheter intervjuerna 
medfört bör det vara relativt sällan och dessa kostnader inkluderas därför inte i 
beräkningarna. 

5.3.2 Smart styrning av elfordon 

Elpriset varierar över dygnet beroende på efterfrågan och tydliga effekttoppar kan därför ses 
på förmiddagar och eftermiddag mot kväll, då för att många kommer hem från arbete och 
sköter hemmets energikrävande sysslor. Så som både Robinson et al. (2013) och Vassileva 
och Campillo (2017) påpekar i sina studier är det även vid denna tid som elfordonen kopplas 
in för att laddas både på arbetsplatsen och hemma, vid slutet av arbetsdagen. Oro finns för 
den framtida belastningen av det befintliga elnätet och trots att den svenska elproduktionen 
totalt sett sägs kunna täcka en fullskalig elfordonsflotta läggs tryck på elproducenterna då 
elen måste tillverkas vid efterfrågan. Studien har därför undersökt möjligheten att tillämpa 
smart styrning vid laddning av elfordon men det visar sig att detta är något som ingen av 
respondenterna regelbundet tillämpar i dag. EK (2018) nämner att en av deras elbilsmodeller 
(Nissan Leaf) har möjlighet att styra laddningen då där finns en inbyggd timer och på 
tillverkarens sida skyltar de med en app som erbjuder lösningar att ladda bilen vid lågt elpris 
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(Nissan, 2018a). Att använda sig av den påstått inbyggda timern är dock inget som 
respondenten EK menar är en generell policy i organisationen, det är upp till användaren 
själv att använda denna eller ej. Vissa respondenter har möjligtvis tänkt på problemet med 
nätkapacitet och fluktuerande elpriser men ingen har trots det handlat i frågan. Många 
menar att deras elfordonsflottor ännu inte är så pass omfattande att detta behövs. 

Så som exemplet i Figur 7 visar kan elpriset under ett dygn skilja med så mycket som 71 
procent. Att få ned kostnaderna på elbilens drivmedel är dock ett svagt incitament till att 
utföra en organiserad lösning då de redan mycket låga drivmedelskostnaderna är elfordonens 
största fördel. Elbilens faktiska drivmedelskostnad vid 1500 mils blandad körning är i Region 
Västmanlands fall enbart strax över 2000 kronor per år, att jämföra med bensinbilens över 
12 000 kronor eller det utöver elbilen billigaste alternativet, den gasdrivna gasbilens knappa 
10 000 kronor per år. Att reducera elbilens drivmedelskostnad till 71 procent skulle i detta 
fall resultera i en besparing på 580 kronor per år, förutsatt att bilen kör de fulla avtalade 
1500 milen. Det ska dock inte förringas att detta applicerat på flera bilar skulle spara lika 
mycket mer per bil.  

Att använda sig av smart styrning är positivt i flera bemärkelser. Den smarta styrningen ger 
visserligen potential att sänka drivmedelskostnaderna för eldrivna fordon, men i Region 
Västmanlands fall är detta dock inte aktuellt då de har ett fast elpris. Ur kostnadssynpunkt 
har det alltså för dem i dag ingen effekt. De har däremot intresse av att inte överbelasta nätet 
då de i så fall kan behöva investera betydligt större summor i att åtgärda problemen. De har 
även ett intresse i att handla för allmänhetens intresse ur ett samhällsperspektiv. Dels för att 
totalt undvika överbelastning av elnätet och dels för att minska belastningen för 
elproducenterna och undvika eventuella effekttoppar som i värsta fall skulle kunna kräva 
topplaster med stöd av fossila bränslen. Att arbeta med smart styrning för att undvika att 
överbelasta de lokala näten är något som både Robinson et al. (2013) och Schücking et al. 
(2017) ser som en viktig idé. 

5.3.3 Pris- och Marknadsutveckling 

Eldrivna fordon är inne i en spännande utvecklingsfas som drivs av regleringar och mål om 
att nå fossilfrihet. Att tillämpa statliga stöd och regleringar, som Bonus Malus-systemet är ett 
exempel på, är något som flera studier menar är nödvändigt för att elbilen skal kunna slå 
igenom och bli mer lönsam än alternativen (Vassileva & Campillo, 2017; Robinson et al., 
2013; IEA, 2017b; Egbue & Long, 2012). Detta är något som visat sig ge effekt i de 
beräkningar som gjorts i studien då elbilen totalt sett många gånger, beroende på körsträcka, 
inte skiljer sig mycket från vissa andra fordonsslag i totala kostnader. De totala kostnaderna 
är dock exkluderade det kringarbete som kan behövas vid implementering i en organisation 
(se Sociala och operativa kostnadspunkter).  

Prognoser visar att antalet elbilar kommer att öka de kommande åren liksom att priserna på 
elbilarna kommer gå ned. Bloomberg (2017) menar att batterierna, elbilarnas största 
kostnadspunkt, kommer sjunka med hela 77 procent till 2030. Samtidigt ser Bloomberg’s 
studie att de fossildrivna fordonen kommer bli allt dyrare. I och med att produktionen av 
både elfordon och laddstationer kommer behöva öka kan även kostnader komma att sjunka 
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både tack vare storskalighetsfördelar vid produktion men även på grund av en allt större 
konkurrens på marknaden där aktörerna tävlar mot varandra. Flera respondenter ser med 
tillförsikt på framtiden både gällande pris- och teknikutveckling då dessa är de största 
hindren i dag (RG, 2018; LK, 2018; VK, 2018). 

Så som Filipsson och Grundfelt (2009) beskriver S-kurvan, marknadsutvecklingen, för 
elfordon är det som respondenterna uttryckt gällande vissa problem såsom otillräcklig 
räckvidd och publik laddinfrastruktur något som uppkommer i introduktionsfasen av 
elfordonen. Det finns dock redan ett antal väl fungerande elbilar på marknaden och det som 
spås i framtidsprognoserna kommer nog driva på dagens ställning på S-kurvan med bättre 
tekniska lösningar och allt fler modeller på marknaden. 

I studien har samtliga fordonsslag tilldelats ett avyttringsvärde på 43 procent. Denna siffra 
baseras på de uppgifter som finns i Region Västmanlands förstudie för laddinfrastruktur för 
el, gas och etanoldrivna fordon (Salomonsson, 2017a). Där finns dock ingen information om 
bensin- och dieseldrivna fordon. Det kan vara svårt att i dag precisera elbilens värde om tre 
år och mycket händer på marknaden även med övriga fordonsslag. Detta var något som VK 
(2018) upplevde vid avyttring av sina senaste elfordon. De fick mer betalt än de räknat med 
då de påbörjade leasingavtalen. I och med Bloomberg’s (2017) studie som menar att de 
eldrivna fordonens kostnad kommer bli lägre än de fossildrivna fordonens borde detta även 
medföra en förändring i efterfrågan av olika fordonsslag. Detta kan möjligtvis rättfärdiga 
beslutet att samtliga fordon efter tre år värda lika stor procent av dess inköpspris. 

Även framtidens drivmedelspriser har stor inverkan på den totala ägandekostnaden av 
fordon. Hur drivmedelspriserna kommer att utvecklas i framtiden är ännu oklart men enligt 
de studier som gjorts ser det ut som att samtliga drivmedel; el, gas, diesel och bensin kommer 
vara dyrare i framtiden (Trafikverket, 2018; Bixia, 2017; Energimyndigheten; 2016). Flera 
faktorer påverkar dessa priser, exempelvis styrmedel, skatter, valutor, miljöpåverkan, 
teknikutveckling, tillgång och efterfrågan. 

5.3.4  Sociala och operativa kostnadspunkter  

Så som tidigare omfattande diskuterats bör resurser satsas på att få de anställda med sig i 
processen mot en elektrifierad fordonsflotta. Det är svårt att beskriva en resurs i siffror, då 
behövs omfattande planering och insikt i verksamheten. För att kunna uppskatta de faktiska 
kostnaderna som uppkommer till följd av exempelvis en informationsdag för de anställda 
kan det tänkas behövas information om organisationens kultur; är detta ett vanligt 
förekommande fenomen och förväntas många besöka evenemanget, eller behövs en extra 
dragkraft, kanske i form av gratis kaffe? Kan evenemanget anses obligatoriskt? Beroende på 
hur många som förväntas dyka upp; hur många andra anställda behöver arbeta för att 
genomföra dagen och informera övriga anställda och har så pass många den kunskap som 
krävs redan i dag, eller behöver även dessa personer först utbildas inom ämnet? Listan kan 
göras mycket lång och vinklas på olika sätt. Därför har denna studie i stället valt att utvärdera 
dessa kostnader i kostnadspunkter. Samtliga kostnadspunkter har potential att öka de 
anställdas acceptans, positiva inställning och erfarenhet av elfordon, en viktig aspekt för att 
de ska kunna få den långa körsträcka som krävs för att kunna bli ett lönsamt val. 
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KOSTNADSPUNKT INFORMATION OCH UTBILDNING 
I studien kan genomgående tydas att osäkerhet finns kring elfordon och hur dessa ska 
behandlas, det kan till och med vara så att vissa är emot elfordon och att krishantering blir ett 
viktigt arbete. Både litteraturen (Bunce, Harris & Burgess, 2014; Wikström, Hansson & 
Alvfors, 2014, 2016) och respondenter (VK, 2018; LK, 2018) menar dock att denna osäkerhet 
och negativitet snart byts till en positiv inställning ju mer erfarenhet i området föraren får, så 
resurser behöver läggas på information och stödaktiviteter. Medarbetare som har en positiv 
inställning till elbilen och känner sig bekväma med att använda den kan bidra till att 
elfordonen faktiskt nyttjas till högre grad, i enlighet med Lewin’s trestegsmodell av 
förändring inom verksamheter (Forslund, 2013). Att elbilen körs är essentiellt för att kunna 
bli ekonomiskt försvarbar som visats i Figur 17, 18 och 19. 

Det är dock inte bara elfordonen som genererar osäkerhet bland de anställda, det visar sig att 
problem även har uppstått för de åtråvärda gasdrivna fordonen (RVL, 2018; GK, 2018). För 
att uppnå en fossilfri fordonsflotta där gasbilarna faktiskt tankas och körs på främst gas kan 
även såsom GK (2018) påpekar både information och stödaktiviteter behövas för gasbilen. De 
gasdrivna fordonens största problem kan dock anses vara tankning, dess individuella behov 
av information och stödaktiviteter bör därför inte anses vara lika omfattande som för de 
eldrivna fordonen. 

Sammanfattningsvis bör mycket resurser läggas på elbilens införande. Detta har 
argumenterats för av både flera studier och respondenter. I och med att elbilen blir en allt 
mer självklar del av verksamheten kan graden av information och stödaktiviteter med tiden 
minska. Detsamma gäller gasbilen som dock inte kräver lika mycket stöd, men det ökar deras 
båda totala kostnader. Samtidigt finns det miljötänk som samtliga respondenter påpekat vid 
införskaffning av elfordon och de både interna och externa mål detta kan bidra till att uppnå. 
Ju längre fordonen sedan körs desto mer ökar dess faktiska lönsamhet jämfört med andra 
fordonsslag och vid en hög användargrad bör både el- och gasbilen kunna vara fortsatt 
lönsamma trots de resurser som lagts på utbildning och andra stöttande aktiviteter. Just den 
höga användargraden är det som gör att Wikström, Eriksson och Hansson (2016) 
argumenterar för att elfordon passar som verksamhetsfordon. 

KOSTNADSPUNKT MARKNADSFÖRING 
Den marknadsföring som de flesta respondenter nämnt att de använder sig av är att placera 
dekaler på deras eldrivna fordon. Att designa och placera dekaler på fordonen är en extra 
kostnadspunkt för samtliga eldrivna fordon. Det skulle potentiellt även kunna vara en 
kostnadspunkt även för de gasdrivna fordonen.  

Att synliggöra att organisationen kör elfordon på exempelvis interna och externa webbsidor 
är även det en del av marknadsföringsprocessen. Detta kan dock anses som en relativt 
försumbar resursomfattning. 

KOSTNADSPUNKT KÖRJOURNALER 
Flera respondenter som använder sig av digitala körjournaler tycker att dessa är mycket bra. 
Med hjälp av körjournalerna kan mycket information hämtas där fordonets körsträcka i detta 
fall är det mest centrala.  
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En körjournal kostar mellan 1500–4000 kronor och vid installation på batteriet tillkommer 
även installationskostnad. Om körjournalen istället kopplas i handskfackets OBD-uttag krävs 
ingen sådan kostnad och körjournalen kan sedan lätt flyttas till nästa bil. Fördelen med att 
installera på batteriet är att undvika att sladden dras ut vilket den kan göra om den är 
installerad i OBD-uttaget. Nackdelen med att installera den på batteriet är att det är betydligt 
dyrare, dessutom kan mer information fås från OBD-uttaget berättar respondenten från VK 
(2018).  

Körjournalen föreslås installeras i fordon som finns i de verksamheter som möjligtvis skulle 
kunna byta ut sina förbränningsmotorfordon till elfordon för att kunna göra ett välgrundat 
val. Ur en operativ synvinkel bör körjournaler placeras i samtliga fordon, de kan även bidra 
med många fler användbara aspekter, men avvägning får göras för det som i respektive fall 
uppfattas mest lämpligt inom ekonomins gränser.  

KOSTNADSPUNKT ADMINISTRATION OCH EFTERFORSKNING 
Vid beslut om att nya fordon ska införskaffas krävs viss efterforskning och administrativt 
arbete för samtliga fordonsslag. En mindre administrativ kostnad är visserligen inräknad i de 
gemensamma kostnaderna, men för elfordonen kan rimligtvis en extra investering i resurser 
krävas för att innan införskaffandet undersöka i vilka verksamheter det kan vara lämpligt att 
placera dem. För att finna verksamheter med lämpliga körsträckor kan körjournalerna som 
nämnt ovan vara till hjälp för att finna lämpliga placeringar (GK, 2018) men då behöver först 
den inhämtade datan tolkas och utvärderas vilket kräver vissa resurser. Det är även viktigt att 
undersöka var det tekniskt sett är möjligt att uppföra laddstationer för dessa elbilar och detta 
kan även till viss del komma att påverka i vilka verksamheter införande kan anses mest 
lämpligt. I kostnaderna för projektering av laddstationerna kan dock till viss del tekniska 
konsultationer ingå i kostnaderna. 

I dagsläget kan dock argumenteras för att det inte är enbart elbilen som bör undersökas 
närmare innan införskaffning. Allt hårdare krav sätts på utsläpp från fordon och nyligen togs 
beslut om att miljözoner får införas i städer som då kan medföra att etanol- diesel- och 
bensindrivna fordon ej är tillåtna på dessa platser. Det kan därför vara lämpligt att innan 
fortsatt införskaffning av dessa undersöka möjligheten att de inte är tillåtna på platser där de 
tidigare körts. Då HVO-bränslen även är något som diskuterats av respondenter som ett 
alternativ till den fossila dieseln (SK, 2018; GK, 2018; LK, 2018) kan viss efterforskning och 
administrativt arbete krävas i fall att önskan om att tillämpa detta finns. 

Samtliga drivmedel förväntas de kommande tio till trettio åren att stiga i pris (Trafikverket, 
2018; Bixia, 2017; Energimyndigheten, 2016). Det kan vara svårt att förutse sådana 
händelser men kontinuerliga utvärderingar av vad dessa förändrade prisbilder medför kan 
vara lämpligt. Detta lägger extra krav på resurser för det bakomliggande arbetet. 

KOSTNADSPUNKT OPERATIVA PROBLEM 
I studien har många gånger nämnts sådant som uppkommit som operativa problem med 
elbilen, exempelvis isbildning i laddstolpens uttag (MK, 2018), laddstationer som inte 
fungerar och fordon som inte tar laddning (VK, 2018). En respondent påpekar dock att det 
med elbilen inte har varit fler problem än med exempelvis deras dieseldrivna fordon (GK, 
2018). Studien vill enbart belysa dessa problem som uppkommer för att öka medvetenheten 
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och chansen att kunna arbeta förebyggande för att undvika dem, då de skiljer sig från de 
problem som kan uppkomma för övriga fordon. I mängd och resursomfattning antar studien 
problem kopplade till samtliga fordon vara likvärdiga. 

En viktig aspekt vid införande av elfordon är att den operativa delen ska vara enkel, om 
processen att köra elbil upplevs omständlig kan det bidra till en negativ inställning. Det ska 
vara lätt att köra och tanka en elbil, minst lika lätt som det är att köra andra fordon och om 
publik laddning behövs ska de anställda veta hur de ska göra. Om ett problem med bilen 
inträffar ska de anställda veta till vem de ska vända sig och denna person bör vara kunnig 
inom området, det ska vara lätt att få hjälp. (VK, 2018) För att minska osäkerheten kan det 
vara lämpligt att de anställda får veta hur de ska hantera den vardagliga laddningen av 
elfordonen. På samma sätt måste de veta hur tankning av övriga fordon ska ske, men detta är 
något som de i dag redan vet om och är vana vid. Vid ett eventuellt införande av smart 
styrning kan själva styrningsprocessen i sig innebära att en viss omfattning av resurser 
behövs men även att informera medarbetarna om hur detta ska hanteras kräver resurser, 
exempelvis hur en timer ska ställas in. Informationen i sig behöver inte vara så omfattande, 
men då det är en ny process för de anställda är det viktigt att den finns. Att upparbeta nya 
policys kan kräva vissa resurser. 

Att laddstationerna är placerade på platser som är lättåtkomliga är ytterligare en aspekt som 
kan underlätta implementeringen. Om laddplatsen är placerad längre ifrån respektive 
verksamhet än övriga fordonsslag, kan det bidra till att medarbetare tycker det är jobbigt att 
ladda elbilen och att ta sig till och från parkeringen. I intervjuerna tillfrågades 
respondenterna om de tillämpar någon policy för laddning av elbilarna i sina verksamheter. 
Många angav att bilarna kopplades i så fort de stod på parkeringsplatsen och andra att de 
laddades på natten. Ingen tillämpade någon form av smart styrning och det låg ofta mycket 
lite ansträngning bakom besluten hur laddning skulle hanteras. Flera gånger var det upp till 
de anställda i verksamheten själva att avgöra. Enbart en respondent (VK, 2018) uppmanade 
sina anställda att försöka utnyttja hela elbilens batterikapacitet innan laddning och det var 
något av en psykologisk utmaning. För att få de anställda att våga nära på köra slut på 
batteriet är information, utbildning och stödaktiviteter en viktig resursaspekt men den kan ge 
ökad nöjdhet och nyttjande av fordonen. Det kan även vara så att detta är det bästa rent 
tekniskt för fordonet och dess batteri och att färre problem uppkommer till följd av detta. 

I och med elbilens begränsade räckvidd finns det risk att elbilen inte klarar av vissa sträckor 
som verksamheten är i behov av. Om dessa sträckor inte körs allt för ofta har några 
respondenter löst det genom att kombinera elbilar och gasbilar, att gasbilen har använts vid 
längre sträckor.  

Om alla dessa operativa aspekter fungerar på ett bra sätt som inte upplevs mer omfattande 
än för andra drivmedel kan det bidra till att fler får en positiv inställning till att använda 
elbilen för att det var lättsamt och fungerade bra. Den positiva inställningen kan bidra till 
ökad nöjdhet och en högre nyttjandegrad. Att undersöka och utvärdera de mest operativt 
passande och tekniskt möjliga aspekterna tillsammans och med hjälp av detta göra ett väl 
avvägt val kräver dock även det resurser. 
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5.3.5 Kostnadspunkter över tid 

I Figur 20 presenteras ett Gantt-schema med kostnadspunkter för implementering av elbilar 
i verksamheter och under vilken tidsperiod respektive aktivitet är lämplig. 
Kostnadspunkterna som inkluderas är kostnader som specifikt uppkommer vid införandet av 
elbilar. Gemensamma kostnadspunkter som uppkommer oavsett vilket fordon som 
investeras i har ej inkluderats i detta diagram.  

 

Figur 20 Gantt-schema vid implementering av elbil 

Identifiera möjligheter till implementering är passande i pre-transaktionstadiet för 
att undvika att problem uppstår vid införandet. Det är av intresse att undersöka i vilka 
verksamheter det är lämpligt att använda sig av elbilar i och med elbilens begränsade 
räckvidd samt hur nätkapaciteten på eventuell plats klarar av omställningen till elbilar.  

Laddstolpar är av intresse att installera främst i pre-transaktionstadiet, innan elbilar införs 
i verksamheten eller i början av transaktionen om exempelvis en laddbox ingår i 
leasingavtalet. I och med de oväntade omständigheter som kan uppkomma vid bygge av 
laddstolpar bör detta påbörjas i tid. 

Service laddstolpar är en kostnadspunkt som förväntas kunna uppstå vid början av 
transaktion och i post-transaktionstadiet. I början av transaktionen kan service behövas i 
form av konfigurering och ifall något fel uppstår från start. Ytterligare service kan förväntas 
behövas vid enstaka tillfällen under post-transaktionsstadiet då laddstolpen har använts ett 
tag.  

Information och utbildning är lämpligt att börja arbeta med i redan pre-transaktion 
stadiet efter att det är bestämt att elbilar ska köpas in. I både transaktionsstadiet och början 
av post-transaktionstadiet är utbildning och information fortfarande viktiga aktiviteter för att 
öka acceptansen för förändringen. I slutet av post-transaktionstadiet förväntas inte 
information och utbildning behövas då förhoppningsvis acceptansen av förändringen är hög, 
förändringsprocessen är i frysningsstadiet och det är en självklarhet att köra en elbil.     
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Delaktighet är lämpligt att börja arbeta med redan innan införandet av elbilar i 
verksamheten och sedan fortsätta arbeta med det vid införandet och även efter. I slutet av 
post-transaktion förväntas liksom med information och utbildning, att acceptansen för 
förändringen är stor och att elfordonen blivit en självklarhet i verksamheterna. Därmed krävs 
det inte att resurser läggs på delaktighet längre.  

Marknadsföring kan vara lämplig att börja med när det är bestämt att elbilar ska 
implementeras i verksamheten och att fortsätta med under och efter att transaktionen skett. 
På slutet av post-transaktion behövs förhoppningsvis inte marknadsföring då elbilar är mer 
allmänt accepterat.  

Körjournaler är bra att installera så fort som möjligt. Detta för att underlätta 
implementeringen av elbilar men även för att underlätta administrativt arbete. Körjournaler 
är ytterligare ett bra sätt att utvärdera införandet i elbilen och därför är det lämpligt att 
fortsätta att arbeta med detta även under post-transaktionstadiet.    

Utvärdering är en passande aktivitet att utföra i slutet av post-transaktionsstadiet för att 
utvärdera hur införandet av elbilar i verksamheten har gått och kanske ta lärdom av vid 
vidare införande i övriga verksamheter.  
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6 SLUTSATSER 

Att genomföra en förändring i en organisation kan mottagas både med nyfikenhet och 
pessimism. Litteraturen belyser att tekniska företag bemött införandet av elfordon i 
verksamheter med glädje medan de offentliga verksamheterna ofta haft en mer pessimistisk 
inställning. Mycket oro och rädsla kan uppstå vid en förändring och respondenterna har i 
intervjuer påpekat att de upplevt fördomar mot elbilar och att myter uppstått i 
verksamheterna. Flera har även uppmärksammat den för elbilsförare vanligt förekommande 
räckviddsångesten. Elbilens räckvidd försämras även kraftigt under vinterförhållanden något 
som lett till missnöje. Eventuellt kan den fortsatta teknikutvecklingen som leder till allt större 
batterikapacitet och snålare drift vara en del i att motverka detta. Oro och pessimism kan 
ändå leda till att elbilen väljs bort om möjlighet att köra andra fordon finns och elbilens 
lönsamhet är beroende av en hög nyttjandegrad. 

Elbilen är vid inköp en dyrare produkt än övriga förbränningsmotorfordon och den kräver 
även investering i laddinfrastruktur. Samtliga respondenter berättar att de har en laddstation 
till respektive elfordon. Detta betyder inte att det måste vara på detta vis, men i och med det 
ännu totalt låga antalet elbilar i verksamheterna föreslår studien att det är så organisationer i 
dagsläget bör investera. Det framkommer dock att samtliga respondenter anser det vara 
tillräckligt att installera normal- och/eller semisnabba laddare. Oftast räcker elbilens batteri 
och vid behov kan stödladdning ske under exempelvis lunch då fordonet står parkerat. 
Investering i de betydligt dyrare snabbladdarna behövs alltså inte. Detta är även positivt i den 
aspekten som snabbladdarens höga effektkrav hade kunnat ha på elnätet. 

För att förhindra att fördomar och myter om elfordonen sprids inom företag belyser både 
litteraturen och vissa respondenter att information och utbildning är en viktig del av 
förändringsprocessen. Detta är även nyttigt för att förebygga negativa upplevelser som även 
de kan komma att sprida sig inom organisationen. Att de som påverkas av förändringen får 
känna sig delaktiga i processen och inte känna sig tvingade till något är även faktor som tas 
upp av både den allmänna litteraturen samt en av respondenterna. Genom att lägga resurser 
på att förmedla information och ge möjlighet till stödaktiviteter finns stor potential för ökad 
positiv inställning och acceptans.  

Flera respondenter berättar att de använder sig av digitala körjournaler i flertalet fordon. 
Med hjälp av dessa kan bland mycket annat fordonens körsträcka avläsas. På så sätt kan det 
utvärderas om elbilarna rent teoretiskt passar och fungerar i verksamheterna, oberoende av 
de anställdas personliga erfarenheter. Detta kan exempelvis användas som ett argument vid 
införandet av elbilar i en verksamhet där de anställda tror att de kör för långa sträckor för att 
kunna använda en elbil. 

Tack vare Bonus Malus som ger elbilen 60 000 kronor i bonus vid nyinköp kommer elbilens 
kostnad närmare övriga fordonsslags. Då bensin- och dieseldrivna fordon i Bonus Malus även 
blir belagda med en hög skatt de tre första åren blir elbilens redan låga driftskostnader ännu 
mer konkurrenskraftiga. Elbilen har en lägre servicekostnad än samtliga 
förbränningsmotorfordon och drivmedelskostnaden beror främst på elpriset. Detta resulterar 
i en mycket låg kostnad per mil jämfört med övriga fordon. Studien har i enlighet med 
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Region Västmanland (Salomonsson, 2017a) antagit en årlig körsträcka för samtliga fordon på 
1500 mil och de första scenarierna om total kostnad är baserad på detta avstånd (se Figur 14 
och Figur 15). I verkligheten är det inte säkert att fordonen körs så långt och såsom även 
litteraturen har påpekat är det vid en total ägandekostnadsanalys relevant att jämföra fordon 
beroende på dess kostnad per avstånd. I Figur 17 visas att elbilen trots dess höga 
investeringskostnader inte behöver köra allt för långa sträckor för att bli mer lönsam än både 
bensin- och dieselbilen, men den har desto svårare att tävla mot de gasdrivna fordonen, 
speciellt om de körs på gas som de bör. Exkluderar man dock kostnaden för laddstation har 
elbilen potential att bli mer lönsam än gasbilen om den körs tillräckligt långt. Laddstolpar 
kan stå i många år och flera generationers elbilar kan därför använda samma investering.  

För att elbilen faktiskt ska köra de många mil som krävs för att nå potentiell lönsamhet måste 
förarna våga och vilja köra bilen. Därför vill studien argumentera för att resurser bör läggas 
på att informera och utbilda de anställda som ska köra bilarna. Detta kan komma att kräva en 
hel del resurser, men kan dock i dag inte presenteras i exakta siffror. Region Västmanland 
påverkas av både interna och externa miljömål och för att nå dessa behöver resurser avsättas. 
Detta är något som kan tala för att de resurser som elbilen kräver inte nödvändigtvis behöver 
vara mycket större än vad som annars hade behövts. 

Studien har även studerat området smart styrning som potentiellt kan påverka elbilarnas 
driftkostnad. Smart styrning påverkar inte elbilens redan låga driftskostnader avsevärt och är 
heller inte tillämpbart för Region Västmanland som har ett fast elpris. Det kan ändå vara av 
intresse för att minska belastningen på elnätet, både för att undvika att stora investeringen 
krävs för att bygga ut elnätet samt ur ett totalt samhällsperspektiv. 

Denna studie är baserad på hur priserna ser ut i dag. Troligen kommer både elbilens och 
laddstolpens kostnader sjunka och andra fordons kostnader öka. Det kan fortfarande krävas 
stöd, exempelvis statliga stöd såsom Bonus Malus, för att elbilen ska kunna kallas en lönsam 
investering. Investeringen i laddinfrastruktur är en faktor som kan påverka detta mycket, 
men då denna investering är gjord blir elbilens position allt starkare. Även en ökad allmän 
acceptans och erfarenheten av elbilar talar för dess fortsatta ökning. De som tidigare skaffat 
elbil har gjort detta ur en miljösynpunkt och antagligen är det fortfarande till stor del på detta 
sätt, men utvecklingen av elfordon i samhället går i dag tydligt framåt. 

Sett ur den totala ägandekostnaden kan elbilen trots höga investeringar och omfattande 
resurser vara en lönsam investering.  
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7 REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel presenteras rekommendationer baserat på studiens resultat. Först 
presenteras förslag ur systemperspektivets individ- och organisationsnivå och sedan 
presenteras förslag ur funktionsnivån. Tillsammans kan dessa förslag bidra till en väl 
fungerande elektrifierad fordonsflotta i regioners regi.  

För att öka acceptansen hos medarbetarna som därmed kan bidra till ökad användargrad av 
elfordonen föreslås följande: 

Information och utbildning: Lägg resurser på att informera och utbilda 
elbilsförare.  
 
Stödaktiviteter: Arbeta med stödaktiviteter exempelvis att de anställda får prova på 
att köra en elbil. 
 
Kommunikation: Sätta dekaler på samtliga elbilar så att det syns att de drivs med 
el. Marknadsför på andra sätt både internt och externt att ni kör elbilar, förslagsvis 
via er hemsida eller andra passande forum.   
 

Andra viktiga faktorer som underlättar för de anställda och införandet av elfordon i 
verksamheterna är följande: 

Lyssna på de anställda: I vissa verksamheter är inte elfordon passande och ingen 
uppskattar att bli tvingad. Viktigt är dock att ha i åtanke är att många överskattar 
sträckorna de kör.  
 
Ansvarig person: Gör det tydligt vem som vid eventuella problem kan kontaktas.  
 
Gör det enkelt med elbil: Se till att det är smidigt och enkelt att köra elbil. För 
laddning bör tydliga riktlinjer eller policys finnas. Det ska inte upplevas jobbigare än 
att köra andra fordonsslag. Förslagsvis installeras laddstolpar på bilens befintliga 
parkeringsplatser eller på en ännu “bättre” plats.  
 
Enkelt att ladda publikt: Gör det enkelt för anställda att ladda publikt om behov 
skulle uppstå. Exempelvis genom att ha laddkort i bilarna.     
 

För att operativt underlätta omställningen till en väl fungerande elektrifierad fordonsflotta 
föreslås följande: 

Undersök resmönster: Förslagsvis via körjournaler för att identifiera möjlighet att 
införa elbil, samt eventuellt behov av semisnabbladdare.  
 
Planera i förväg: Planera installation av laddstolpar, för att undvika framtida 
kostsamma schaktningsprojekt. Förslagsvis arbeta förebyggande med dragning av el.   
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Kombinera el- och gasbilar: Elbilens räckvidd är inte alltid tillräcklig och vid 
dessa tillfällen bör möjlighet ges att låna en gasbil. 
 
Körjournaler: Installera gärna körjournaler i samtliga bilar för att lättare 
implementera och utvärdera elbilar i verksamheten. Körjournaler kan även ge många 
andra fördelar. 
 

De tekniska aspekter som studien föreslår för en elfordonsflotta i regioners regi är följande: 

En laddstolpe per elbil: Investera i en laddstolpe eller laddbox per elbil. I de flesta 
fall räcker det med en normalladdare. Undvik laddning i vanliga vägguttag. Vid 
skiftarbete eller längre körsträckor kan en semisnabbladdare behövas. 
 
Ej behov av snabbladdare: Enligt studiens resultat behövs ej investering i en 
snabbladdare.  
 
Laddbox i leasingavtal: Undersök möjligheten att en laddbox ingår i leasingpriset 
och om detta är mer ekonomiskt försvarbart än att sätta upp laddstolpar.  
 
Möjlighet till smart styrning: Undersök de möjligheter som finns att ladda 
fordonen smart för att undvika överbelastning av nätet.  
 
Bygg ut laddinfrastrukturen: Förslagsvis installeras semisnabbladdare på platser 
som de anställda ofta besöker med bilarna.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För framtida studier är det av intresse att undersöka om nätkapaciteten klarar av den ökade 
belastningen som en elektrifierad fordonsflotta innebär. Det är även av intresse att 
undersöka interna res- och körmönster för att identifiera i vilka verksamheter det är möjligt 
att applicera elbilar.  

I detta arbete ges förslag på att investera i en laddstolpe per elfordon. Det skulle vara av 
intresse att göra en optimeringsmodell kring laddplatser för att undersöka om det är möjligt 
att varje elbil inte behöver en egen laddstolpe och hur detta skulle kunna hanteras.  

Denna studie fokuserar på de sociala och ekonomiska kostnaderna av implementering av 
elbilar i verksamheter och ett större miljöperspektiv har inte applicerats. Dock kan det vara 
av intresse att grundligt utvärdera och analysera vilken miljönytta införandet av elbilar bidrar 
med.  

Det kan vara av intresse att undersöka om miljözoner kommer införas inom området som 
fordonen körs. Detta för att lättare ta beslut om vilka investeringar som förväntas behövas 
tas.  

Organisationer fungerar på olika sätt och det kan därför vara av intresse att närmare 
undersöka varje organisations förutsättningar för olika sorters kommunikation att nå fram. 
Detta förslagsvis genom att undersöka organisationskulturen inom aktuell organisation som 
avser att införskaffa elfordon.  

Ytterligare är det av intresse att undersöka behovet av investering i publik laddinfrastruktur 
och laddinfrastruktur för de anställda. Laddmöjligheter för de anställdas egna fordon kan 
bidra till en ökad positiv inställning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjufrågor Interna aktörer med elbilar 
Respondentens namn:  
Respondentens position:  
Verksamhet: 
Antal elbilar: 

1, Vilken modell? 

2. Hur länge har ni haft bilen? 

 2.1 Om en längre tid: Har ni upplevt en försämring av batteriets kapacitet? 

3. Var ni med i valet att införskaffa elbil? 

4. Vad används elbilen till? 

5. Vilka använder bilen? (ex. gemensam/kopplad till en person, bara en person använder 
trots gemensam) 

6. Kan ni välja att inte använda elbilen? 

 6.1 Används bilen varje dag? 

 6.2 Hur stor del av dagen används bilen? 

7. Vilka sträckor/inom områden körs bilen? 

8. Finns det sträckor/områden som bilen undviks att anvädas inom/till? 

9. Var är bilens laddplats belägen? Nära kontoret? 

10. Vad har ni för laddtyp? Stolpe/box och hastighet 

 10.1 Varför den typen? ex ekonomiskt 

11. Använder ni publik laddning? När, var, vilken sort och varför? 

12. Har ni någon policy/riktlinje för hur bilen laddas? ex. efter varje körning, på natten osv.  

13. Hur upplever ni den publika laddinfrastrukturen i området? Påverkar detta er körning? 

14. Använder ni någon sorts smart laddning? ( Styr ni laddningen på något sätt?) 

 14.1 Finns timer i bilen? Används den? Varför/varför inte? 

15. Hur har ni upplevt elbilen? (ex. omställningen) 

 15.1 Svårigheter/utmaningar? 

 15.2 Positiva aspekter? 

16. Fick ni någon inledande information vid införandet?  
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 16.1 I så fall vad? Av vem? Var den tillräcklig? 

17. Vet ni om ni kunnat se några ekonomiska fördelar/nackdelar med elfordonet? 

18. Hur ser ni på en fortsatt omställning till en elektrifierad fordonsflotta? 

19. Syns det på fordonet att det drivs på el? ex. dekal 
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Bilaga 2 Intervjufrågor externa aktörer med elbilar 
Aktör: 
Respondentens namn:  
Respondentens position:  

1. Hur många verksamhetsfordon har ni totalt? (ej pool-bilar) 

2. Vad används bilarna till?  

3. Hur många elbilar har ni? 

4. Vilken sorts elbilar? (modell) 

5. Vilka verksamhetsområden (förvaltningar) används elbilarna till? 

5.1 Vad innebär det för geografiska områden? (vart åker bilarna, sträcka, mönster) 

5.2 Om det finns områden elbilarna inte används till: Varför inte? 

6. Är bilarna kopplade till enskilda personer? 

7. Vad är anledningen till att ni skaffade elbilar 

8. Hur länge har ni haft elbilar? 

 8.1 Om en längre tid: Har ni upplevt en försämring av batteriets kapacitet? 

9. Ser ni någon ekonomisk vinning/lönsamhet efter införandet av elbilar? 

10. Vad har ni för laddtyper? Stolpe/box och hastighet 

 10.1 Varför den typen? (ex. ekonomiskt) 

11. Hur många laddplatser har ni för verksamhetsfordon? Extra snabbladdare? 

12. Har varje bil en egen laddplats? 

13. Har ni någon policy för hur bilarna laddas? (ex. efter varje körning, på natten osv.) 

14. Hur ser det faktiskt ut med laddningen? När laddas bilarna?  

 14.1 Om alla kopplas in samma tid på eftermiddagen? 

 14.2 Kopplas bilarna så fort de står på sin egen laddplats? 

15. Behöver elbilarna laddas på publika laddplatser?  

16. Hur ser laddinfrastrukturen ut i ert närområde? Bra/dålig? 

17. Har ni något “laddkort” eller liknande till publika laddplatser? 

18. Använder ni er av någon form av smart laddning? Styr ni laddningen på något sätt? 
Exempelvis för att få låga elpriser och spara pengar? 
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19. Hur har ni upplevt införandet av elbilar? 

19.1Har ni upplevt svårigheter vid införandet? Problem som uppstått?  

19.2 Hur har de anställda/användarna av elbilarna upplevt omställningen?  

19.3 Positiva upplevelser och övrig respons 

20. Har problem med nätkapaciteten uppstått? Är detta något ni reflekterat över och arbetat 
med? ev. lösningar? 

 20.1 Ligger laddplatserna i anslutning till era fastigheter? På era egna nät eller 
 annat? 

21. Marknadsför ni era elbilar på något sätt? Exempelvis genom anslag på hemsidan eller att 
det med hjälp av dekal på fordonet syns att det drivs på el. 

22. Har ni reflekterat över hur elbilars batterier påverkar miljön vid brytning av mineraler 
och tillverkning? Har detta exempelvis påverkat erat val av elbilens räckvidd/storlek 
på batteriet? 

23. Hur ser framtiden ut för er elfordonsflotta? Planer? 
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Bilaga 3 Sammanfattning fordonskostnader 

 Elbil Gasbil Etanolbil Dieselbil Bensinbil 

Inköpspris 333 000 230 000 230 000 230 000 230 000 

Bonus Malus -60 000 -10 000 0 0 0 

Inköpspris efter Bonus 
Malus 273 000 220 000 230 000 230 000 230 000 

Skatt (kr/år) 360 360 437 3892* 3107** 

Service (kr/år) 1644 3156 2076 2076 2076 

Drivmedelskostnad 
(kr/mil) 1,02 

6,44  
(Bensin 8,16) 

7,36 7,57 8,56 

Intern klimatkompensation 
kr/år*** 0 1500 1500 4500 2925 

Försäkring 230 230 230 230 230 

Tvätt 1800 1800 1800 1800 1800 

Däckbyte och däckhotell 800 800 800 800 800 

Administration 350 350 350 350 350 

Avyttring (av inköpspris) 43% 43% 43% 43% 43% 

* År 1-3 därefter 2285. 
**Skatt år 1-3 därefter 745. 
***Vid körning 1500 mil.  
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Bilaga 4 Kostnader bakom beräkningar 
Figur 12 Fasta kostnader per månad för respektive fordonsslag (Exklusive gemensamma 
kostnader) 

 
El Gas Etanol Diesel Bensin 

Summa 167 418 334 872 676 
Skatt 30 30 36 324 259 
Intern Klimatkompensation 0 125 125 375 244 
Service 137 263 173 173 173 
 
Figur 14 Driftkostnader per månad 

 
 Figur 15 Totala kostnader per tre år 
 

 
El Gas (Gas) Gas (Bensin) Etanol Diesel Bensin 

Summa 218 510 215 255 222 976 227 906 248 185 245 585 
Återköpsvärde (exl. BM) -143 190 -98 900 -98 900 -98 900 -98 900 -98 900 
Pris 333 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 
Bonus -60 000 -10 000 -10 000  0  0 0 
Drivmedel 4 608 28 977 36 698 33 137 34 053 38 531 
Övriga driftskostnader 23 142 32 178 32 178 29 169 48 533 41 454 
Ränta 40 950 33 000 33 000 34 500 34 500 34 500 
Laddstolpe 20 000 

      
Figur 16 Driftkostnader per månad och avstånd 
 

 
El Gas (Gas) Gas (Bensin) Etanol Diesel Bensin 

Ränta 1 138 917 917 958 958 958 
Gemensamma 476 476 476 476 476 476 
Service 137 263 263 173 173 173 
Skatt 30 30 30 36 324 259 

       Fasta månadskostnader    1 780        1 686        1 686        1 644        1 931        1 866   
Klimatkomp./mil               -                 1,00               1,00               1,00               3,00               1,90     
Bränslekostnad/mil           1,02               6,44               8,16               7,36               7,57               8,56     
 
 
 
 
 

 
El Gas (Gas) Gas (Bensin) Etanol Diesel Bensin 

Summa 1 908 2 615 2 830 2 689 3 252 3 180 
Drivmedel 128 805 1 019 920 946 1 070 
Ränta 1 138 917 917 958 958 958 
Skatt 30 30 30 36 324 259 
Intern Klimatkomp. 0 125 125 125 375 244 
Service 137 263 263 173 173 173 
Gemensamma 476 476 476 476 476 476 
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Figur 17 Totala kostnader per tre år och avstånd 
  

 
El Gas (Gas) Gas (Bensin) Etanol Diesel Bensin 

Inköpspris 333 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 
Bonus -60 000 -10 000 -10 000 - - - 
Övriga drift 64 092 60 678 60 678 59 169 69 533 67 179 
Laddstolpe 20 000 - - - - - 
Återköp -143 190 -98 900 -98 900 -98 900 -98 900 -98 900 

       Fasta kostnader 213 902 181 778 181 778 190 269 200 632 198 279 
Klimatkomp./mil               -                 1,00               1,00               1,00               3,00               1,90     
Bränslekostnad/mil           1,02               6,44               8,16               7,36               7,57               8,56     
       
       
Figur 18 Totala kostnader per tre år exklusive laddstolpe 
 

 
El Gas (Gas) Gas (Bensin) Etanol Diesel Bensin 

Inköpspris 333 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 
Bonus -60 000 -10 000 -10 000 - - - 
Övriga drift 64 092 60 678 60 678 59 169 69 533 67 179 
Återköp -143 190 -98 900 -98 900 -98 900 -98 900 -98 900 

       Fasta kostnader 193 902 181 778 181 778 190 269 200 633 198 279 
Klimatkomp./mil               -                 1,00               1,00               1,00               3,00               1,90     
Bränslekostnad/mil           1,02               6,44               8,16               7,36               7,57               8,56     
       
Figur 19 Totala kostnader per tre år inklusive tankning 
 

 
El Gas (Gas) Gas (Bensin) Etanol Diesel Bensin 

Inköpspris 333 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 
Bonus -60 000 -10 000 -10 000 - - - 
Övriga drift 64 092 60 678 60 678 59 169 69 533 67 179 
Laddstolpe 20 000 - - - - - 
Återköp -143 190 -98 900 -98 900 -98 900 -98 900 -98 900 

       Fasta kostnader 213 902 181 778 181 778 190 269 200 632 198 279 
Klimatkomp./mil               -                 1,00               1,00               1,00               3,00               1,90     
Bränslekostnad/mil           1,02               6,44               8,16               7,36               7,57               8,56     
Tankkostnad/mil - 1,17 0,53 0,72 0,44 0,55 
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Bilaga 5 Fordonsspecifikationer 
EL 

      

 
Kostnad 

Batteri 
kWh 

Räckvidd 
NEDC 

 Räckvidd enl. 
Tillverkare 

  Nissan Leaf                345 000     40 378 270 
  Nissan E-NV200 (Skåp)                270 000     40 275 200 
  Renault Kangoo (Skåp)                217 000     33 270 208 
  Renault ZOE                250 000     41 400 304 
  Vw E-golf                404 000     35,8 300 stadskörning 267 
  Vw E-up!                286 000    18,7 160 - 
  

Genomsnitt                295 333    
                        

34,75     
                 

297,17                         163,67     
  

Gensomsnitt exl. Up!                354 400     
                        

37,96     
                 

324,60                         245,50     
  

Genomsnitt personbilar                333 000    
                        

38,93     
                 

359,33                         280,33     
  

       GAS 
      

 
Sort Antal Kostnad 

Förbrukning Gas  
kg/100 km 

Förbrukning 
Bensin  

l/100 km 
CO2  

(Gasdrift) 
Vw GOLF SPORTSCOMBI 1.4 TGI 
BlueMotion* Bensin och Gas 40           230 000     3,5 5,2 96,5 

Vw Golf Bensin och Gas 7  -  3,5 5,3 
 Vw GOLF VII 1.4 TGI BlueMotion* Bensin och Gas 11           223 000     3,5 5,2 96,5 

Vw GOLF1.4 TGI BlueMotion  Bensin och Gas 1  -  3,73 5,6 
 Skoda OCTAVIA 1.4 TSi G-TEC Bensin och Gas 7           230 000    3,6 5,55 98 

Skoda OCTAVIA COMBI 1.4 TSi G-
TEC Bensin och Gas 4           234 200     3,6 5,4 99 

(Vw CADDY Life 1.4 TGI ren gasbil) Gas 2  -  4,47 6,7 - 

Totalt 
 

70 
    

Vägt genomsnitt 
  

          229 029                             3,52     
                     

5,26                96,83     

       *Olika årsmodeller, tar ej vägt genomsnitt vid olika 
förbrukning och CO2 

     

       ETANOL 
      

 
Antal Kostnad 

Förbrukning 
Etanol  

l/100km CO2 g/km 
  Volkswagen GOLF VII 1.4 TSI 

MultiFuel 14 - 7,1 116 
  Volkswagen GOLF SPORTSCOMBI 

1.4 TSI MultiFuel 28 - 7,2 119 
  Totalt                         42    

 
  

  
Vägt genomsnitt 

  

                     
7,17                         118,00     

  

       DIESEL 
      

 
Sort Antal  Kostnad 

Förbrukning 
l/100km CO2 g/km Tankstorlek 

Volkswagen PASSAT 
SPORTSCOMBI 2.0 TDI 4Motion Herrgåd 1 268400 4,6 120 66 

Volvo XC70 D4 AWD Herrgåd 1 - 6,4 169 
 Renault MÉGANE 1.5 dCi Herrgåd 4 200000 3,5 90 47 

Volkswagen CADDY Life 1.6 TDI Herrgåd 1 - 5,7 149 
 Skoda OCTAVIA COMBI 1.6 TDi Herrgåd 1 265400 4,1 106 
 Volkswagen Tiguan Herrgåd 1 315000 5,7 149 64 

Skoda OCTAVIA 2.0 TDI Herrgåd 1 230000 4,6 120 
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Volkswagen GOLF VII 1.6 TDI Herrgåd 1 230000 3,9 102 
 Ford C-MAX 1.5 Duratorq TDCi Crossover 1 

 
4,1 105 47 

Volkswagen KOMBI Crossover 1 
 

6,2 161 
 Renault TRAFIC PASSANGER 1.6 

dCi Lätt Lastbil 1 
    Volkswagen Caddy Lätt Lastbil 11 
    Volkswagen Caddy 09 Lätt Lastbil 2 
    Volkswagen Crafter Lätt Lastbil 1 
    Volkswagen Transporter Lätt Lastbil 10 
    Volkswagen Pick-Up 1.9 TD Lätt Lastbil 1 
    Opel Vivaro Lätt Lastbil 1 
    Renault Trafic Lätt Lastbil 1 
    Dacia Dokker Lätt Lastbil 1 
    Volkswagen Pickup EH 2.0 Lätt Lastbil 1 
    Renault Master Lätt Lastbil 2 
    Volkswagen Amarok Lätt Lastbil 1 
    Volkswagen Skåp 2.5 N/A 1 
    Volkswagen LT 35 Chassi LR N/A 1 
    Mercedes Atego N/A 1 
    

       Totalt Herrgård 
 

11 
    

Vägt genomsnitt Herrgård 
  

          234 311                          4,45     
                 

115,91     55,5 

       BENSIN 
      

 
Antal Kostnad 

Förbrukning 
l/100km CO2 g/km 

  Skoda YETI 1.4 TSI 4 200000 5,8 134 
  Volkswagen TOURAN 1.2 TSI 2 - 5,4 128 
  Skoda OCTAVIA 1.0 TSI 1 - 4,8 110 
  Volkswagen TOURAN 1.4 TSI 1 263900 5,4 126 
  Volvo V70 1 - 9,5 

   Renault Kangoo FCO 1 N/A 
    Totalt 8 

     
Vägt gensomsnitt 

 

               
212 780    

                     
5,53                         128,50     
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