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SAMMANFATTNING 
 
Forsknings- och innovationsprojekt BeliEVe (Business model innovation for Electric Vehicles) har 
genomförts av Viktoria Swedish ICT i samarbete med Ericsson AB under perioden januari 2012 – 
december 2013. Projektet har finansierats inom ramarna för Energimyndighetens 
”Demonstrationsprogram för Elfordon”. 
 
Om elbilar i stor utsträckning ersatte förbränningsmotorbilar skulle det innebära en lösning på flera 
stora samhällsproblem så som oljeberoendet, lokala luftföroreningar, mängden växthusgaser m.m. 
Trots detta säljs inte speciellt många elbilar. En förklaring till detta är att potentiella kunder ställs inför 
ett socialt dilemma: Det kortsiktigt bästa valet för dem personligen är en förbränningsmotorbil. När 
majoriteten gör det kortsiktigt bästa valet blir resultatet sämre för oss alla.  
 
Det finns två sätt att lösa problemet. Man kan eliminera det sociala dilemmat, eller göra elbilen mer 
attraktiv genom att skifta referens från förbränningsmotorbilar till någonting annat. Det senare görs 
med alternativa affärsmodeller till den förhärskande där bilar säljs på traditionellt sätt till bilköpare. 
 
Inom projektet har fyra affärsmodeller har tagits fram, validerats konceptuellt och presenterats för 
intresserade potentiella affärsmodellägare. De fyra affärsmodellerna är Elbil som förmånsbil, Elbilar i 
en friflytande elbilspool, Elbilsabonnemanget, och en Elbilsleasingkedja. 
 
Projektet har också identifierat fyra samhällsåtgärder som är kritiska för en lyckad 
elbilskommersialisering, oavsett affärsmodell: 
 

 Inför ett bonus-malus system för att minska prisskillnaden mellan en elbil och en 
förbränningsmotorbil 

 Höj drivmedelsskatten efter hand som förbränningsmotorbilar blir mer bränsleeffektiva för att 
säkerställa att elbilens övertag i form av låga driftskostnader består 

 Ge förmåner, som t ex fri parkering, befrielse från trängselskatter m.m. till elbilar under en 
introduktionsperiod. Låt sedan förmånerna följa bilen, så att äldre elbilar bättre behåller sitt 
värde 

 Kräv lika bra batterigarantier i Sverige som de bästa respektive biltillverkare ger i världen som 
ett sätt att stimulera utveckling av mer långlivade batterier 
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INLEDNING 
Denna rapport beskriver resultatet av forsknings- och innovationsprojekt BeliEVe (Business model 
innovation for Electric Vehicles) vilket har genomförts av Viktoria Swedish ICT i samarbete med 
Ericsson AB under perioden januari 2012 – december 2013. Projektet har finansierats inom ramarna 
för Energimyndighetens ”Demonstrationsprogram för Elfordon”. 
 
Rapporten inleds med en beskrivning av projektets bakgrund och de förutsättningar som gällt för 
arbetet. Därefter följer en kortfattad genomgång av hur innovationer blir till och hur de 
kommersialiseras samt en summering av det sammanhang som utgjort ramar för arbetet. Efterföljande 
avsnitt behandlar barriärer för en storskalig kommersialisering av elbilar på den svenska marknaden. I 
avsnittet ”Affärsmodellsutvecklingsprocessen” presenteras hur arbetet i projektet har lagts upp och 
därefter följer ett avsnitt som redovisar de fyra affärsmodeller som utvecklats samt hur dessa 
överbygger de identifierade barriärerna. Rapporten avslutas med en diskussion av de resultat som 
presenterats samt en redovisning av slutsatser som kunnat dras. 
 
Genom rapporten används såväl numrerade fotnoter (upphöjda nummer) som referenser (nummer i 
hakparenteser). Fotnoter har använts för webreferenser, illustrationer och liknande medan referenser 
använts till vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker. 

Bakgrund 
En övergång från fossildrivna fordon till elfordon ses som ett mycket viktigt steg i kampen för 
reducerade koldioxidutsläpp från transportsektorn1, men kommersialiseringen går långsamt2, vilket 
verkar ha kommit som en överraskning för många. Vad som egentligen är överraskande är dock hur 
höga förväntningar som funnits på en snabb övergång till eldrift. Särskilt med tanke på den envishet 
som de flesta biltillverkare visar genom att använda samma affärsmodell för att sälja elbilar som man 
använder sig av för att sälja fossildrivna bilar, trots att dystra försäljningssiffror borde stämma till 
eftertanke kring denna affärsmodells lämplighet för att introducera elbilar. 
 
Men varför går försäljningen så dåligt? Elbilar är svaret på flertalet problem som samhället brottas 
med och de beräknas kunna bidra betydligt till ett mer hållbart samhälle. Med elbilar istället för 
förbränningsmotorbilar kan de lokala utsläppen kraftigt reduceras, bullernivån i städerna minskas, 
beroendet av utländsk olja försvinner, transportsektorns energieffektivitet ökar och man minskar 
transportsektorns effekter på klimatförändringarna. För svenska privathushåll är dock en elbil sällan ett 
attraktivt erbjudande, inte ens när stora rabatter i form av en ”supermiljöbilspremie” inkluderas3. 
 
Flera av de elbilssatsningar som hittills lyckats få genomslag är till stora delar beroende av statliga 
incitament, som t ex BYD i Kina och Autolib i Frankrike[1], eller av stort investeringsintresse från både 
privata och statliga finansiärer, t ex Tesla Motors. Det är dock oklart hur satsningar som är beroende 
av externt stöd skulle klara sig om detta drogs in. Ska elbilssatsningar bli uthålliga krävs att de, 
åtminstone inom en överskådlig framtid, bär sig utan extern finansiering. Kostsamma satsningar, som 
att ge supermiljöbilspremier eller undanta elbilar från momspåslag etc. kommer inte att kunna göras 
tillräckligt långvariga eller omfattande för att ensamma åstadkomma en storskalig kommersialisering 
av elbilar. Risken är också att man får se en reversibel process om inte priserna hunnit bli 
konkurrenskraftiga när stimulansåtgärderna tas bort. Istället behövs andra typer av satsningar, t ex på 
innovativa affärsmodeller som kan göra elbilar attraktiva för stora kundgrupper. 

                                                      
1
 Se http://www.regeringen.se/sb/d/15703/a/196433 (läst 2013-09-03) 

2
 Illustrationer: http://www.theengineer.co.uk/blog/uk-electric-car-take-up-is-slow-while-carmakers-charge-

ahead/1016123.article eller http://www.bloomberg.com/news/2013-05-27/german-automakers-falter-in-meeting-
million-electric-goal.html eller http://www.gizmodo.com.au/2012/01/electric-cars-off-to-a-slow-start/  (läst 2013-09-
03) 
3
 Under 2012 registrerades totalt 279 899 st nya personbilar i Sverige, av dessa var 266 st rena elbilar och 681 st 

någon typ av laddhybrid, andelen elfordon är med andra ord trots supermiljöbilspremie fortfarande försvinnande 
liten. Ungefär 89 % av elfordonen registrerades av juridiska personer. 

http://www.regeringen.se/sb/d/15703/a/196433
http://www.theengineer.co.uk/blog/uk-electric-car-take-up-is-slow-while-carmakers-charge-ahead/1016123.article
http://www.theengineer.co.uk/blog/uk-electric-car-take-up-is-slow-while-carmakers-charge-ahead/1016123.article
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-27/german-automakers-falter-in-meeting-million-electric-goal.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-05-27/german-automakers-falter-in-meeting-million-electric-goal.html
http://www.gizmodo.com.au/2012/01/electric-cars-off-to-a-slow-start/
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Det blygsamma intresset för elbilar givet dagens affärsmodell kan förklaras med etablerad teori från 
flera discipliner inom samhällsvetenskapen. Det handlar bland annat om sociala dilemman som 
uppstår när värdet av ett erbjudande snarare kommer samhället än individen till godo, samt om hur 
nya innovationer sprids och efterfrågan uppstår. Frågan är därför vad man skulle kunna åstadkomma 
genom att ta hänsyn till den teori som finns och fokusera på att utveckla affärsmodeller som är 
anpassade för den nya teknologi som elbilar innebär samt för det rådande samhällsklimatet. 

Syfte  
Syftet med BeliEVe-projekt har varit att utveckla fyra affärsmodeller som har bättre potential att bidra 
till en storskalig kommersialisering av elbilar på den svenska marknaden än den i dagsläget 
förhärskande affärsmodellen där elbilar säljs på samma sätt som vanliga bilar. I arbetet har ingått att 
identifiera, och bidra till att undanröja, barriärer för en sådan kommersialisering. Barriärerna är typiskt 
orsakade av missanpassningar mellan användares och ägares krav och förväntningar kontra 
etablerade affärsmodeller för kommersialisering av traditionella bilar. Målet med arbetet har varit att 
inspirera kommersiella aktörer i branschen att överväga att satsa på smartare och mer attraktiva 
affärsmodeller för elbilar. 
 
I affärsmodellsutvecklingen har kunskap från många olika områden sammanförts. Det gäller kunskap 
inom innovation, om hur nya innovationer sprids på marknaden, konsumentbeteenden, 
beteendeekonomi, affärsstrategi och om affärsmodeller. På så sätt har orsakerna till varför den 
traditionella bilförsäljningsmodellen inte fungerar för elbilar kunnat adresseras. De utvecklade 
affärsmodellerna tar hänsyn till de egenskaper och förutsättningar som elbilar har i Sverige idag och 
skiljer sig på så sätt från den annars vanliga fokuseringen kring hur elbilar tekniskt skulle behöva 
utvecklas för att bli attraktiva på marknaden. 
 
Under arbetet har affärsmodellerna testats både mot potentiella kunder och mot tänkbara 
aktörer/affärsmodellsägare och slutsatser har därmed kunnat dras om vilken ekonomisk potential 
respektive affärsmodell har. En rad externa faktorer har även identifierats vilka på olika sätt har stort 
inflytande på möjligheterna att nå en storskalig kommersialisering av elbilar. 
 
Ett krav på de affärsmodeller som utvecklats inom projektet har varit att de skall kunna leda till en 
snabb kommersialisering av elbilar. Detta har inneburit att affärsmodellerna måste vara relativt enkla 
att införliva i existerande verksamheter, och inte heller upplevas för radikala varken av dem som skall 
driva verksamheten eller av potentiella kunder. 
 
Med ett stort antal elbilar på marknaden kommer krav att ställas på olika “revenue management”4 
lösningar och på “roaming”5 lösningar för att effektivt kunna hantera laddning av elfordon. En del av 
projektet har därför syftat till att identifiera behov av sådana tjänster samt att utveckla en infrastruktur 
som kan ligga till grund för denna typ av lösningar. I detta har ingått att undersöka användares och 
aktörers behov av mobila betalningslösningar, kommunikationslösningar, samt säker identifiering och 
hantering av information. Detta arbete samt den tekniska utvecklingen har genomförts av Ericsson AB 
och täcks inte in av denna rapport. 

Avgränsningar 
I projektet har vi valt att endast fokusera på affärsmodeller anpassade för förhållanden som råder i 
Sverige. Det innebär att den svenska skattelagstiftningen, svenska priser och kostnader samt svenska 
konsumenter och svenska körmönster (gällande typiska körsträckor, pendlingsavstånd etc.), har varit 
utgångspunkt för arbetet. De fyra affärsmodeller som utvecklats kan därför inte nödvändigtvis göras 
lönsamma i andra länder. De principer och resonemang som ligger bakom affärsmodellerna är dock i 

                                                      
4
 Revenue management innebär att kunders köpbeteenden analyseras för att utifrån detta kunna optimera vinsten 

genom användning av segmenterad prissättning. 
5
 Roaming innebär överlämning från en operatörs nät till en annan operatörs nät. 
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huvudsak generella och borde därmed kunna appliceras även på förutsättningar som råder i andra 
länder, åtminstone i den industrialiserade delen av världen. 
 
Fokus för detta projekt har endast varit på hur elbilar kan göras mer attraktiva. Vi har därför inte 
undersökt, och inte heller tagit hänsyn till, vilka transportslag som eventuellt kan tänkas överges till 
förmån för elbilen i de alternativa affärsmodeller som tagits fram.  
 
I och med att projektet har syftat till att utveckla affärsmodeller som har potential att leda till en snabb 
och storskalig kommersialisering av elbilar har fokus legat på erbjudanden som kan attrahera de 
största kundgrupperna på den svenska bilmarknaden. Av detta skäl har vi valt bort att titta närmare på 
vissa kundsegment där elbilen förvisso har stor potential att nå ett snabbt och fullständigt genomslag, t 
ex som bruksbil inom kommuner och landsting samt övriga serviceyrken [2], men där antalet bilar 
totalt sett utgör en relativt liten del av den svenska marknaden. 
 
Av samma skäl har fokus för affärsmodellsutvecklingen legat på att utveckla erbjudanden som kan 
attrahera ”den stora massan” av kunder. Denna stora massa brukar inom traditionell diffusionsteori 
kallas “early majority” [3, 4] (den tidiga majoriteten av kunder). Gemensamt och utmärkande för denna 
kundgrupp är att de till skillnad från kunder tillhörande kundgrupper som är snabbare med att satsa på 
ny teknologi (s.k. “early adopters”) främst attraheras av erbjudanden som innebär fördelar för dem 
personligen, t ex i form av lägre kostnader eller bättre prestanda. 
 
En utmaning under arbetets gång har varit att elbilsmarknaden är under stark utveckling. Under 
projektets löptid har mycket hunnit hända och vid projektets slut finns bilar på marknaden som ger 
betydligt bättre förutsättningar för kommersialisering än vad som fanns när projektet inleddes. Räknar 
man även in bilar som olika biltillverkare har presenterat som kommande modeller blir utbudet ännu 
större. Att utgå från bilmodeller och förutsättningar som biltillverkare anger kan komma att finnas i 
framtiden är dock en spekulation vi ändå valt att avstå från. Istället har vi utgått ifrån de bilar som finns 
och vilka kundgruppers behov och önskemål som dessa skulle kunna matchas emot. Genom att 
kombinera detta med kundgruppernas storlek har därmed ett antal högintressanta målgrupper kunnat 
väljas ut, medan andra har sållats bort.  
 
Vi har valt att inte fördjupa oss i affärsmodeller som i någon mån omfattas av andra projekt som 
forskare från Viktoria Swedish ICT för närvarande är engagerade i. Detta är skälet till att projektet inte 
har tittat närmare på lösningar som innefattar elbilar som en del av ett multimodalt 
kollektivtrafiksystem (behandlas inom projektet GoSmart6) eller hur elbilar skulle kunna fungera som 
taxi (behandlas inom projektet Long-range electric taxi7). Tilläggas bör att även dessa affärsmodeller 
har en begränsad möjlighet att bidra till en storskalig kommersialisering av elbilar då även en fullskalig 
implementering av dessa omfattar ett relativt begränsat antal bilar. 

Terminologi 
Det finns idag många olika typer av elektriska fordon och terminologin som används för de olika 
teknologierna är inte helt konsekvent. Detta projekt har enbart fokuserat på personbilar och i första 
hand på rena elbilar, dvs. personbilar som enbart har en elektrisk drivlina i form av en elmotor. 
Elmotorn får sin energi från ett batteri som laddas via elnätet. De i Sverige mest kända bilarna av 
denna typ under projektets löptid torde vara Nissan Leaf samt Tesla Model S. 
 
Under arbetet har även andra typer av elbilar, t ex elbilar med räckviddsförlängare (range extender), 
samt olika typer av laddhybrider diskuterats. Elbilar med räckviddsförlängare har utöver elmotorn även 
en mindre förbränningsmotor som kan generera el då bilens batteri inte har tillräcklig laddning kvar. 
Exempel på sådana bilar är Opel Ampera samt BMW i3 (som har räckviddsförlängare som tillval). 
Laddhybrider har dels en elmotor och dels en förbränningsmotor som båda kan användas för bilens 

                                                      
6
 Se https://www.viktoria.se/projects/gosmart-framtidens-molilitetstjanst  

7
 Se http://www.viktoria.se/projects/electric-taxi  

https://www.viktoria.se/projects/gosmart-framtidens-molilitetstjanst
http://www.viktoria.se/projects/electric-taxi
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framdrivning. Elmotorn får ström från ett batteri som kan laddas via elnätet. Exempel på laddhybrider 
är Volvo V60 Plug-in Hybrid samt Toyota Prius Plug-in Hybrid. 

ATT KOMMERSIALISERA INNOVATIONER 
I detta avsnitt presenteras vad en innovation är och på vilket sätt affärsmodeller kan inverka på hur 
nya innovationer sprids på marknaden. Vi går också igenom hur en affärsmodell kan utvecklas 
baserat på en metodisk affärsmodellsutvecklingsprocess. 

Från idé till innovation 
I begreppet innovation ligger inte bara realiseringen av en idé i en uppfinning utan även nyttiggörandet 
av den, dvs. att det problem eller behov som låg bakom idén också blir löst. Uppfinningar i sig har ett 
begränsat värde om de inte sprids. Till exempel noterar forskarna Chesbrough och Rosenblom [5] att: 
 

”The inherent value of a technology remains latent until it is commercialized in some way” 
(Fritt översatt: Det inneboende värdet av en teknologi ligger dolt tills dess den är 
kommersialiserad på något sätt)  

 
En innovation är alltså resultatet av en utvecklingsprocess bestående av; en idé om hur ett behov kan 
tillgodoses eller ett problem kan lösas, en idérealisering och av en efterföljande spridning ut i 
samhället.  
 
Innovationer kan spridas olika effektivt och man har identifierat ett antal faktorer som spelar 
avgörande roll för spridningseffektiviteten. Mottagarna av en innovation, de hos vilken nyttan 
realiseras, behöver passera fem stadier innan man kan anse att innovationen vunnit insteg i 
samhället. Dessa är [3]:  

 
1) Kunskap - när man får vetskap om att innovationen finns och vilka fördelar den har, man 

förstår hur den fungerar 
2) Övertygelse – när man skapar sig en uppfattning (positiv eller negativ) om innovationen 
3) Beslut – när man vidtar någon form av åtgärd som leder till ett beslut om att ta till sig, eller 

avstå från att ta till sig, innovationen 
4) Implementering – när man börjar använda innovationen  
5) Bekräftelse – när man söker bekräftelse på att man tagit rätt beslut, ny information kan leda 

till att man omprövar beslutet 

 
Hur snabbt de avsedda kunderna tar till sig en innovation, dvs. hur snabbt de kan gå från stadiet 
”kunskap” till ”bekräftelse”, beror i stor utsträckning på fem faktorer [3]. Nedan diskuteras dessa med 
elbilen som innovationsexempel. 
 
Den första faktorn är den relativa fördel innovationen upplevs ha jämfört med den teknologi den 
konkurrerar med. Aspekterna som jämförs, och vilka som är viktigast, är beroende av vilken typ av 
innovation det gäller och även av den aktuella kundgruppen. Vanliga aspekter är t ex initial kostnad, 
bekvämlighet, image, tids- och ansträngningsbesparing samt hur snabbt dessa fördelar kommer 
användaren till nytta. 
 
Den dominanta teknologin utgör den referensram mot vilken konsumenter jämför alternativ teknologi 
[6]. För elbilen utgör förbränningsmotorbilen den dominanta teknologin och i jämförelsen med 
förbränningsmotorbilar har elbilar svårt att visa klara fördelar. Komfort och prestige kan vara 
desamma, men knappast om elbilen jämförs med en förbränningsmotorbil i samma prisklass. 
Möjligheter till besparingar i tid och ansträngning är beroende av bilens användning.  
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Den andra faktorn är kompatibilitet, dvs. hur väl innovationen stämmer överens med värderingar som 
finns i samhället, med teknologin den jämförs med samt med kundernas behov av innovationen. 
Elbilar stämmer väl överens med de värderingar som finns i det svenska samhället. Dock stämmer 
elbilsteknologin inte tillräckligt väl överens med den etablerade förbränningsmotortekniken. En elbil 
kan idag inte ersätta en förbränningsmotorbil till 100 %, bl. a på grund av sin begränsade räckvidd. 
 
Den tredje faktorn som är av stor betydelse är den komplexitet innovationen upplevs ha, dvs. hur 
svår eller enkel användaren upplever att innovationen är att förstå och att använda. Elbilar kan vara 
enkla att förstå och att använda, men de innebär en förändring i jämförelse med den etablerade 
tekniken. Den betydligt kortare räckvidden jämfört med en förbränningsmotorbil kan ge upphov till 
räckviddsoro8 hos föraren vilket kan öka den upplevda komplexiteten. 
 
Möjligheten som finns att enkelt prova innovationen utan stora åtaganden är den fjärde kritiska 
faktorn. För elbilar är detta ett problem. Många bilförsäljare har inga elbilar i sina bilhallar för 
provkörning på samma sätt som man kan provköra en vanlig förbränningsmotorbil. Men även om man 
som potentiell kund skulle kunna få provköra en elbil via en bilhandlare så ger det inte möjlighet att 
utvärdera hur elbilen skulle kunna fungera i vardagen. 
 
Den femte faktorn är innovationens observerbarhet i samhället, dvs. hur synlig innovationen är för 
andra. Många elbilar är varianter av förbränningsmotorbilar vilket kan göra att de inte utmärker sig 
speciellt väl. Detta leder till att värdet av elbilen som identitetsskapare minskar. 
 
Som framgår av genomgången ovan är elbilen inte övertygande som innovation i jämförelse med 
existerande bilar på marknaden. Elbilen behöver därför spridas på ett annat sätt, genom andra 
affärsmodeller som inte har de vanliga förbränningsmotorbilarna som referens. 
 
Den relativa hastighet med vilken potentiella kunder tar till sig en ny innovation beror alltså dels på 
egenskaper hos den aktuella innovationen relativt existerande alternativ, men den beror även på 
egenskaper hos de potentiella kunderna.  Det finns fem huvudkategorier av kunder [3, 4]. Vi använder 
här de engelska begreppen för dem. Kundkategorierna listas nedan utifrån den ordning de tar till sig 
nya innovationer, inom parentes anges den ungefärliga andel av den totala marknaden som de utgör. 

 
Innovators (2,5 %)  
Early adopters (13,5 %)  
Early majority (34 %) 
Late majority (34 %) 
Laggards (16 %) 

 
Dessa fem kundkategorier tar till sig en ny innovation under olika stadier av dess spridning, och av 
olika anledningar.  
 
Det argumenteras för att det finns ett stort gap mellan kategorierna early adopters och early majority 
orsakat av de fundamentalt olika anledningar dessa två kategorier har att godta ett erbjudande [4]. 
Medan kunder i kategorin innovators och early adopters fokuserar på teknologin som sådan och på 
dess potential, intresserar sig kategorin early majority för erbjudanden som kan förbättra deras liv 
personligen relativt befintliga erbjudanden. Denna teori pekar på att vi först får se en initial våg av 
elbilsköpare, sannolikt bestående av organisationer som lägger stor vikt vid sin miljöprofil, 
myndigheter och kommuner som ”vill hjälpa till”, teknologiintresserade och miljöengagerade 
privatpersoner, dvs. kunder som kan räknas till kategorierna innovators och early adopters. Risken är 
dock att det därefter blir svårt att öka marknadsandelen ytterligare – gapet mellan early adopters och 

                                                      
8
 Se t ex http://e-mobility-nsr.eu/fileadmin/user_upload/downloads/info-

pool/the_phenomenon_of_range_anxiety_elvire.pdf 
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early majority har nåtts. Ska man nå en storskalig kommersialisering måste man dock även lyckas 
attrahera gruppen early majority. 
 
Vi har i detta projekt fokuserat på gruppen early majority, inte bara på grund av dess storlek utan även 
för att detta är den första gruppen som kräver personliga fördelar jämfört med existerande 
erbjudanden för att attraheras av en ny teknologi. Skall de överväga en elbil måste den göra deras liv 
bättre än det de upplever med en förbränningsmotorbil. Detta pekar på ett behov av andra 
affärsmodeller än de som används för traditionella bilköpare. 

Vad är en affärsmodell? 
En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag skapar, levererar och fångar värde [7-10], dvs. hur 
man skapar kundvärde samtidigt som man själv tjänar pengar. Verksamheten är lönsam när tillräckligt 
många kunder är beredda att betala mer för det som erbjuds än vad företagets kostnader för att 
leverera erbjudandet är.   
 
Affärsmodeller är ofta komplexa och för att underlätta förståelsen av dem, och därmed också arbetet 
med att vidareutveckla och anpassa dem till nya förutsättningar, vill man kunna visualisera dem. Det 
finns idag inget verktyg som klarar att enkelt visualisera en komplett affärsmodell i all sin komplexitet. 
Ett verktyg som blivit populärt är dock Osterwalders affärsmodellkanvas9. Detta verktyg har 
marknadsförts framgångsrikt och har därför den fördelen att många är bekanta med dess format. 
 
Affärsmodellkanvasen kan med fördel även användas då man utvecklar nya affärsmodeller. Kanvasen 
fokuserar på den interna logiken i ett företag och avspeglar en affärsmodell i form av 9 olika 
byggstenar. Den vänstra delen är avsedd att visa hur ett värdeerbjudande skapas och vilka kostnader 
som är kopplade till detta. I den högra delen av kanvasen visas hur värdeerbjudandet når kunderna 
och hur intäkter skapas. 

 

 
Figur 1. Osterwalders affärsmodellskanvas, källa: [7] 

 
Olika affärsmodeller innebär olika sätt att ta tillvara en teknologis inneboende värde. Dessa olika sätt 
kan vara mer eller mindre effektiva [5]. Den vanligaste affärsmodellen innebär att man säljer en 
produkt, dvs. att man mot en viss summa pengar överlåter ägandet av en produkt till en kund. I 
samband med att produkten byter ägare övergår också risken för produkten, och ansvaret för alla 
kommande kostnader kopplade till produkten, till köparen. Vinsten i denna affärsmodell skapas genom 

                                                      
9
 Kan laddas ner här: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas (läst 2013-12-23) 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
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att ersättningen man får för produkten överstiger de kostnader man har haft för att ta fram och 
leverera produkten. 
 
En annan vanlig affärsmodell är att man hyr ut sin produkt. Denna affärsmodell ger tillverkaren 
möjlighet att behålla kontrollen över sin produkt över hela dess livslängd. Men den ställer också andra 
krav på tillverkaren i och med att ansvaret för produkten på detta sätt behålls.  

Hur utvecklas affärsmodeller? 
Inom entreprenörsforskningen studerar man vad i processen med att få fram en fungerande 
affärsmodell som skiljer de framgångsrika entreprenörerna från dem som misslyckas [11, 12]. 
Kännetecknande för framgångsrika entreprenörer är att de ser både antaganden om sitt erbjudande, 
marknaden de vänder sig till och faktorer som marknadens behov och betalningsvilja, som hypoteser 
vilka snabbt, billigt och tidigt behöver valideras [13]. Valideringarna gör man genom dialog med 
potentiella kunder, konkurrenter, samarbetspartners m.fl. Detta får som konsekvens att både 
affärsmodell, erbjudande och kundsegment brukar förändras, och processen itererar till dess man 
faktiskt kan sälja tidiga prototyper till intresserade kunder. Först därefter satsar man på att skala upp 
verksamheten [14]. 
 
När man utvecklar en ny affärsmodell finns det några generella sätt att skapa marknaden för 
värdeerbjudandet. Varje sätt innebär specifika utmaningar och ställer sina unika krav på den 
affärsmodell man väljer att satsa på.  
 
Det första sättet innebär att man försöker agera på en existerande marknad för att få del av de 
befintliga kunderna genom att konkurrera med befintliga aktörer. Detta sätt är sannolikt det svåraste 
och kräver att man har ett mycket attraktivt erbjudande då det kommer att jämföras med redan 
befintliga erbjudanden. Sättet illustrerar den nu förhärskande elbilsförsäljningen - enligt samma 
affärsmodell som man använder för förbränningsmotorbilar. 
 
Ett annat alternativ är att skapa en helt ny marknad. Framgångsrika entreprenörer sägs ofta utveckla 
sitt värdeerbjudande, sin marknad och sättet man tjänar marknaden på samtidigt. På detta sätt har 
man en matchning mellan omfattningen av erbjudandet och efterfrågan och man kan därmed 
minimera riskerna. Stora investeringar kan sparas tills dess att en tillräcklig efterfrågan finns. Autolib i 
Frankrike har använt denna strategi.  
 
Ett tredje alternativ är att man försöker omfördela (ta andelar av) en existerande marknad genom 
att erbjuda ett lågkostnadsalternativ till de befintliga erbjudandena. Här lär elbilen ha det svårt 
eftersom teknologin, åtminstone än så länge, ger betydligt dyrare produkter.  
Slutligen finns det även möjlighet att omfördela en existerande marknad genom att erbjuda ett 
nischalternativ, specialiserat för en viss typ av kunder på den aktuella marknaden. Detta är vad 
elbilstillverkaren Tesla Motors satsar på när de erbjuder exklusiva elbilar med hög prestanda och 
attraktiv image för kunder med både bilintresse och finansiella resurser. 
 
Det finns gott om historiska exempel där teknologier som från början varit underlägsna framgångsrikt 
har skapat en ny marknad och senare även lyckats konkurrera ut etablerade teknologier på 
existerande marknader [15]. Man kan kalla det för att de slår ur underläge. Ett karaktäristiskt drag för 
dessa fall brukar vara att de nya teknologierna inte ger sig på att konkurrera direkt med de etablerade 
alternativen utan istället använder sig av alternativa affärsmodeller och ofta riktar in sig på kunder som 
inte redan är kunder till de etablerade affärsmodellerna.  De startar alltså med att skapa en ny 
marknad, men allteftersom teknologin förbättras kan den bli konkurrenskraftig även på den etablerade 
marknaden vilket då sker som en konsekvens av teknikutveckling snarare än till följd av affärsstrategi. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH TRENDER 
För att kunna beskriva den kontext som kommersialiseringen av elbilar måste rymmas inom inleddes 
arbetet i projektet med en omvärldsanalys. Kontexten utgörs av mål som samhället satt upp för att 
begränsa klimatpåverkan men även av mer generella samhällstrender som påverkar människors 
behov av och preferenser för personlig mobilitet. Vårt arbete fick även ställas i relation till andra 
satsningar avsedda att öka elbilars attraktivitet i Sverige. 
 
I analysen ingick även att identifiera olika affärsmodeller som erbjuder bilbaserade lösningar för 
personlig mobilitet (se t ex [16]). Andra branscher studerades också med avsikt att inhämta inspiration 
i form av innovativa affärsmodeller som visat sig framgångsrika där (t ex AIRBNB10).  
 
Den inledande analysen utgick ifrån internetbaserade sökningar, litteraturstudier samt direktkontakter 
med representanter för relevanta organisationer. 

Samhällsmål 
Sverige har som mål att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara 40 % lägre än vad de var år 
199011. Visionen är att år 2050 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara nere på noll. Som ett led i 
arbetet mot detta mål har den svenska regeringen tillsatt en särskild utredning som skall kartlägga 
möjligheter, samt identifiera nödvändiga åtgärder, för att kunna uppnå en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen senast år 203012. Resultaten av denna utredning presenterades i 
december 2013. 
 
Naturvårdsverket ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålet gällande begränsad klimatpåverkan. 
Deras bedömning är att med de åtgärder som är beslutade eller planerade idag kommer de mål som 
ställts upp inte att kunna uppnås i tid. 13

 
 
Genomsnittsåldern på svenska bilar är hela 9,8 år, vilket gör oss till ett av de länder som har äldst bilar 
på våra vägar bland EU15-länderna. Att bilarna fortsätter att vara i trafik så pass länge innebär att de 
bilar som släpps ut på marknaden idag kommer att fortsätta påverka klimatet under många år 
framöver. Detta innebär i sin tur att om utsläppen av växthusgaser ska kunna minska i tillräcklig 
omfattning för att målen och visionerna ska kunna realiseras så finns det inte tid att vänta. 
Omställningen till en fordonsflotta med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser måste ske på bred 
front redan nu. 
 
Utöver de svenska miljö- och klimatmålen finns mål både på EU-nivå och på global nivå. EU sätter 
bland annat gränser för snittutsläpp av CO2 från den europeiska nybilsflottan

14
. För närvarande är 

målet att snittutsläppen av CO2 från nya bilar skall vara högst 95 g/km år 2020. Det motsvarar en 
bränsleförbrukning på 0,41 l/mil bensin eller 0,36 l/mil diesel. 

Samhällstrender och dess inverkan på mobiliteten 
En global megatrend idag är den ökande urbaniseringen. Allt fler människor bosätter sig i stora städer 
och de stora städerna blir allt större. Detta får betydelse för efterfrågan på transportlösningar som 
löser problematik med såväl trängsel som lokala luftföroreringar. Lösningar baserade på elfordon och 
olika typer av bilpooler är därmed högaktuella ur ett globalt perspektiv. 
  
Utöver urbaniseringen finns även andra trender som påverkar våra preferenser för personlig mobilitet. 
Längtan efter att äga en bil relativt annan konsumtion (som datorer, mode, sociala media, uteliv) tycks 

                                                      
10

 Se https://www.airbnb.se/ 
11

 Se http://www.regeringen.se/sb/d/8756 (läst 2013-12-20) 
12

 Se http://www.regeringen.se/sb/d/17075/a/230739 (läst 2013-12-23) 
13

 Se http://miljömål.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/ (läst 2013-12-26) 
14

 Se t ex http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm (läst 2013-12-23) 

http://www.regeringen.se/sb/d/8756
http://www.regeringen.se/sb/d/17075/a/230739
http://miljömål.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/Nar-vi-miljokvalitetsmalet/
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
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vara fallande. Flera rapporter15 indikerar ett fallande intresse hos kunder för att äga bil. Detta kan ha 
sin förklaring i att marknader konkurrerar med andra marknader om kunders uppmärksamhet och 
längtan [17]. Behovet av personlig mobilitet finns kvar, men man blir allt mer beredd att realisera det 
på andra sätt än genom att äga bil16. Särskilt i städer, där bilägandet mer och mer associeras med 
problem och höga löpande kostnader, kan man se denna trend. Marknaden blir på så sätt allt mer 
mogen för alternativa affärsmodeller. 
  
Ett exempel på en alternativ affärsmodell för personlig mobilitet är att erbjuda tillgång till bil genom en 
bilpoolslösning. Intresset för bilpooler är på kraftig uppgång17. Människors förändrade inställning till 
ägande leder till att i allt större utsträckning är det tillgången till en produkt som är viktigare än ägandet 
av den [18]. Detta öppnar upp för “Collaborative consumption” vilket innebär att en grupp människor 
delar på tillgången till en produkt istället för att var och en har sin egen. Fenomenet har underlättats av 
utvecklingen av bland annat sociala nätverk och kan även ses som ett tecken på den medvetenhet om 
och intresse för miljö- och klimatfrågorna som präglar vår samtid. 
  
Det finns åtskilliga exempel på collaborative consumption inom många olika områden [18], inte minst 
inom mobilitetsområdet. Förutom bilpooler kan även olika typer av samåkningstjänster nämnas samt 
en typ av bildelningslösning som går ut på att man genom en speciell förmedling hyr ut sin bil till andra 
då man inte själv använder den. RelayRides är en av de mest kända aktörerna inom detta område, i 
Sverige erbjuds en liknande tjänst av Flexidrive18.  
  
Bilpooler förekommer i många olika former, både sådana som är tillgängliga för allmänheten och som 
erbjuds av en kommersiell aktör, och sådana som är privata initiativ och som bara är tillgängliga för en 
begränsad, sluten grupp. Ett exempel på en mer innovativ bilpoolslösning är den friflytande bilpoolen. I 
en friflytande bilpool kan en bil hämtas var som helst inom ett område, och sedan lämnas tillbaka var 
som helst inom området. Man behöver alltså inte hämta och lämna bilen på samma plats. Exempel på 
aktörer som lyckats väl med denna modell är Car2Go19 som drivs av Daimler och som bland annat 
finns i ett antal städer i Tyskland och USA samt Autolib20 som finns i Paris, Frankrike. 
 
En annan trend som kan ha inflytande på människors preferenser gällande personlig mobilitet är 
konsumenters ökande krav på individualiserade och personaliserade tjänster, vilket innebär att man i 
allt större utsträckning själv vill påverka utformningen av sin egen lösning eller produkt.  Utbredningen 
och inflytandet av sociala nätverk ökar också kraftigt och påverkar spridning av information och 
marknadsföring av nya produkter. Marknadsföring, som tidigare varit en typisk envägskommunikation, 
har nu tagit formen av många-till-många-kommunikation där konsumenter i stor utsträckning tar intryck 
av andra konsumenters bedömningar och erfarenheter av olika erbjudanden21. 

Satsningar för att göra elbilar mer attraktiva 
Det finns en förhoppning om att en kraftigt utbyggd laddinfrastruktur för elbilar skall leda till att fler 
väljer att satsa på en elbil22. Flera projekt har startats upp i syfte att bygga en infrastruktur av 

                                                      
15

 Se t ex http://download.fortiss.org/public/ikt2030/ikt2030en.pdf , 
http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_Automotive_Landscape_2025_20110228.pdf och 
http://www.racfoundation.org/assets/rac_foundation/content/downloadables/accessing%20cars%20-
%20cairns%20-%20main%20report.pdf (lästa 2013-12-23) 
16

 Se t ex http://blogs.crikey.com.au/theurbanist/2013/11/18/why-do-fewer-young-adults-have-a-drivers-license/ 
(läst 2013-12-23) 
17

 Se t ex http://tsrc.berkeley.edu/node/629 (läst 2013-12-23) 
18

 https://www.flexidrive.se/ läst 2013-12-20 
19

 Se https://www.car2go.com/en/amsterdam/ (läst 2013-12-23) 
20

 Se https://www.autolib.eu/en/ (läst 2013-12-23) 
21

 T ex genom tjänster som Trustpilot (www.trustpilot.se), samt TripAdvisor (www.tripadvisor.se) 
22

 Se t ex http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3760215.ece , 
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article14975955.ab , (lästa 2013-12-23) 

http://download.fortiss.org/public/ikt2030/ikt2030en.pdf
http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_Automotive_Landscape_2025_20110228.pdf
http://www.racfoundation.org/assets/rac_foundation/content/downloadables/accessing%20cars%20-%20cairns%20-%20main%20report.pdf
http://www.racfoundation.org/assets/rac_foundation/content/downloadables/accessing%20cars%20-%20cairns%20-%20main%20report.pdf
http://blogs.crikey.com.au/theurbanist/2013/11/18/why-do-fewer-young-adults-have-a-drivers-license/
http://tsrc.berkeley.edu/node/629
https://www.flexidrive.se/
https://www.car2go.com/en/amsterdam/
https://www.autolib.eu/en/
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3760215.ece
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article14975955.ab
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snabbladdare23 för att göra det möjligt att resa med elbil långa sträckor mellan olika städer. De studier 
som hittills gjorts gällande laddinfrastruktursatsningar har dock visat att även om tillgång till publika 
laddplatser kan ha psykologiska effekter24 i form av att de kan minska den så kallade räckviddsoron 
hos elbilister så är utnyttjandegraden av laddarna mycket låg [19].  
 
På samma tema som snabbladdarinfrastruktur för långresor med elbil ligger satsningar på utökad 
batterikapacitet. Redan idag täcker elbilens kapacitet större delen av svenska bilisters körbehov, i 
många fall med marginal. Bara 1,6 % av alla bilresor som görs i Sverige är 10 mil eller längre25. Större 
batterikapacitet är dyrare än mindre och det finns därmed potential att utveckla billigare bilar genom 
att batteristorleken optimeras mot användarnas vardagliga behov, snarare än för en hopplös 
räckviddskapplöpning med förbränningsmotorbilarna. En sådan satsning kräver dock en 
tankeomställning hos både kunder och biltillverkare. 
 
En annan approach för att minska den tröskel som det innebär att välja en elbil är att man använder 
sig av alternativa betalningsmodeller i syfte att göra kostnadsbilden för elbilen mer jämförbar med 
förbränningsmotorbilens. En sådan alternativ modell bygger t ex på att batteriet leasas ut till kunden 
istället för att ingå i bilpriset. Ingår inte batteriet i priset blir bilens inköpspris lägre samtidigt som 
driftskostnaden ökar på grund av att man istället lägger till en batterileasingavgift som betalas på 
månadsbasis26. Även om det kan finnas klara fördelar med att göra kostnadsbilden mer jämförbar 
mellan elbilar och förbränningsmotorbilar pekar resultaten från de intervjuer vi genomfört mot att det 
finns en stor osäkerhet kring att köpa en bil utan ett batteri. Vad är egentligen en elbil utan ett batteri 
värd? Att sälja en elbil utan batteri ändrar inte heller att förbränningsmotorbilen blir referens vid valet 
av bil. 
 
En lösning som diskuteras för att minska kostnaderna för elbilen, och därmed öka dess 
konkurrenskraft gentemot förbränningsmotorbilen, är att hitta ett värde i uttjänta elbilsbatterier. Då 
batterierna inte längre är tillräckligt effektiva för att fungera i elbilsapplikationer kan de fortfarande ha 
mycket kvar att ge i enklare applikationer som t ex i form av energilager. En andrahandsmarknad för 
elbilsbatterier skulle kunna hjälpa upp andrahandsvärdet på elbilar. Dock verkar värdet av begagnade 
batterier i dagsläget vara relativt lågt och även om behovet av energilager kommer att öka med 
ökningen av andelen förnybar energi i elnätet är det tveksamt om batteriet kan ha en andra marknad 
där det värderas så mycket att det påverkar elbilskalkylen nämnvärt [20-24].  

BARRIÄRER FÖR EN STORSKALIG 
ELBILSKOMMERSIALISERING 
I detta avsnitt beskriver vi barriärer för en storskalig elbilskommersialisering ur olika perspektiv. 
Barriärerna är av såväl teknisk karaktär, förknippade till elbilsteknologin som sådan, som av mer 
allmän karaktär vilka bottnar i generella kundbeteenden och företagskulturer. 

Gemensamma nämnare hos dagens elbilar 
Utvecklingen av elbilar har under senare år gått snabbt framåt. Nya modeller introduceras, redan 
befintliga modeller uppgraderas och priserna justeras nedåt.27 Det argument som var vanligt 
förekommande mot elbilar för bara några år sedan, att elbilar inte var några ”riktiga bilar”28 är knappast 

                                                      
23

 T ex projekten Ecoast (http://ecoast.nu/) samt Green Highway (http://www.greenhighway.nu/) 
24

 Se t ex http://alexandria.tue.nl/extra2/afstversl/tm/Bakker_2011.pdf 
25

 Beräknat utifrån http://trafa.se/PageDocuments/Microsoft_Word_-_RES0506_Tabellbilaga_med_resultat.pdf 
26

 Se http://www.renault.se/bilar/elbilar/twizy/twizy/ze-batteri/ (läst 2013-12-23) 
27

 Se t ex http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20120228/citroen-c-zero-prissanks-med-70000-kronor, 
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20130124/nissan-sanker-priset-pa-elbilen-leaf-rejalt 
28

 Se t ex http://www.vibilagare.se/test/biltester/provkorning/provkorning-think-city-791, 
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article262291.ece (lästa 2013-12-27) 

http://ecoast.nu/
http://trafa.se/PageDocuments/Microsoft_Word_-_RES0506_Tabellbilaga_med_resultat.pdf
http://www.renault.se/bilar/elbilar/twizy/twizy/ze-batteri/
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20120228/citroen-c-zero-prissanks-med-70000-kronor
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20130124/nissan-sanker-priset-pa-elbilen-leaf-rejalt
http://www.vibilagare.se/test/biltester/provkorning/provkorning-think-city-791
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giltigt längre. Många av de elbilar som presenterades tidigt var små och relativt enkla fordon, som t ex 
Think City och Buddy, bilar som till viss del har varit med och format dagens bilköpares uppfattning om 
vad en elbil är. Nu kommer dock allt fler av de bilmärken som står för relativt stora försäljningsvolymer 
på den svenska marknaden med elbilar, t ex Volvo (V60 PHEV), VW (e-Up! och under 2014 även e-
Golf) och BMW (i3), bilar som sannolikt har bättre möjligheter att attrahera kunder på den svenska 
bilmarknaden. 
 
Den fördel med elbilen som oftast lyfts fram är avsaknaden av lokala avgasemissioner. 
Koldioxidutsläppen från elbilen är noll under körning och även om man räknar in klodioxidutsläpp från 
produktionen av den el batteriet laddats med så håller halterna en mycket låg nivå. Till och med om 
elen som används är kolproducerad ger eldriften en fördel eftersom man i elproduktionen koncentrerar 
utsläppen till några få, stora, källor och på så sätt möjliggör åtgärder i form av t ex lagring av koldioxid 
i koldioxidsänkor29. 
 
Även om det förekommit prissänkningar på elbilar30 så är de fortfarande avsevärt mycket dyrare i 
inköp än motsvarande förbränningsmotorbilar. Inköpspriset för en elbil kan uppgå till så mycket som 
200 %31 av priset för en motsvarande förbränningsmotorbil. Det höga priset beror dels på höga 
batterikostnader och dels på att elbilar än så länge produceras i relativt liten skala. Tack vare elbilens 
låga drift- och underhållskostnader kan dock den totala milkostnaden vid en tillräckligt hög 
utnyttjandegrad bli lägre för elbilen än vad den blir för förbränningsmotorbilen. Elbilens låga 
driftskostnader beror på att en elmotor har betydligt högre verkningsgrad än en förbränningsmotor, 
men elbilen har även potential att kräva mindre service och underhåll än en förbränningsmotorbil. 
Enligt uppgift från en biltillverkare görs ca 40 % av all service och underhåll på förbränningsmotor och 
växellåda, två komponenter en elbil inte har. 
 
En faktor som gör kalkylen för elbilen osäker är dock andrahandsvärdet. Eftersom elbilsteknologin 
fortfarande är under snabb utveckling och erfarenheten av försäljning av begagnade elbilar ännu är 
begränsad använder man gärna ett relativt lågt andrahandsvärde på elbilen i kalkylen. Det finns även 
frågetecken kring elbilens batteri som bidrar till att göra andrahandsvärdet osäkert. Vad händer när 
batteriet är uttjänt? Har en elbil utan fungerande batteri något värde? Batterier åldras både över tid 
och genom användning och tappar därmed viss kapacitet. Åldrandet är sannolikt beroende av faktorer 
som antalet djupurladdningar, temperaturförhållanden och antalet laddcykler och hur snabbt detta sker 
är därför, med den kunskap som finns idag, svårt att förutsäga. 
 
Räckvidden för många elbilar anges idag till mellan 150-200 km32. Denna räckvidd utgår från den 
europeiska testcykeln NEDC. USA har testcykeln EPA medan Japan använder JC-08. Räckvidden 
kan skilja 70 % mellan t ex JC-08 och EPA för samma bil33. Studier har visat att även i praktiken kan 
räckvidden variera kraftigt, ända ner till hälften av den angivna, beroende på faktorer som omgivande 
klimat samt vilken hastighet bilen framförs i34. Att räckvidden varierar kan även bero på användning av 
energikrävande utrustning som t ex klimatanläggning i bilen. Sådan energiförbrukning får procentuellt 
sett en betydligt större inverkan på elbilens räckvidd än den får på en förbränningsmotorbils räckvidd 
på grund av batteriets lilla energiinnehåll jämfört med det i en bensintank. Den begränsade och i viss 
mån varierande räckvidden kan ge upphov till räckviddsoro35. 

                                                      
29

 Se t.ex. http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidavskiljning_och_lagring_(CCS) (läst 2013-12-18) 
30

 http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20130124/nissan-sanker-priset-pa-elbilen-leaf-rejalt (läst 2013-
12-23) 
31

 Jmf. t ex Volkswagens modell up! i bensinutförande, move up!, med ett pris från 112.500 SEK, med samma 
modell i elbilsutförande, e-up!, som kostar från 269.500:-. 
http://app.volkswagen.se/ihdcc/sv/configurator.html#30000 (läst 2013-12-18) 
32 

Ett undantag som ofta lyfts fram är Teslas model S som har en angiven räckvidd på upp till hela 480 km på en 
laddning enligt http://teslaclubsweden.se/information/model-s/ (läst 2013-12-18) 
33 

Se http://www.laddaelbilen.se/i/t6340525/räckvidd (läst 2013-12-23) 
34 

http://blixtgordon.wordpress.com/2013/01/14/vintertest-av-elbilar-visar-pa-okad-forbrukning/ (läst 2013-12-23) 
35 

Se http://e-mobility-nsr.eu/fileadmin/user_upload/downloads/info-pool/report_result_interview_elvire.pdf 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxidavskiljning_och_lagring_(CCS)
http://www.automotorsport.se/artiklar/nyheter/20130124/nissan-sanker-priset-pa-elbilen-leaf-rejalt
http://app.volkswagen.se/ihdcc/sv/configurator.html#30000
http://teslaclubsweden.se/information/model-s/
http://www.laddaelbilen.se/i/t6340525/räckvidd
http://blixtgordon.wordpress.com/2013/01/14/vintertest-av-elbilar-visar-pa-okad-forbrukning/
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Kopplat till räckviddsoron är också bristen på en snabb och enkel lösning om man inte skulle nå den 
destination som var avsedd och därmed behöver en snabb påfyllning av batteriet. Snabbladdning är 
det närmaste man kan komma den möjlighet som finns för förbränningsmotorbilar att snabbt tanka 
upp bilen och på så sätt vara redo att fortsätta resan, men tidsmässigt kan snabbladdning inte 
jämföras med tankning och möjligheterna till snabbladdning är än så länge mycket begränsade36. Blir 
man stående med ett tomt batteri längs vägen återstår bara att bärga bilen, något alternativ till en 
reservdunk finns ännu inte. 

Elbilen kan inte ensam fylla alla transportbehov 
Bilar används för många olika ändamål och i många olika sammanhang. De kan användas för 
pendling, för att åka på semester, för att besöka släktingar, för att transportera stora saker som möbler 
etc. När man väljer bil är det vanligt att man utgår ifrån sina maximala behov och väljer bil efter dessa. 
Om man istället utgår från vilken bil som skulle passa de allra flesta tillfällena så kanske det snarare är 
en bil som skall användas för några mils jobbpendling man behöver, något som den rena elbilen 
lämpar sig mycket väl för. Genom att se elbilen som den primära lösningen och komplettera den med 
andra lösningar för de transportbehov som den inte kan fylla så kan det totala tranportbehovet lösas 
på ett mer energieffektivt sätt än om man låter en bil anpassad för maxbehovet fylla alla 
transportbehov. 
  
En kompletterande kombination av transportlösningar kan t ex vara att man har elbilen som en av två 
bilar i hushållet. Då kan man använda elbilen i så stor utsträckning som möjligt och välja den andra 
bilen bara när det är nödvändigt. Laddhybridbilen och räckviddsförlängaren kan ses som en sådan 
kompletterande kombination i en och samma bil. Även här används elmotorn i så stor utsträckning 
som möjligt, medan förbränningsmotorn kompletterar när elmotorn inte räcker till. Används elbilen i 
någon typ av bilpool kan tillgång till andra typer av bilar erbjudas i poolen när behov av en annan bil 
uppstår. Sådana här kombinationer är sannolikt av avgörande betydelse för att en hög elbilsacceptans 
skall kunna nås. Detta eftersom det är orimligt att anta att den rena elbilen, åtminstone inom en 
överskådlig framtid och till en överkomlig kostnad, kommer att kunna möta alla sällan-behov. 
  
Flera biltillverkare har identifierat behovet av att komplettera elbilserbjudandet med tillgång till en 
annan bil vid behov. Peugeot introducerade tidigt programmet MU vilket innebar att köpare av 
Peugeot iOn hade tillgång till en hyrbil under ett visst antal dagar varje år. BMW lanserade ett liknande 
koncept i samband med att BMW i3 introducerades i november 2013. Problemet med sådana 
lösningar är att kostnaden för att lägga till tjänsten gör elbilen ännu dyrare. Kan lösningen däremot ses 
som en möjliggörare för att kunna minska elbilens batterikapacitet (och därmed räckvidden), så att 
den blir mer optimerad till de korta resor man gör dagligen, kan den totala kostnaden för erbjudandet 
sannolikt göras rimlig. 

Kundperspektivet 
Produktens förmåga att bidra till kundens image och självbild är en viktig del i den beslutsprocess som 
föregår ett köp. Personer som överväger att köpa en bil bryr sig både om den status bilen kan 
förmedla och dess miljömässiga prestanda, men de tenderar att i större utsträckning än vad de är 
villiga att erkänna, även för sig själva, värdera statusaspekten högre än den miljömässiga aspekten 
[25]. Bilens roll som statusmarkör håller dock på att minska [26], särskilt bland yngre generationer, 
vilket kan öppna upp för nya affärsmodeller och värdeerbjudanden baserade på mobilitet snarare än 
fordon. 
 
Att köpa en bil är för de allra flesta en stor investering där man vill göra ett bra, noga övervägt, val. Att 
satsa på ny teknologi är förknippat med större risker, och går utvecklingen starkt framåt ses det av 
många som en säkrare strategi att avvakta med den nya teknologin. Det kommer snart något som är 

                                                      
36

 Tesla erbjuder såväl snabbladdning som batteribyte i USA medan vi beskriver barriärer den potentiella 
elbilskunden kan konstatera i Sverige 
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både bättre och billigare. De flesta potentiella elbilskonsumenter har ingen tidigare elbilserfarenhet 
och känner sig osäkra på hur bilen skulle fungera i deras vardag. Kunders större osäkerhet inför ny 
och oprövad teknologi som ännu inte blivit fullt integrerad i samhället [6] tar sitt uttryck i att kunden i 
sin beslutsprocess använder en högre implicit diskonteringsränta för ny oprövad teknologi [27]. Detta 
innebär att om kunderna skall överväga att satsa på teknologin måste den betala sig snabbt, till 
exempel genom ett lägre inköpspris. 
 
Det finns en asymmetri i hur kunder uppfattar vinster jämfört med förluster. Den positiva upplevelsen 
av att vinna är mindre än den negativa upplevelsen av att förlora ett lika stort värde [28]. En situation 
värderas i form av fördelar respektive nackdelar jämfört med en referens. Detta innebär att när ny 
teknologi i någon aspekt presterar sämre än den etablerade teknologin så riskerar den att betraktas 
som underlägsen. Egenskaper som räckvidd, lastkapacitet och laddtid jämförs med utgångspunkt i 
förbränningsmotorbilen snarare än med verkliga behov. Kunder kan alltså snabbt utesluta elbilar som 
alternativ redan vid relativt små avvikelser från de egenskaper en förbränningsmotorbil har.  
 
En annan viktig aspekt är att ett erbjudande som innebär ett högt inköpspris men lägre framtida 
kostnader för drift ofta uppfattas som mindre attraktivt än ett erbjudande med en låg initial kostnad i 
kombination med högre driftskostnader. Detta gäller även om båda erbjudandena innebär en lika stor 
total kostnad [28, c.f. 29]. Denna aspekt talar till elbilens nackdel och ger anledning att föreslå en 
ändrad fördelning av kostnader så att den engångssumma som kunden måste betala vid köpet och de 
löpande kostnader som sedan följer för drift och underhåll blir mer jämförbar med kostnaderna för en 
motsvarande förbränningsmotorbil. Det är denna metod Renault använder sig av för sina elbilar då de 
erbjuder kunden att leasa batteriet till elbilen istället för att låta det ingå i köpet. 
 
Huruvida en egenskap ses som en nackdel eller en fördel är ofta beroende av sammanhanget. 
Laddning av en elbil kan ses som en nackdel om man tvingas göra täta uppehåll för att snabbladda 
elbilen under en långresa. Däremot kan det ses som en fördel att enkelt kunna koppla in bilen på 
laddning hemma på garageuppfarten på kvällen och på så sätt mötas av en fulladdad bil morgonen 
efter, jämfört med att behöva åka omvägen om bensinstationen för att tanka förbränningsmotorbilen37. 
Samma egenskap men olika sammanhang gör att egenskapen i det ena fallet uppfattas som 
någonting positivt och i det andra fallet som någonting negativt. Hur olika produktegenskaper 
uppfattas är viktigt att ta hänsyn till både när man väljer kundsegment och när affärsmodellen 
utformas. 
 
Problematiken kring klimatförändringarna och behovet av att göra någonting åt dessa är väl känt och 
accepterat av den svenska befolkningen [30]. Att veta och acceptera att någonting måste göras är 
dock inte detsamma som att veta och acceptera att jag personligen har ett ansvar och måste förändra 
mitt beteende. Attityd och beteende går inte alltid hand i hand och detta gäller tyvärr ofta i miljöfrågor. 
Kunder gör generellt egoistiska val när det gäller höga kostnader eller stora uppoffringar oavsett deras 
engagemang i miljöfrågor [31]. Vad som utgör en hög kostnad eller en stor uppoffring är personligt och 
baseras på en kombination av både verkliga och upplevda uppoffringar. Det har därmed ganska lite 
att göra med t ex produktens pris [31]. Uppoffringar inom områdena energi och mobilitet betraktas 
typiskt som hög kostnad [31]. Mycket pekar alltså på att kunders betalningsvilja för elbilens relativa 
miljöprestanda sannolikt är låg. 
 
Även om de betydligt mindre utsläppen av växthusgaser kanske är elbilens främsta positiva egenskap 
finns för elbilskonsumenten utöver detta en hel del andra positiva egenskaper som betalningsviljan 
kan vara större för. Elmotorer ger högt vridmoment redan från låga varv vilket kan ge elbilar god 
acceleration. De upplevs därför ofta som pigga. Avsaknad av motorljud ger möjlighet till en tyst kupé. 
Bilar som från grunden byggts som elbilar kan dessutom ges en mycket låg tyngdpunkt vilket 
förknippas med goda vägegenskaper. 

                                                      
37

 Se t ex http://www.greencarreports.com/news/1083551_worst-thing-about-the-tesla-model-s-driving-anything-
else-afterwards (läst 2013-12-23) 

http://www.greencarreports.com/news/1083551_worst-thing-about-the-tesla-model-s-driving-anything-else-afterwards
http://www.greencarreports.com/news/1083551_worst-thing-about-the-tesla-model-s-driving-anything-else-afterwards
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Samhällsperspektivet  
Det värde en teknologi eller en produkt erbjuder kan delas upp i ett privat värde och ett värde för 
samhället. Värdet kan vara positivt som t ex ökad mobilitet, eller negativt som t ex buller, olyckor och 
utsläpp. Elbilar anses ha ett mindre negativt samhällsvärde än förbränningsmotorbilar genom bl. a av 
minskat buller, minskade utsläpp av växthusgaser och minskade lokala luftföroreningar. Å andra sidan 
har en elbil svårt att erbjuda lika stora privata värden som en förbränningsmotorbil, vilket leder till att 
de flesta bilköpare trots allt väljer en förbränningsmotorbil när det är dags att byta bil. Detta är ett 
exempel på ett socialt dilemma. Ett socialt dilemma uppstår när individer står inför valmöjligheter där 
en maximering av kortsiktiga egenintressen leder till resultat som är sämre för alla än möjliga 
alternativ (fritt översatt från [32]). Det kan också beskrivas så här: 
 

Det jag tycker är bäst för mig privat och på kort sikt är A istället för B 
Om alla väljer A blir det sämre för alla, inklusive mig, än om alla väljer B 

 
Ett socialt dilemma kan lösas av samhället på två sätt. Antingen genom att öka det privata värdet på 
det mer samhällsnyttiga alternativet (B) eller genom att minska det privata värdet på det mer 
samhällsonyttiga alternativet (A). Den övergripande principen är att samhället med styrmedel ser till så 
köpare och säljare av alternativ A får betala samhällsonyttan. Ett exempel kan vara att man t ex 
genom koldioxidskatter gör fossilbränsleanvändning dyrare, till en nivå där förbränningsmotorbilen inte 
längre uppfattas som det kortsiktigt bättre valet för en tillräckligt stor del av marknaden.  
 
Norge är kanske det mest extrema landet just nu i att använda styrmedel för att öka det privata värdet 
på elbilar för att sporra elbilskommersialiseringen. I Norge är elbilar bland annat befriade från 
fordonsskatt, moms och vägavgifter, de har gratis parkering på offentliga platser och tillåtelse att köra i 
bussfält [33]. Man erbjuder dessutom 50 procent skatteavdrag för företagsbilar [33]. 
 
Om en elbilskommersialisering skall gå snabbt och vara betydande så underlättas det på helt 
avgörande sätt om valet kan vara fritt från sociala dilemman. 

Företagsperspektivet 
Det är inte bara kunderna som tvekar gällande elbilar. Även många biltillverkare förhåller sig 
avvaktande till den nya teknologin38, och vissa av dem som trots allt väljer att satsa på elbilar gör det 
kanske inte så helhjärtat som man hade kunnat önska.  
 
En möjlig förklaring till de blygsamma satsningarna på elbilar hos många av de etablerade 
biltillverkarna är att de har en begränsad utvecklingsbudget. De måste därför välja mellan att satsa på 
att vidareutveckla den teknologi de redan behärskar, eller att satsa på ny osäker teknologi, mot en 
marknad vars efterfrågan är osäker [c.f.15], och där kunderna ställs inför ett socialt dilemma.  
 
Etablerade företag har även en historia av framgångar och motgångar, beslut och investeringar (i t ex 
maskiner, fabriker och kompetens), som påverkar deras framtida val. Biltillverkarnas historiska beslut 
om motor och drivlina som en viktig konkurrensfaktor och kärna för varumärket gör att många av dem 
har egna förbränningsmotorfabriker, ingenjörer, chefer, marknadsförare och säljare med sådant 
intresse och kompetens. Kemp et al. [34] konstaterar att:  

 
“actors with vested interest in other technologies will generally not be interested in 
stimulating a new competing technology”. 

 
Situationen är annorlunda för nyetablerade entreprenörsföretag som t ex Tesla Motors i USA. Utan 
någon historisk ryggsäck av fabriker, leverantörsnätverk och liknande kan de fokusera fullt ut på den 

                                                      
38

 Se t ex http://www.bloomberg.com/news/2013-06-17/automakers-pressed-to-sell-no-emission-cars-to-reluctant-
buyers.html (läst 2013-12-23) 

http://www.bloomberg.com/news/2013-06-17/automakers-pressed-to-sell-no-emission-cars-to-reluctant-buyers.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-06-17/automakers-pressed-to-sell-no-emission-cars-to-reluctant-buyers.html


 

18 
 

nya teknologin och på en nisch av marknaden där teknologins egenskaper kan överträffa etablerade 
alternativ. Tesla har identifierat svårigheten med att sälja elbilar på samma sätt som vanliga 
förbränningsmotorbilar och har därför valt att själva sälja sina bilar direkt till slutkunder. Teslas 
grundare motiverar detta genom att peka på den intressekonflikt som uppstår hos bilåterförsäljare som 
skall sälja både förbränningsmotorbilar och elbilar. 

 
”…the existing car dealers that sell lots of gasoline cars have a conflict of interest relative 
to selling the virtues of an electric car. So it’s just really hard for them to sell electric cars 
without counter-selling what is the mainstay of their business”

39
 

Vem tar rollen som förändringsagent? 
En förändringsagent är någon som driver en förändring i t ex samhället eller en organisation. I normala 
fall när det gäller produktinnovationer är det företaget bakom en innovation som agerar 
förändringsagent genom att mycket aktivt engagera sig i att innovationen kommersialiseras. Det finns 
en ekonomisk drivkraft för företaget att lyckas med det. 
 
Läget blir mer komplicerat i situationer där det föreligger ett socialt dilemma eftersom dilemmat i sig 
indikerar att innovationen inte ger den potentiella betalande kunden tillräckligt mycket personligt värde. 
Läget blir än mer komplicerat om företaget bakom innovationen även är producent till de alternativa 
produkterna i den sociala dilemmasituationen. Det är exakt detta problem som uppstår för elbilar. De 
etablerade biltillverkarna som både erbjuder elbilar och förbränningsmotorbilar erbjuder båda 
alternativen i det sociala dilemmat och har därför inga skäl att ta rollen som förändringsagent. En 
biltillverkare som bara producerar elbilar skulle däremot sannolikt ta på sig rollen och det kan vara en 
förklaring till varför vi ser så stor skillnad i Tesla Motors agerande jämfört med andra etablerade 
biltillverkares.  
 
I Norge har samhället tagit rollen som förändringsagent, men på ett relativt kostsamt sätt. Genom 
skatte- och avgiftslättnader som helt eliminerar den sociala dilemmasituationen även för den 
traditionella affärsmodellen har man fått norska bilköpare att i relativt stor utsträckning välja elbilar. 
 
Andra tänkbara förändringsagenter skulle kunna vara helt andra företag, vilka kompletterar sina 
affärsmodeller med erbjudanden som, liksom Tesla Motors erbjudande, har mer att vinna på att 
baseras på elbilar än på att baseras på förbränningsmotorbilar. Sådana företag kan t ex vara 
billeasingbolag, hyrbilsföretag, bilpoolsföretag m.fl. Detta alternativ har vi speciellt haft i åtanke i det 
här projektet. 

AFFÄRSMODELLSUTVECKLINGSPROCESSEN 
Detta projekt har inte varit ett traditionellt forskningsprojekt i den mening att ett fenomen har studerats 
enligt en viss metodik och slutsatser därefter har kunnat dras. Den brist på alternativa affärsmodeller 
för elbilar som råder i Sverige har medfört att projektet istället har fått utveckla alternativa 
affärsmodeller för att sedan kunna använda en entreprenörsprocess för att validera dem enligt kriterier 
som används av framgångsrika serieentreprenörer.  
 
Vi har använt serieentreprenören Blanks [11] Customer Discovery iterationsprocess för att verifiera de 
affärsmodeller som utvecklats. I denna process vidareutvecklas en ursprunglig affärsmodellshypetes 
genom en iterativ förfiningsprocess som innebär att olika delar av affärsmodellshypotesen testas, 
bland annat mot det antagna kundsegmentet, och på så sätt vidareutvecklas till ett erbjudande som 
verkliga kunder är beredda att köpa.  

                                                      
39 Elon Musk, grundare av Tesla Motors i en intervju för The Texas Tribune den 10/4 2013 
http://www.texastribune.org/2013/04/11/elon-musk-tt-interview/ (läst 2013-11-18) 
 

http://www.texastribune.org/2013/04/11/elon-musk-tt-interview/
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Utöver den kartläggning av samhällstrender som beskrivits i ett tidigare avsnitt, låg även siffror 
gällande nybilsförsäljning i Sverige samt uppgifter om svenska resvanor till grund för de 
affärsmodellshypoteser som utvecklats. Uppgifterna användes för att kunna identifiera stora 
kundgrupper på den svenska personbilsmarknaden vars normala körsträckor och generella 
körmönster kunde matchas med en elbil. Hänsyn togs även till deras generella tillgång till 
laddinfrastruktur. De kundgrupper som valdes ut att arbeta vidare med redovisas i tabell 1. 

 
 

Namn Beskrivning Motivering 

Förmånsbilsinnehavare Personer som via 
arbetsgivaren har 
tillgång till bil att 
använda för privat bruk 

Svenska förmånsbilar motsvarar 
ca 25 % av nybilsförsäljningen i 
Sverige40. Kundgruppens storlek 
innebär att ett genomslag inom 
denna grupp skulle få stora 
effekter totalt sett 

Förortsbor Familjer bosatta i villa i 
förorter till större städer. 
Företrädelsevis hushåll 
med minst 2 bilar. 

Gruppen är lämplig eftersom de 
dels sannolikt enkelt kan ordna 
laddmöjlighet hemma och dels 
använder bilen i relativt stor 
omfattning, för t ex pendling 

DINK (Double Income, No 
Kids) 

Par med god ekonomi, 
unga eller gamla, utan 
barn som bor i en stad, 
oftast centralt. 

Minskande intresse för att äga bil i 
städerna på grund av ökade 
kostnader och bekymmer kopplat 
till bilägande (p-avgifter, 
trängselavgifter, svårighet att hitta 
parkering etc.). Personlig mobilitet 
behövs fortfarande 

Tabell 1: Kundgrupper som skulle kunna bidra till en snabb och storskalig elbilskommersialisering 

 
Pendlare är en given grupp i och med att de frekvent kör en förutbestämd och relativt lång sträcka, 
som oftast ligger inom elbilens räckvidd. De kör också ofta i städer åtminstone en del av sträckan, och 
i städer är elbilen extra väl lämpad då den är tystare och fri från lokala emissioner. Kundgrupper som 
kräver en större utbyggnad av laddinfrastrukturen bedöms inte vara en lämplig del av den initiala 
satsningen. 
 
När de intressanta kundgrupperna valts ut var nästa steg att förstå deras behov och intressen. Detta 
gjordes enligt processen för affärsmodellsverifiering med hjälp av intervjuer med representanter för 
kundgrupperna. Baserat på resultaten från dessa intervjuer kunde således ett antal olika 
affärsmodellshypoteser utvecklas. För att säkerställa att alla viktiga aspekter täcktes in av 
affärsmodellen användes Osterwalders affärsmodellskanvas som ett verktyg i arbetet. 
 
Totalt 17 olika affärsmodellshypoteser togs fram vilka diskuterades, kombinerades och analyserades. 
Idéerna stämdes också av på en generell nivå med potentiella kunder och relevanta aktörer för att på 
så sätt kunna identifiera brister i våra resonemang.  
 

                                                      
40

 Se t ex http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ynnor-ab/pressrelease/view/anna-karin-hatt-har-fel-om-
foermaansbilar-med-miljoerabatt-840203 (läst 2013-12-19) 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ynnor-ab/pressrelease/view/anna-karin-hatt-har-fel-om-foermaansbilar-med-miljoerabatt-840203
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ynnor-ab/pressrelease/view/anna-karin-hatt-har-fel-om-foermaansbilar-med-miljoerabatt-840203
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För att välja ut de slutliga fyra affärsmodellerna användes en selekteringsprocess baserad på Pugh 
Concept Selection metoden [35] i vilken hänsyn även togs till att affärsmodellerna inte skulle uppfattas 
som radikala. Att affärsmodellerna inte fick upplevas som radikala beror på att om kunden känner igen 
affärsmodellen är tröskeln för att acceptera erbjudandet lägre. Detsamma gäller för den aktör som 
skall stå bakom erbjudandet. Det är enklare att ta till sig en ny affärsmodell för en teknologi om 
affärsmodellen tidigare bevisat sig fungera för andra produkter, eller i andra branscher.  
 
De fyra utvalda affärsmodellerna verifierades därefter genom en slutlig iteration av intervjuer under 
vilken kundernas intresse och betalningsvilja för erbjudandet stämdes av. Även kommersiella aktörer 
vilka bedriver liknande verksamheter kontaktades för att få deras kommentarer gällande antaganden 
om kunder, kostnader, priser och vinstmöjligheter. Dessa aktörer bestod i huvudsak av biltillverkare, 
biluthyrare, bilpoolsföretag och företag som erbjuder operationell och finansiell leasing av bilar. 
 
Vår ambition som forskare var aldrig att kommersialisera de utvecklade affärsmodellerna utan snarare 
att utveckla och validera dem på en konceptuell nivå. Affärsmodellerna är därför inte verifierade till 
den punkt där ett erbjudande faktiskt säljs till en kund, utan endast till en punkt där potentiella kunder 
har visat ett substantiellt intresse för erbjudandet till en kostnad som bedömts realistisk av företag med 
erfarenhet inom området. Resultatet är därmed fyra validerade konceptuella affärsmodeller för elbilar 
baserade på välgrundad teori och anpassade för den svenska marknaden. 

FYRA AFFÄRSMODELLER SOM KAN BIDRA TILL EN 
SNABBARE KOMMERSIALISERING AV ELBILAR 
De fyra affärsmodeller som utvecklats inom projektet och som bedöms ha betydligt större potential att 
bidra till en storskalig kommersialisering av elbilar än den traditionella köp-sälj modellen är följande; 
elbil som förmånsbil, friflytande elbilspool, elbilsabonnemang samt elbilsleasingkedja. I detta avsnitt 
presenteras de fyra affärsmodellerna övergripande. För mer detaljerad information i form av 
informativa broschyrer, storyboards och illustrativa videoklipp hänvisas till BeliEVe-projektets hemsida 
www.viktoria.se/projects/believe#node-8895. 
 
Med undantag för affärsmodell 1, som handlar om hur elbilen kan göras attraktiv som förmånsbil, är 
affärsmodellerna i första hand avsedda för rena elbilar. 

Affärsmodell 1 – Elbil som förmånsbil 
Förmånsbilar är bilar som arbetsgivaren tillhandahåller för sina anställda. Bilen kan disponeras som 
en privat bil och för denna förmån betalar den anställde förmånsskatt. För el- och laddhybridbilar är 
denna förmånsskatt baserad på ett reducerat bilvärde, i syfte att göra det mer attraktivt för den 
anställde att välja en el- eller laddhybridbil som förmånsbil. Trots detta är det fortfarande relativt 
ovanligt att man väljer en bil av denna typ som förmånsbil. I och med att ungefär 25 % av 
nybilsförsäljningen i Sverige är förmånsbilar41 finns det goda skäl att titta på hur man skulle kunna 
vända på detta och öka intresset för att välja el- eller laddhybridbilar som förmånsbilar. 
  
En förmånsbil väljs i Sverige företrädelsevis från något av fyra framträdande märken; Volvo, VW, 
BMW och Audi42. Fram tills nyligen har dessa märken varken haft el- eller laddhybridbilar i sitt 
sortiment. Den image som elbilar som tidigt fanns på marknaden erbjöd hade inte heller mycket 
gemensamt med de bilar som är populära som förmånsbilar. Detta kan till viss del förklara varför 
elbilarna har haft svårt att slå igenom som förmånsbil men i och med att nya elbilsmodeller nu 
introduceras, flera av dem av de bilmärken som attraherar förmånsbilsinnehavare, så finns möjlighet 
att situationen ändras. 

                                                      
41

 Se t ex http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ynnor-ab/pressrelease/view/anna-karin-hatt-har-fel-om-
foermaansbilar-med-miljoerabatt-840203 (läst 2013-12-19) 
42

 http://np.netpublicator.com/netpublication/n00559362 (läst 2013-12-19) 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ynnor-ab/pressrelease/view/anna-karin-hatt-har-fel-om-foermaansbilar-med-miljoerabatt-840203
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ynnor-ab/pressrelease/view/anna-karin-hatt-har-fel-om-foermaansbilar-med-miljoerabatt-840203
http://np.netpublicator.com/netpublication/n00559362
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Det finns dock ytterligare faktorer som måste hanteras för att elbilen ska vara ett attraktivt alternativ 
som förmånsbil. Förmånsbilen fungerar ofta som familjens förstabil. Det innebär att den förväntas 
kunna täcka hela familjens gemensamma transportbehov. Många förmånsbilsinnehavare använder 
också sin bil för resor i tjänsten, vilket kan innebära att de kör relativt långa sträckor. En laddhybridbil 
kan täcka dessa behov, men en ren elbil behöver kompletteras med tilläggstjänster för kunna utgöra 
ett fullgott alternativ. En sådan tilläggstjänst som skulle kunna erbjudas utan att extra kostnader 
drabbar förmånsbilsinnehavaren eller arbetsgivaren är en bilbytestjänst som gör det möjligt att tillfälligt 
byta bil med en kollega då man har behov av en annan typ av bil. 
  
Denna bilbytestjänst kan till exempel utformas som en app för smarta mobiltelefoner, eller via webben. 
Genom tjänsten kan förmånsbilsinnehavaren söka efter kollegor som är beredda att byta bil under en 
specifik period omfattande alltifrån några timmar upp till hela veckor i taget. Som en del av tjänsten 
registreras bytet så att kostnaderna för förmånsbilen hamnar hos den som använt bilen under den 
aktuella perioden. Utöver att denna lösning gör det möjligt att täcka hela resebehovet även för dem 
som väljer en ren elbil som förmånsbil gör tjänsten även det möjligt för övriga anställda att prova en 
elbil under en längre eller kortare period. Erfarenheten av elbilar kan på så sätt öka generellt hos de 
anställda på företaget. 
  
När det gäller finansieringen av förmånsbilen finns det olika upplägg för detta och utformningen 
påverkar hur attraktiv elbilen blir som förmånsbil dels för den anställde och dels för arbetsgivaren. 
Upplägget varierar från att den anställde betalar alla kostnader för förmånsbilen via ett 
bruttolöneavdrag till att arbetsgivaren står för bilens alla kostnader, ibland även inkluderande bränsle. 
Antalet företag som erbjuder förmånsbilar som den anställde själv betalar nettokostnaden för, ett 
erbjudande som ofta kallas ”personalbil”, ökar kraftigt. Detta erbjudande blir kostnadsneutralt för 
företaget och för den anställde blir kostnaden ändå oftast något lägre än vad den hade blivit om 
motsvarande bil köpts eller leasats privat. 
  
I de fall då arbetsgivaren tar en del av kostnaderna för förmånsbilen kan en elbil vara ett dyrt alternativ 
för företaget eftersom dess pris oftast är mycket högre. Normalt sett är det endast den anställde som 
får del av elbilens lägre driftskostnader, och det lägre förmånsvärdet. Arbetsgivaren däremot får bära 
de högre kostnaderna för bilen genom det högre inköpspriset. För att elbilar ska bli ett attraktivt 
alternativ även för arbetsgivaren med detta upplägg krävs att värdet av den låga 
förmånsbeskattningen delas mellan den anställde och arbetsgivaren, t ex genom ett bruttolöneavdrag. 
På så sätt kan arbetsgivaren kompenseras för den högre kostnaden för elbilen. Upplägget har, trots 
att hela fördelen av det lägre förmånsvärdet inte kommer den anställde till del, ändå potential att 
innebära en lägre totalkostnad för den anställde än vad totalkostnaden hade varit för motsvarande 
förbränningsmotorbil. 
  
Ska olika typer av elbilar få ett brett genomslag som förmånsbilar krävs att företag möjliggör för, och 
även uppmuntrar, sina anställda att välja dessa bilar. Detta kan t ex ske genom anpassningar av 
företagets tjänstebilspolicy. Bland annat behöver det vanligt förekommande bilpristaket, angivet i antal 
prisbasbelopp, ses över hos arbetsgivarna eftersom detta ofta helt i onödan kan utgöra ett hinder för 
att välja en elbil som förmånsbil. 

Affärsmodell 2 – Elbilar i friflytande elbilspooler 
En friflytande elbilspool är som en vanlig bilpool men bilarna finns på allmänna parkeringar inom ett 
bestämt område och de behöver inte återlämnas på en specifik plats utan kan lämnas var som helst 
inom det bestämda området, vilket kan bestå av t ex en stadskärna. Kunder till elbilspoolen hittar 
enkelt en ledig elbil genom en app som tillhandahålls för smarta mobiltelefoner.  Appen används även 
för att boka bilen. Tanken är att det alltid ska finnas tillräckligt med bilar tillgängliga för att man inte ska 
behöva boka förrän precis då man ska använda bilen. Även upplåsning av bilen, och all annan 
kommunikation som rör tjänsten, sker med hjälp av appen i mobiltelefonen.  
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För att använda den friflytande elbilspoolen måste man vara medlem. Medlemskapet är gratis men 
kräver att man först ansöker om medlemskap. Ansökningsförfarandet finns till för att säkerställa att 
användaren verkligen är den han eller hon utger sig att vara samt att användaren har ett giltigt körkort. 
När man använder en elbil från den friflytande elbilspoolen betalar man per minuts användning och 
kostnaden ligger i prisspannet mellan kollektivtrafik och taxi, vilket också är de tjänster som ligger 
närmast när det gäller erbjudandet. I det minutpris som kunden betalar ingår alla kostnader för bilen, 
el, underhåll, vägtullar/trängselavgifter, etc. 
 
När bilen skall återlämnas efter användningen kan man, under förutsättning att batteriernas laddning 
inte understiger en viss nivå, göra detta på vilken offentlig parkeringsplats som helst inom det område 
som bilpoolen täcker. Är batteriernas laddning lägre än denna nivå måste bilen återlämnas på en av 
de laddplatser som den friflytande elbilspoolen har tillgång till.  
 
Kunder till bilpoolen kan vara antingen privatpersoner eller företag som låter sina anställda utnyttja 
tjänsten för tjänsteärenden. Typiska privatkunder är storstadsbor, både personer som inte har tillgång 
till någon egen bil och familjer som använder bilpoolen istället för att skaffa en andrabil. För människor 
som bor i stadskärnan blir det en extra fördel att man slipper bekymra sig om parkering. Företag vars 
anställda använder tjänsten kan dels tjäna på att kostnaderna för att använda elbilspoolen blir lägre än 
om man istället skulle tillhandahållit parkeringsplatser för de anställdas egna bilar och dessutom ersatt 
dem för att de använder sin egen bil i tjänsten. Att använda en elbilspool för transporterna kan 
dessutom bidra till företagets miljöprofilering. 
  
En av utmaningarna med denna affärsmodell är att se till att bilarna finns jämnt fördelade inom det 
område där tjänsten erbjuds [36]. Ska användarna tycka att tjänsten är attraktiv krävs det, enligt våra 
intervjuundersökningar, att det alltid finns en bil tillgänglig inom ett avstånd om 200-300 meter. För att 
minimera behovet av att ha anställda som flyttar runt bilarna kan man använda belöningssystem som 
uppmuntrar användarna att lämna bilarna i områden där det är underskott på bilar istället för i 
områden där det är överskott på bilar. Belöningssystemet ger kunden rabatt på priset vid nästa 
användningstillfälle om bilen återlämnats i ett område där det var underskott av bilar. 
  
En stor fördel med denna affärsmodell är att tröskeln för att prova en elbil blir låg. Medlemskapet är 
gratis och man binder inte upp sig på något sätt genom att bli medlem. Förbränningsmotorbilen 
undviks som referens för erbjudandet, istället kommer tjänsten att jämföras med de tjänster som 
erbjuds av taxi samt kollektivtrafik och i denna jämförelse har den friflytande elbilspoolen flera fördelar. 
Jämfört med kollektivtrafik är tjänsten mer flexibel, privat och bekväm och i jämförelsen med taxi är 
priset den största konkurrensfördelen. En annan fördel med denna affärsmodell är att den kan bidra till 
att göra elbilar synliga i samhället.  Bilarna befinner sig ständigt i områden där många människor 
vistas, och denna typ av tjänst förutsätter att de målas i utmärkande färger eller förses med dekor. 
 
De kommersiella möjligheterna med en friflytande elbilspool ligger främst i att bilarna används i 
mycket större utsträckning än vad privatägda bilar normalt sett görs. En elbil bidrar inte till de lokala 
luftföroreningarna och studier visar att en bilpoolsbil kan ersätta alltifrån 7 upp till 15 privatägda bilar43 
vilket innebär att de därmed kan bidra till en minskad biltäthet i stadskärnorna. Dock bygger konceptet 
på en god tillgång till P-platser, några med laddmöjlighet, vilket kan kräva hjälp och stöd från offentligt 
håll. 

                                                      
43

 Se t ex http://trb.metapress.com/content/qn6630211676kq63/?genre=article&id=doi%3a10.3141%2f2143-19 
läst 2013-12-19 och 
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6637/2012_160_Utvardering_av_effektsamband_for_bilpool_2.pdf läst 
2013-12-19 

http://trb.metapress.com/content/qn6630211676kq63/?genre=article&id=doi%3a10.3141%2f2143-19
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6637/2012_160_Utvardering_av_effektsamband_for_bilpool_2.pdf
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Affärsmodell 3 - Elbilsabonnemanget 
En genomsnittlig svensk bil körs bara 12 350 km per år44. Detta motsvarar ca 34 km per dag vilket i sin 
tur motsvarar knappt en fjärdedel av den maximala räckvidden hos en normal elbil. Utgår man från 
dessa siffror ser man att det finns potential att utnyttja elbilen betydligt mer varje dag utan att ens 
behöva lägga till stödladdning under dagen. Att ta tillvara denna outnyttjade kapacitet är syftet med 
elbilsabonnemanget. 
 
Elbilsabonnemanget är tänkt att vara ett smart och miljövänligt alternativ till att äga bil. Abonnemanget 
ger kunder tillgång till en bil när de behöver det, och när de inte själva behöver bilen, oavsett om det 
är under deras arbetsdag, när de är på semester, eller när de är upptagna på annat sätt, så är bilen 
istället tillgänglig för andra kunder. På så sätt kan bilen som resurs utnyttjas maximalt, och 
kostnaderna för den fördelas på så många kunder och användningstillfällen som möjligt. 
  
Elbilsabonnemanget är avsett att erbjudas av en kommersiell bilpoolsaktör och kan betraktas som ett 
utökat bilpoolserbjudande avsett för kunder som behöver använda bil mer eller mindre varje dag, t ex 
för att ta sig till och från jobbet. En vanlig bilpoolstjänst är för dyr för att kunna konkurrera med privat 
bilägande vid så frekvent användning. Elbilsabonnemanget kan däremot erbjuda en lösning som väl 
kan motsvara kostnaderna för att äga och köra en egen förbränningsmotorbil. 
  
I elbilsabonnemanget bestämmer kunden själv i vilken omfattning man vill kunna utnyttja bilen och vart 
man vill hämta och lämna den. Erbjudandet har därmed stor flexibilitet och goda 
anpassningsmöjligheter. En fast månadskostnad för abonnemanget sätts utifrån omfattningen av den 
önskade biltillgången. Den fasta månadskostnaden inkluderar samtliga kostnader för bilen, även el, 
service och underhåll, vilket gör det enkelt för kunden att förutse bilkostnaderna varje månad. Genom 
att ansvaret för bilen ligger hos affärsmodellsägaren elimineras alla kundens bekymmer kopplade till 
bilägande. Kunden har via elbilsabonnemanget även full tillgång till bilpoolens övriga tjänster. Detta 
innebär att det finns tillgång till en annan typ av bil om och när kunden har behov av detta, t ex för 
långresor. Vid dessa tillfällen betalar kunden ordinarie bilpoolstaxa. 
  
Med elbilsabonnemanget kan kunden hämta upp en elbil i anslutning till sin arbetsplats efter jobbet 
och använda den för att ta sig hem med. Efter hemresan kan elbilen under kvällen eller helgen vara 
tillgänglig för andra kunder med utgångspunkt från bostadsområdet. Den prismodell som används i 
affärsmodellen gör det möjligt att ha bilen parkerad hemma under natten utan kostnad, under 
förutsättning att man ser till att den är fulladdad på morgonen. På morgonen används bilen för att åka 
till arbetsplatsen igen och är under dagen där tillgänglig för andra kunder med utgångspunkt från 
denna plats. Genom att kunden använder bilpoolsbilen för pendling förflyttas elbilen alltså till de 
områden där kunder befinner sig för tillfället. På morgonen förflyttas bilen från bostadsorten till en plats 
där många människor arbetar och befinner sig under dagtid, och på eftermiddagen förflyttas bilen 
tillbaka till bostadsorten där många människor befinner sig under kvällar och helger. Denna förflyttning 
av bilar innebär att marknaden för bilpoolsföretaget utökas. 
  
Elbilsabonnemanget sänker tröskeln för att prova en elbil som pendlingsbil. Abonnemanget kräver 
ingen stor investering av kunden, inte heller något långsiktigt åtagande och risken kunden tar genom 
att prova erbjudandet är därför minimal. Genom att kunden betalar enbart för sin faktiska användning 
av bilen och aldrig för att ha en oanvänd bil stående så blir kostnaden attraktiv i jämförelse med 
kostnaderna för att äga en egen bil som används på motsvarande sätt. 

Affärsmodell 4 – Elbilsleasingkedja 
Det finns studier som visar att elbilar för många kunder har en lägre total kostnad för ägande (Total 
Cost of Ownership, TCO) än motsvarande förbränningsmotorbilar [37]. Detta gäller dock bara om man 

                                                      
44

 http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Korstrackor/Korstrackor-baserade-pa-matarstallningsuppgifter/ (läst 
2013-12-19) 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Korstrackor/Korstrackor-baserade-pa-matarstallningsuppgifter/
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ser på den totala kostnaden beräknat under hela bilens livslängd. Om bilen säljs innan dess kommer 
den totala kostnaden att vara beroende av det pris man kan få för bilen vid försäljningen. I dagsläget 
råder det stor osäkerhet kring andrahandsvärdet för elbilar. Ett sätt att minska denna osäkerhet är att 
äga bilen under hela dess livslängd. De allra flesta kunder är dock ointresserade av en sådan lösning. 
En del kunder vill ha en ny bil, andra vill köpa bilar som är ett par år gamla medan ytterligare andra 
föredrar att köpa ännu äldre bilar, t ex med förhoppningen att det blir billigast per mil. 
  
Tanken med denna affärsmodell är att dra nytta av den potentiellt lägre totalkostnaden för elbilen 
genom att låta ett leasingföretag äga bilen under hela dess livslängd och under denna tid leasa ut den 
i flera cykler till olika kunder. På detta sätt kan den lägre totalkostnaden för bilen fördelas mellan 
kunderna och leasingföretaget och risken med ett lågt andrahandsvärde kan också minskas radikalt. 
 
Elbilsleasingkedjan erbjuder operationell leasing45 av elbilar i en kedja som spänner över flera kunder. 
I den första leasingcykeln, när bilen är ny, kan lämpliga kunder vara t ex hyrbilsföretag, bilpoolsföretag 
eller liknande som vanligtvis leasar nya bilar under ett till ett par år. Affärsmodellerna skulle här också 
kunna kombineras genom att någon av de andra 3 föreslagna affärsmodellerna kan utgöra en kund i 
elbilsleasingkedjans första steg. Leasingkostnaden i det första steget sätts så att den motsvarar den 
kostnad som skulle gälla för leasing av en motsvarande ny förbränningsmotorbil. I en andra, tredje och 
möjligen också fjärde leasingcykel skulle den typiska kunden kunna vara ett tvåbilshushåll i förorten 
som använder elbilen dagligen för pendling till och från jobbet. 
  
Ju äldre bilen är dess mer konkurrenskraftig blir kostnadsbilden för en elbil jämfört med en 
förbränningsmotorbil. Genom hela leasingkedjan måste dock kostnaderna för erbjudandet jämföras 
med ett leasingerbjudande för en förbränningsmotorbil på en totalkostnadsnivå, dvs. jämförelsen ska 
göras utifrån kostnad per mil. Detta eftersom den del av kostnaden som utgör finansiell leasing alltid 
kommer att vara högre för elbilen, men kombinerad med den låga driftskostnaden blir totalkostnaden 
jämförbar med, och i vissa fall till och med lägre än, totalkostnaderna för förbränningsmotorbilen. 
  
Ur ett kundperspektiv är den största fördelen med detta erbjudande att operationell leasing erbjuder 
bekymmersfri tillgång till bil, och att detta även gäller om man valt en äldre bil. Bekymmersfri tillgång 
är något som sällan associeras med ägande av en äldre förbränningsmotorbil. Ett leasingerbjudande 
som passar varje preferens gällande bilens ålder är både nytt och efterfrågat i Sverige, speciellt 
erbjudanden som innebär leasing av en bil som motsvarar hushållens förväntningar på en andrabil. 
Många bilpendlare är väl medvetna om den påverkan som deras resor har på miljön, men de har svårt 
att hitta rimliga alternativ till bilpendling i ett liv där tid snarare än pengar är en bristvara. Att leasa en 
elbil kan erbjuda en konkurrenskraftig lösning på dessa personers dilemma. 
 
För att denna affärsmodell ska bli framgångsrik är det mycket viktigt att man kan utveckla ett effektivt 
sätt att attrahera nya kunder. I en vanlig leasingverksamhet kan bortfallet av kunder efter en avslutad 
leasingperiod uppgå till så mycket som 30 %46 och även om denna modell är uppbyggd på ett sätt 
som är avsett att locka kunderna att teckna ett nytt avtal när det gamla är på väg att löpa ut, måste 
man räkna med att en viss andel av kunderna faller bort efter varje avslutad leasingcykel. En stadig 
tillströmning av nya kunder är därför nödvändig, och kostnaden för detta får inte bli allt för hög om 
affärsmodellen skall kunna bli lönsam. 
 
Eftersom elbilar tack vare sin betydligt enklare drivlina förväntas kräva mindre reparationer och 
underhåll när de blir äldre än förbränningsmotorbilar kan det vara så att denna affärsmodell endast är 
ekonomiskt möjlig med elbilar. Detta skulle i så fall innebära en både signifikant och bestående fördel 
för elbilen på begagnatleasingmarknaden. 
 

                                                      
45

 Till skillnad från finansiell leasing, som är en finansieringsform där leasingtagaren tar alla risker så inkluderar 
operationell leasing olika grad av tilläggstjänster och risker. Operationell leasing kan inkludera försäkring, skatter, 
däck, restvärdesgaranti mm. i olika kombinationer. 
46

 Information erhållet ett stort leasingföretag i Sverige under ett gemensamt möte 2013-10-23 
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Hur affärsmodellerna minskar barriärer för 
elbilskommersialisering 
Sammanfattar man faktorer som är av vikt för en lyckad spridning av nya innovationer, intryck från 
aktuella samhällstrender och de barriärer som elbilar stöter på i jämförelsen med vanliga 
förbränningsmotorbilar får man en ganska komplett bild av vilken problematik man står inför då man 
vill introducera elbilar på den svenska marknaden. I detta avsnitt sammanfattar vi hur de fyra 
föreslagna affärsmodellerna adresserar denna problematik. 
 
Gemensamt för alla de fyra föreslagna affärsmodellerna är att ingen av dem bygger på att locka 
privatkunder att köpa en elbil. Fokus ligger istället på att erbjuda bekymmersfri tillgång till bil. Genom 
denna approach förflyttar man referenspunkten för erbjudandet från en situation där elbilens attribut 
jämförs med förbränningsmotorbilens till en situation där en tjänst som erbjuder tillgång till en elbil 
jämförs med motsvarande tjänster baserade på förbränningsmotorbilar. Utifrån de trender som 
identifierats, i kombination med elbilens totala ägarkostnad jämfört med en förbränningsmotorbil vid 
hög utnyttjandegrad, finns det goda möjligheter att en sådan jämförelse kommer att vara till de 
föreslagna affärsmodellernas fördel. 
 
Genom att affärsmodellerna inte bygger på ägande underlättar man för kunden att enkelt, och utan 
risk, prova på erbjudandet och på så sätt få möjlighet att praktiskt utvärdera en elbil i sin egen vardag. 
Detta är väsentligt för en lyckad kommersialisering. De fyra affärsmodellerna erbjuder en varierande 
instegströskel där den friflytande elbilspoolen motsvarar den absolut lägsta. Samtliga av de fyra 
föreslagna affärsmodellerna innebär dock en betydligt lägre instegströskel än den förhärskande 
affärsmodellen som förutsätter att man köper en elbil. 
 
En betydande barriär för en storskalig elbilskommersialisering är den ekonomiska kalkylen för elbilen 
jämfört med förbränningsmotorbilen. Samtliga av de fyra föreslagna affärsmodellerna bygger på att 
elbilens lägre driftskostnader skall kompensera för det högre inköpspriset. Detta sker endast om 
körsträckan som kalkylen omfattar blir tillräckligt hög. För att se till att körsträckan blir tillräcklig har 
kundgrupperna valts bland personer som använder sina bilar mycket (t ex förmånsbilsinnehavare och 
bilpendlare i förorter), alternativt så får många kunder dela på bilen, t ex i en friflytande elbilspool, för 
att hög användningsgrad ska bidra till en hög körsträcka. Elbilsabonnemanget kombinerar båda dessa 
alternativ. 
 
Till hur stor del inköpspriset kan kompenseras av låga driftskostnader begränsas av elbilsbatteriets 
livslängd. Osäkerheten kring livslängden avspeglas bl.a. i batterigarantin som ges. På grund av den 
osäkerhet som råder kring hur batteriers kapacitet och prestanda påverkas över tid och av slitage har 
vi inte förutsatt att bilen kan användas i verksamheten, eller inbringa något betydande värde på 
andrahandsmarknaden, efter det att batterigarantin löpt ut. Batterigarantin begränsas i många fall dels 
av en åldersgräns och dels av en gräns för total körsträcka. Med den höga användning som de 
föreslagna affärsmodellerna leder till nås milbegränsningen relativt tidigt, vilket innebär att 
avskrivningstakten på elbilen blir hög, betydligt högre än för en motsvarande förbränningsmotorbil som 
har ett väl etablerat andrahandsvärde efter samma tid och körsträcka. Med en utökad batterigaranti 
hade det funnits stora möjligheter att göra den ekonomiska kalkylen för samtliga av affärsmodellerna 
mer stabil och konkurrenskraftig. 
 
En annan faktor som blir kritisk för affärsmodellernas konkurrenskraft är skillnaden i energikostnad 
mellan en elbil och en förbränningsmotorbil. Elbilens låga energikostnad beror på elmotorns höga 
verkningsgrad jämfört med förbränningsmotorn. Dessutom spelar energipriserna per kWh för el, 
bensin och diesel naturligtvis stor roll. Baksidan med elmotorns höga verkningsgrad, ofta så högt som 
95 % jämfört med förbränningsmotorns 30 – 40 % är att elmotorns effektiviseringspotential är 
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begränsad medan förbränningsmotorerna blir allt mer effektiva47. Detta riskerar att minska 
energikostnadsgapet till elbilserbjudandets nackdel. 
 
För att elbilar, oavsett affärsmodell, ska bli mer konkurrenskraftiga behöver skillnaden i inköpspris 
jämfört med förbränningsmotorbilar minska. Det finns möjlighet att produktionskostnaden för såväl 
elbilen som batterierna kommer att minska, men detta kräver större volymer och representerar 
därmed ett moment 22 för elbilarna. Den överkapacitet som finns och har funnits i decennier bland 
världens biltillverkare medför en rejäl prispress även på förbränningsmotorbilar. Risken finns därför att 
prisskillnaden mellan elbilar och förbränningsmotorbilar snarare ökar än minskar. 
 
Som konstaterats i tidigare avsnitt kan elbilen inte till fullo ersätta en förbränningsmotorbil i alla 
situationer. För att kunderna ska se erbjudandet som intressant är det därför viktigt att tillgången till en 
elbil kombineras med tillgång till en annan typ av bil i de situationer då behov finns. I affärsmodellen 
för elbilar som förmånsbil föreslår vi att man ska erbjudas att byta bil med en kollega när man har 
behov av en annan typ av bil, i den friflytande bilpoolen kan en hyrbil vara ett komplement vid de 
tillfällen elbilen inte är tillräcklig och i elbilsabonnemanget har kunden tillgång till andra biltyper via den 
bilpool som står bakom abonnemanget. Elbilsleasingkedjan löser detta genom att i första hand rikta 
sig till tvåbilshushåll där den ena bilen förutsätts kunna fungera som en backup i de lägen elbilen inte 
är tillräcklig. 
 
De föreslagna affärsmodellerna är inte beroende av stora satsningar på ny laddinfrastruktur. I stor 
utsträckning kan bilarna laddas i kundernas hemmiljö. Om man kompletterar med laddmöjligheter på 
arbetsplatser kan bilpendlande förortsbor pendla med elbil upp till ca 100 km. För den friflytande 
elbilspoolen behövs det laddplatser på lättillgängliga p-platser inom stadskärnan. 

DISKUSSION 
Vi bedömer att en snabb och storskalig elbilskommersialisering är fullt möjlig i Sverige och att 
alternativa affärsmodeller kan spela en betydande roll för en sådan utveckling. Alternativa 
affärsmodeller kan minska ett antal av de barriärer som hindrar en snabb och storskalig 
elbilsintroduktion. Typiska sådana barriärer som affärsmodeller kan undanröja är: 
 

 människors asymmetri kring vinster och förluster  

 människors irrationalitet avseende kostnader utspridda i tiden  

 upplevd risk och upplevd osäkerhet  
 
Däremot kan affärsmodeller inte ta bort sociala dilemmasituationer eftersom de orsakas av 
externaliseringar48 som bara kan åtgärdas av samhället med hjälp av styrmedel. 
 
Vi ser också att det behövs en förändringsagent som driver skiftet från förbränningsmotorbilar till 
elbilar, och den förändringsagenten är sannolikt inte den etablerade bilindustrin. Företag som erbjuder 
både förbränningsmotorbilar och elbilar har inga omedelbara skäl att driva en förändring. Den 
traditionella bilbranschen kommer sannolikt inte att aktivt driva en elbilskommersialisering eller 
anamma alternativa affärsmodeller för ökad elbilsförsäljning. Däremot kan eventuellt nya aktörer 
förväntas ta den rollen. Tyvärr är nya aktörer oftast små och kan därmed inte möta målet att snabbt nå 
storskalighet i kommersialiseringen av elbilar. 
 
Hur är det då med andra företag och andra branscher? De affärsmodeller som tagits fram i projektet 
har presenterats för företag som bedömts vara möjliga mottagare, dvs. företag som idag driver 
verksamhet som ligger relativt nära någon av de fyra affärsmodellerna och där någon av de nya 

                                                      
47

 Se http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2011/10/28/kraftigt-minskad-bransleforbrukning/ läst 2013-12-18 
48

 En kortfattad förklaring ges här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Extern_effekt (läst 2013-12-19) 

http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2011/10/28/kraftigt-minskad-bransleforbrukning/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Extern_effekt
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affärsmodellerna skulle kunna komplettera den pågående affären snarare än undergräva den49. Under 
våra kontakter med företag som driver bilpooler, leasingbolag, hyrbilsföretag mm. har vi mött ett 
relativt stort intresse. Elbilar kan bredda erbjudandeportföljen, de kan bredda marknaden, de kan 
hjälpa till att profilera varumärket osv. Men intresset är helt avhängigt att kalkyl och affärsrisk kan 
matcha vad de har idag. Som framgått i kapitlet där affärsmodellerna beskrevs så finns det ett antal 
affärsmodellsexterna faktorer som är avgörande för lönsamheten relativt motsvarande affärsmodell 
baserad på förbränningsmotorbilar. De faktorerna är teknologiberoende och bestämmer storleken av 
det sociala dilemma den potentiella kunden ställs inför. Dilemmat inverkar på affärsmodellens 
affärsrisk och ligger utanför affärsmodellägarens kontroll. Även här kommer alltså det sociala 
dilemmat in som den avgörande faktorn för om företag i dessa branscher är intresserade eller inte. 
 
Norge är ett bevis på att samhället kan agera förändringsagent, men sättet som Norge gör det på 
belastar statsbudgeten. Vi tror det är möjligt att hitta styrmedel som inte påverkar statsbudgeten, som 
därmed kan göras långsiktiga, och som med precision löser det sociala dilemma potentiella 
elbilskonsumenter möter idag. 
 
De fyra huvudfaktorer som identifierats ha störst inverkan på detta sociala dilemma är; villkoren för 
batterigarantin, energikostnadsskillnaden mellan en elbil och en motsvarande förbränningsmotorbil, 
prisskillnaden mellan en elbil och en motsvarande förbränningsmotorbil samt den snabba 
teknologiutvecklingen för elbilar. Undersöker man dessa faktorer närmare ser man att de är faktorer 
som gäller för elbilar oavsett typ av affärsmodell. Hur dessa faktorer kommer att utvecklas i relation till 
varandra bestämmer graden av det sociala dilemma den potentiella kunden kommer att möta och 
kommer att påverka olika affärsmodeller olika mycket. Faktorerna kommer alltså att ha ett mycket stort 
inflytande inte bara på elbilars relativa lönsamhet utan i förlängningen även på den hastighet med 
vilken elbilar kommersialiseras i Sverige. Det finns en överhängande risk att dessa faktorer kommer 
att utvecklas på ett sätt som snarare är negativ än positiv för en storskalig kommersialisering av 
elbilar. 
 
Batterigarantin: Idag ger t ex Nissan 5 år eller 100 000 km batterigaranti i Sverige50 för en Nissan 
Leaf. Samma företag ger 8 år eller 160 000 km batterigaranti i USA51 för samma bil. Volkswagen 
kommer att erbjuda 8 års garantitid, alternativt upp till 16 000 mil för sin elbilsmodell e-Up!52 Vi kan inte 
se andra skäl än konkurrensläget bakom skillnaderna i batterigaranti. Om Sverige skulle kräva samma 
garantier i Sverige som de bästa företaget ger i världen så skulle kalkylerna bakom affärsmodellerna 
för Nissan Leaf förbättras avsevärt. 
 
Skillnaden i driftskostnader: 2002 blev elenergi dyrare än bensin och elpriset har därefter ökat 
snabbare än priset på bensin och diesel53. Vi har inte analyserat varför men kan konstatera att det 
påverkar elbilens relativa konkurrensförmåga negativt. Sveriges mål om 20 % energieffektivisering till 
2020 och 50 % förnybar energi54 kan sannolikt fortsätta driva elprisutvecklingen snabbare än 
prisutvecklingen på bensin och diesel. 
 
Till energiprisutvecklingen tillkommer EU:s krav på bilbranschen att minska CO2-utsläppen till i snitt 95 
g/km år 202055. I Sverige idag är CO2-utsläppen i snitt 138 g/km56 och bränsleförbrukningen har sjunkit 

                                                      
49

 Till skillnad från etablerade biltillverkare där elbilen riskerar att undergräva deras pågående försäljning av 
vanliga bilar. 
50

 http://www.nissan.se/SE/sv/vehicle/electric-vehicles/leaf/prices-and-equipment/prices-and-specifications/model-
details.501234_500744_501205.html läst 2013-12-19 
51

 http://www.nissanusa.com/electric-cars/leaf/charging-range/battery/ läst 2013-12-19 
52

 http://blixtgordon.wordpress.com/2013/10/15/pris-och-utrustning-for-vw-e-up/ läst 2013-12-19 
53

 Se http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energikostnader/Lopande-kommersiella-
energipriser/?from1381=&to1381=&columns1381=,1,2,4, läst 2013-12-19 
54

 Se http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-
Sverige-och-EU/ läst 2013-12-19 
55

 Se http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm läst 2013-12-19 

http://www.nissan.se/SE/sv/vehicle/electric-vehicles/leaf/prices-and-equipment/prices-and-specifications/model-details.501234_500744_501205.html
http://www.nissan.se/SE/sv/vehicle/electric-vehicles/leaf/prices-and-equipment/prices-and-specifications/model-details.501234_500744_501205.html
http://www.nissanusa.com/electric-cars/leaf/charging-range/battery/
http://blixtgordon.wordpress.com/2013/10/15/pris-och-utrustning-for-vw-e-up/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energikostnader/Lopande-kommersiella-energipriser/?from1381=&to1381=&columns1381=,1,2,4
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energikostnader/Lopande-kommersiella-energipriser/?from1381=&to1381=&columns1381=,1,2,4
http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-och-EU/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-och-EU/
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
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kraftigt57. Eftersom en motsvarande förbättring av elbilens energiförbrukning är omöjlig kan det vara 
nödvändigt för samhället att vidta åtgärder så att energikostnadsskillnaden består, eller helst till och 
med ökar. En sådan åtgärd kan vara att öka skatten på bensin och diesel i takt med att 
bränsleförbrukningen på nya bilar minskar. På detta sätt kan man göra det tydligt för alla 
bilkonsumenter att energikostnaden per mil aldrig kommer att minska för fossildrivna bilar. 
 
För att driftskostnaderna ska ha en avgörande betydelse är det viktigt att de inte överskuggas av 
andra löpande kostnader förknippade med bilinnehav. Allteftersom trängseln blir större i städerna 
vidtas allt fler åtgärder för att minska biltätheten och i Sverige görs i dessa sammanhang ingen 
skillnad på om bilarna drivs på fossila bränslen eller på el. Eftersom elbilar på grund av sina 
egenskaper passar bäst i tätbefolkade områden, bland annat då den genomsnittliga körsträckan där är 
lägre, riskerar städernas ambition att bli bilfria att få en negativ påverkan på möjligheten att snabbt 
kommersialisera elbilar. En typisk lämplig kundgrupp för elbilar är förortsbor med mer än en bil. Om de 
kostnader som denna kundgrupp har för rena kringkostnader (i form av t ex trängselskatter, 
parkeringsavgifter etc.) blir allt för höga riskerar detta att urholka elbilserbjudandet genom att elbilens 
primära fördel – de låga driftskostnaderna relativt sett då minskar i betydelse. 
 
Prisskillnaden: Förhoppningen om att priserna på elbilar skall falla bygger på att volymerna skall öka 
och ge skalfördelar. Detta kan ta lång tid och med en bestående eller växande social dilemmasituation 
för potentiella elbilskonsumenter finns risken att det aldrig händer. Ett bonus-malus system för 
prisjusteringar baserat på t ex CO2-emissioner kan minska prisskillnaden på ett sätt som kan hållas 
kostnadsneutralt för samhället. Det kan inkludera årliga justeringar av referensvärde och progressivitet 
så att avsedd långsiktig effekt uppnås. Ett sådant system har därmed förutsättningar att fungera under 
lång tid. 
 
En snabb teknologiutveckling uppfattas ofta som positiv, men den kan ses som negativ för en kund 
som precis köpt en produkt. Nästa version, med fler finesser och mer kapacitet till samma pris får till 
följd att den tidigare versionen sjunker i värde på andrahandsmarknaden. För bilar, som ofta är den 
näst största investering ett hushåll gör, kan det spela mycket stor roll. Samhället kan sporra en tidig 
elbilsmarknad genom olika typer av förmåner. På sikt måste dock sådana förmåner upphöra när 
marknaden för elbilar växer. I många fall bestäms ett datum efter vilket förmånerna inte längre finns. 
Vi tror att det här finns en bättre väg att sporra en snabb och storskalig introduktion av elbilar i 
Sverige. Om man fortsätter att ge förmåner, men låter förmånen följa bilen istället för att gälla en viss 
tid, kan en äldre elbil hållas attraktiv och även inbringa ett högre värde på begagnatmarknaden tack 
vare de fördelaktiga villkor som är kopplade till den, villkor som inte gäller för bilar av senare 
årsmodell. På detta sätt kompenserar man för det värdefall som teknologiutvecklingen åstadkommer 
och bidrar till att potentiella elbilskonsumenter i större utsträckning väljer elbilskonsumtion nu istället 
för att avvakta.  
 
För elbilen som förmånsbil är den mest kritiska faktorn den svenska skattelagstiftningen gällande 
förmånsbeskattning på elbilar. Den sänkning av förmånsvärdet på miljöbilar som finns i dagsläget är 
tidsbegränsad58 och det innebär att företagen har svårt ta långsiktiga beslut om hur deras 
tjänstebilsflotta bör utvecklas. Ska elbilen få ett stort genomslag som förmånsbil krävs alltså en ökad 
långsiktighet och bättre framförhållning gällande framtida regler och principer för förmånsbeskattning 
för elbilar.  
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 Se http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-skillnad/Att-valja-bil/Bilindex-over-bilars-
klimatpaverkan/ läst 2013-12-19 
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 Se http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2011/10/28/kraftigt-minskad-bransleforbrukning/ läst 2013-12-19 
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 Regeringen föreslår nu en förlängning av det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar t.o.m. 2016, se 
http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/223096, men även detta är relativt kortsiktigt med tanke på att 
förmånsbilsavtal mycket väl kan tecknas på 5 års tid 

http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-skillnad/Att-valja-bil/Bilindex-over-bilars-klimatpaverkan/
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-skillnad/Att-valja-bil/Bilindex-over-bilars-klimatpaverkan/
http://trafiksakerhet.folksamblogg.se/2011/10/28/kraftigt-minskad-bransleforbrukning/
http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/223096
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Vem kan realisera affärsmodellerna? 
Biltillverkarnas och deras återförsäljarnäts inlåsningar gör dem i viss mån omotiverade att ändra sina 
affärsmodeller. Det tycks ändå vara en långsam förändring på gång, som nämnts tidigare visar både 
BMW och Renault att de är beredda att gå lite utanför sina ordinarie ramar för att skapa attraktiva 
erbjudanden kring sina elbilar. Detta är mycket positivt då samtliga av affärsmodellerna skulle vinna 
på om biltillverkarna öppnar upp för ett samarbete. 
 
Elbilsleasingkedjan skulle kunna implementeras av företag som idag erbjuder operationell leasing av 
bilar. Flera stora aktörer inom detta område har dock i dagsläget huvudsakligen företagskunder. För 
att leasingkedjan skall kunna implementeras krävs att man lyckas attrahera även privatkunder som är 
intresserade av leasingkedjans senare steg. Ett nära samarbete med biltillverkarna skulle kunna 
innebära att man kan utnyttja befintliga försäljningskanaler och kundrelationer. 
 
Elbilsabonnemanget kan med fördel implementeras av en befintlig aktör inom publika bilpooler, 
alternativt hyrbilsmarknaden. På detta sätt undviker man en hög etableringströskel då en stor del av 
kundunderlaget redan finns. Abonnemanget blir dessutom mer attraktivt med ett stort antal tillgängliga 
bilar.  
 
Samma sak gäller den friflytande elbilspoolen, en stor mängd bilar krävs redan vid uppstart. För en 
fristående operatör innebär detta en väsentlig investering, vilket kräver antingen riskkapital eller en 
mycket hög kreditvärdighet. Ett alternativ i detta fall, vilket redan befintliga friflytande bilpooler59 är 
exempel på, är att den friflytande elbilspoolen startas upp av biltillverkaren själv. Elbilspoolen blir då 
även ett sätt att marknadsföra den egna produkten. 
 
Förmånsbilar hanteras idag ofta av en extern organisation. Samma aktörer som redan idag erbjuder 
denna typ av tjänst skulle lika gärna kunna erbjuda förmånsbilar i form av elbilar eller laddhybridbilar. 
Samma upplägg kan användas även för denna typ av bilar. Möjligen kan relationer med nya aktörer 
(biltillverkare, serviceverkstäder etc.) behöva etableras. 

Begränsningar 
Detta projekt har genomförts i Sverige och utgår från svenska förhållanden fram till och med år 2013. 
Det medför att affärsmodeller och slutsatser inte nödvändigtvis kan användas i andra länder, eller i 
Sverige om förhållandena ändras betydligt. 
 
Affärsmodellerna har validerats till en viss nivå men vi har inte haft möjlighet att validera till den nivå 
där tidiga kunder ur de tänkta kundsegmenten faktiskt köper. Det innebär att osäkerheter kan finnas 
kvar, och därmed potentiellt en affärsrisk. 
 
Kostnads- och intäktsberäkningarna har gjorts grundligt och kontrollerats. De har även diskuterats 
med företag i relaterade branscher. Emellertid kan det inte förväntas att externa experter upptäcker 
eventuella felaktigheter, eller berättar om eventuella fel de upptäcker.  
 
Vi har lagt betydande vikt vid affärsmodellernas ekonomi och lönsamhet. Kunder väljer sin konsumtion 
utifrån fler än bara ekonomiska aspekter. Under våra intervjuer bekräftades att bekvämlighet, 
problemfrihet, trygghet och image finns bland aspekterna som vägs in i ett beslut. Vi noterade även att 
de bryr sig om miljö och klimatförändringar. De vill bidra till en mer hållbar värld, men inte genom 
personliga uppoffringar. Utgångspunkten från vår sida har emellertid varit att när representanter ur de 
tilltänkta kundsegmenten visar uppskattning och efterfrågan på de värdeerbjudande som diskuterats, 
om de då dessutom är fördelaktiga ur ekonomisk synvinkel så bör sannolikheten vara relativt hög att 
affärsmodellerna är lönsamma. 
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Trots ovanstående begränsningar är vår bedömning att de slutsatser vi drar gällande affärsmodellerna 
är rimliga och sannolika. Vi tror också att våra övergripande slutsatser om tjänstebaserade 
affärsmodellers lämplighet, faktorerna bakom det sociala dilemmat och analysprincipen bakom vilken 
aktör man rimligen kan förvänta tar en förändringsagents roll är analytiskt generaliserbara. 

FRAMTIDA ARBETE 
Detta projekt har utvecklat samt teoretiskt verifierat och demonstrerat 4 affärsmodellskoncept för 
elbilar. De har presenterats för ett antal företag som skulle kunna se ett värde i att realisera dem eller 
delar av dem. Ett naturligt fortsättningssteg är att praktiskt demonstrera affärsmodellerna genom att i 
någon omfattning realisera dem inom den typ av verksamheter som identifierats vara lämpliga. Vi 
kommer därför att arbeta för ett fortsättningsprojekt där vi tillsammans med relevanta aktörer får 
möjlighet att utvärdera affärsmodellerna i praktiken.  
 
Genom det arbete som gjorts inom projektet har vi också kunnat identifiera ett stort behov hos 
potentiella kunder av att enkelt kunna få utvärdera elbilen mot de egna behoven. För att oron för den 
nya tekniken och en eventuell otillräcklig räckvidd skall släppa krävs både information och praktisk 
erfarenhet. Vår bedömning är att satsningar som underlättar detta kan ha ett mycket stort värde för att 
öka intresset för elbilar. 
 
I bland annat USA har appar60 utvecklats i syfte att hjälpa presumtiva kunder att jämföra kostnad och 
behovsuppfyllelse för olika elbilar i jämförelse med den bil de har idag, eller med andra alternativ de 
överväger. Vi bedömer att ett sådant koncept skulle kunna vidareutvecklas och anpassas till svenska 
förhållanden för att på så sätt kunna stötta svenska kunder i deras beslutsprocess mot att göra ett mer 
miljövänligt val. 
 
Ett annat sätt att erbjuda potentiella elbilskunder stöttning är genom att etablera demonstrationscenter 
för elbilar. Ett sådant demonstrationscenter skulle kunna fungera som en bilåterförsäljare 
specialiserad på elfordon. Syftet med demonstrationscentret skulle vara att samla kompetens kring 
elbilar för att kunna ge kunder korrekt och komplett information. En bilåterförsäljare som säljer både 
elbilar och förbränningsmotorbilar kan ha svårt att argumentera till elbilens fördel då detta riskerar att 
istället sänka de andra produkter som också erbjuds. Sådana intressekonflikter kan undvikas genom 
att enbart elbilar erbjuds. Demonstrationscentret bör också erbjuda provkörning av elbilarna i betydligt 
större omfattning än de provkörningar som bilåterförsäljare normalt erbjuder, detta för att möjliggöra 
för kunderna att hitta ett elbilsalternativ som passar i just deras vardag. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Mycket pekar på att dagens förhärskande affärsmodell, att sälja elbilar i konkurrens med 
förbränningsmotorbilar är ett mycket ineffektivt sätt om man snabbt och storskaligt vill introducera 
elbilar i Sverige. 
 
Alternativa affärsmodeller kan definitivt förbättra situationen eftersom de genom sina konstruktioner 
kan minska eller undanröja en del av de hinder som finns när elbilar säljs som idag. 
 
Affärsmodeller kan emellertid inte lösa allt, och speciellt sociala dilemman av tillräcklig magnitud kan 
bara lösas av samhället. Sådana lösningar behöver dock inte kosta samhället särskilt mycket.  
 
Sammantaget ger det oss anledning att dra slutsatsen att en snabb och storskalig introduktion av 
elbilar i Sverige är fullt möjlig. För att ytterligare underlätta detta föreslår vi dock följande: 
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1) Energimyndigheten sporrar till diskussion hos regering och riksdag kring det bakomliggande 

sociala dilemma som hindrar elbilsintroduktionen och hur det bäst kan elimineras. I rapportens 
diskussionsdel lämnas konkreta förslag. 

 
2) Finansiera praktiska demonstrationsprojekt av affärsmodeller som tydligt undanröjer 

betydande hinder och visar förutsättningar för lönsamhet med dagens förutsättningar för 
elbilar. 

VIDARE UTBLICK - CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER 
BASERADE PÅ ELBILAR 
Cirkulär ekonomi bedöms vara ett sätt att nå ett ekologiskt hållbart samhälle och samtidig ekonomisk 
tillväxt. Länder som Kina, regioner som EU och organisationer som Ellen MacArthur Foundation 
fokuserar därför på en sådan framtid61. Cirkulär ekonomi är också fokus för applikationsområdet 
Sustainable Business på Viktoria Swedish ICT. En cirkulär ekonomi bygger på ett näringsliv med 
cirkulära affärsmodeller. Dessa affärsmodeller kännetecknas av att företag säljer en produkts 
prestation eller funktion istället för produkten i sig, och återanvänder, återtillverkar och återvinner 
produkter och delsystem i näst intill slutna materialflöden. 
 
De fyra affärsmodeller som tagits fram i det här projektet bygger på att sälja tjänster baserade på 
elbilar som tjänstebärare. Drivlinan i en elbil, dvs. elmotor och kraftelektronik, håller mycket längre än 
förbränningsmotorer och växellådor. Elbilar har även förutsättningar att kräva mycket mindre underhåll 
och service än förbränningsmotorbilar. Förbränningsmotorbilens motor och drivlina står enligt uppgift 
för 40 % av all service och underhåll. Därför finns det en betydande potential att skapa lönsamma 
cirkulära affärsmodeller just för tjänster som bygger på elbilar som tjänstebärare. 
 
Om man kunde lägga till möjligheten att återanvända och återtillverka elbilarna och bilarnas ingående 
komponenter skulle det finnas möjligheter att skapa cirkulära affärsmodeller som ytterligare kan sänka 
kostnaderna och samtidigt kraftigt höja resurseffektiviteten och därmed den ekologiska hållbarheten i 
affärsmodellerna. Det kräver dock att biltillverkarna blir (del)ägare av affärsmodellerna. 
 
Tre av affärsmodellerna, elbilsleasingkedjan, den friflytande elbilspoolen och elbilsabonnemanget, ser 
vi som speciellt lämpliga att drivas av biltillverkare som tror på en elektrifierad och tjänstebaserad 
framtid. Genom att behålla ägandet av bilen kommer biltillverkarna motiveras utveckla bilen för att den 
skall kunna återanvändas och återtillverkas med så mycket bevarat värde som möjligt i varje steg, 
eftersom det ökar lönsamheten. Effekten blir att resurseffektiviteten ökar med ökad lönsamhet. 
Forskning pekar på att den kan öka så mycket som med en faktor 5 [38] vilket är vad de 
industrialiserade länderna sägs behöva uppnå till 2050 [39, 40]. 
 
Hyrbilsföretag i Sverige kan utgöra en illustration. De köper tillsammans årligen ca 20 000 bilar som 
de sedan avyttrar efter 12-18 månader bara för att en hyrbil alltid skall upplevas som ny och fräsch. 
Det finns emellertid många sätt att få en bil att upplevas ny och fräsch. Man kan utveckla bilar så att 
det enkelt går att byta de inredningsdetaljer som utsätts för slitage. Man kan måla dem med reptålig 
lack alternativt förse dem med dekor. 
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 Se t ex 
http://www.unep.org/resourceefficiency/Home/Policy/SCPPolicies/NationalActionPlansPovertyAlleviation/National
ActionPlansIntroduction/CircularEconomy/tabid/78389/Default.aspx (läst 2013-12-23), 
http://www.zhangyanzhu.com/uploads/1/0/1/9/10194116/circular_economy_in_china_ie.pdf (läst 2013-12-23), 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-989_en.htm (läst 2013-12-23) och 
http://www.ellenmacarthurfoundation.org (läst 2013-12-23) 
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Idag vill biltillverkarna att hyrbilsfirmorna skall köpa nya bilar ofta. Den traditionella affärsmodellen 
bygger på att sälja så många enheter som möjligt och därför säljer man gärna bilar som efter 12 
månaders uthyrning är så slitna i vissa delar att de anses behövas bytas ut, trots att de i snitt gått 
mindre än 40 000 km. En traditionell affärsmodell är per definition ekologiskt ohållbar eftersom 
tillverkarna uppmuntras göra produkter som blir omoderna så fort som möjligt, estetiskt, tekniskt, 
ekonomiskt och funktionellt. Om biltillverkarna istället behåller ägandet ändras konstruktionslogiken 
fullständigt och de vill istället få bilarna att betjäna kunderna så länge som möjligt eftersom det blir mer 
lönsamt. 
 
Potentialen i att använda affärsmodellinnovation som ett verktyg i arbetet att nå ett ekologiskt mer 
hållbart samhälle är betydande. Med projektet BeliEVe har vi till viss del visat det. Med den här 
utblicken vill vi indikera att det finns mycket mer att hämta från affärsmodellinnovation och från de fyra 
affärsmodeller vi tagit fram. Utmaningen är i det här fallet att få biltillverkarna med sig i det relativt 
radikala nytänkandet och att få samhällets stöd på vägen, genom finansiering av forskningsprojekt, 
genom demonstratorer och genom att skapa debatt kring samhällets styrmedel för att nå en ekologiskt 
hållbar framtid. 
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