
Research Institutes of Sweden

MÖJLIGHETER & 

UTMANINGAR MED 

LADDBARA BILAR 

SOM FÖRMÅNSBILAR

GREAT 10 november 2017

RISE Viktoria



 Projektet BeliEVe 2:
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Parter: RISE Viktoria, Autolease, MMC Bilar Sverige (Mitsubishi), 
BMW Sverige, Volkswagen Group Sverige, Nissan Nordic

Arbetsgivare: 6 st medverkande

Förmånstagare: 30 laddbilsväljare + 7 icke-väljare

 Laddbara bilar = Laddhybrider (PHEV) och rena batterielbilar 
(BEV)

 Förmånsbil: Bilar som tillhandahålls till en förmånstagare och 
som denne förmånsbeskattas för
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Studien: En fortsättning på BeliEVe

(business model innovation for electric

vehicles)

BeliEVe: 4 alternativa affärsmodeller till 

att köpa laddbar bil

Se mer: viktoria.se/projects/believe

Studien

https://www.viktoria.se/projects/believe


 25%-30% av nybilsförsäljningen är förmånsbilar (N 2012:05)

 Vanligast: Volvo, VW, Audi, BMW, Toyota… (N 2012:05)

 Flera av dessa biltillverkare har kommit med laddbara bilar

 Volvo V60 PHEV, XC60 PHEV, XC90 PHEV…

 BMW i3 och i3-REX, 225xe, 330e…

 Toyota Prius plug-in

 Mitsubishi Outlander PHEV

 …

 I vår studie valde vi ut 50% laddhybrid-förare och 50% förare av 
rena elbilar, för att se utmaningarna för båda kategorierna

3

Valda som förmånsbilar i vår studie:

 Mitsubishi Outlander

 VW Passat GTE

 VW Golf GTE

 VW e-Golf

 VW eUp! (styrt av företaget)

 Volvo V60 PHEV

 BMW i3 REX

 Tesla

 Renault Zoe

Förmånsbilar i Sverige 



Syfte:

 Att testa realistiskt läge för en etablerad marknad för laddbara 
bilar

 Att testa hypoteserna:

 Företagens högre kostnader kan vara ett hinder

 Vid behov av långa körsträckor behövs en bekväm lösning

Metodik:

 Intervjua leasingbolag, arbetsgivare, väljare och icke-väljare

 Följ väljare över leasingperioden (så långt möjligt, givet 
projektperioden)

4

Typiska intervjufrågor

 Före billeverans:

 Vilka bilar man haft

 Pendlingsavstånd

 Körsträckor i tjänsten

 Total daglig körning

 Antal bilar i hushållet

 Kriterier vid bilval, och varför just de

 Valprocessen fram till beställd bil

 Frågor kring bilen som valdes –

varför det blev den

 Förväntningar / farhågor för dem 

som valde laddbara bilar

 Efter leverans:

 Uppfattning om bilen

 Kör-mönster, -beteende, andel på el 

etc.

 Laddning (tillgång, uppfattning etc.)

 Kostnader (utfall kontra förväntning)

 Omgivningens reaktioner

 Attitydförändringar

 Kommande bilval

Projektupplägg



 När laddbara bilar av ”förmånsbilstyp” blir valbara så väljs de!

 Bilarna blev valbara i en månadskostnads-baserad bilpolicy vilket är 
infört eller på gång i många företag

 Kräver att företaget och förmånstagare vågar räkna på helheten, 
inklusive andrahandsvärde, förmånsvärde, supermiljöbilspremie och 
milkostnad 

 Realistiska andrahandsvärden uppnåddes

 Förväntade andrahandsvärden uppnåddes eller överträffades under 
projektets gång

 Bekväm lösning för långfärder

 Behovet styr bilvalet (2 bilar i hushållet, pendlingsavstånd, 
tjänstekörsträckor, osv.); många väljer laddhybrider

 Fossildriven lånebil ointressant: upplevs som ”bökigt”

 Snabbladdningsmöjligheter viktigt (inkl. standard & prissättning), 
speciellt för BEV-förare
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Andrahandsvärde:

 Redan idag jämförbara (ibland bättre) 

andrahandshandsvärden

Förmånsvärde:

 Reducerar företagets behov att 

“kompensera sig” för högre priser för 

laddbara bilar

 Lägre arbetsgivaravgifter

 Gör det attraktivt för förmånsinnehavaren 

relativt fossildriven bil

Supermiljöbilspremie:

 Minskar leasingkostnaden

 Sänker priset men inte andrahandsvärdet

Milkostnad:

 Låg kostnad för hemmaladdning

 Dyr snabbladdning ger fel signal

 Laddning på jobbet till rimlig kostnad kan 

öka andelen körning på el betydligt

Övergripande resultat



 Ekonomi är drivande faktor

 Alltså det betydligt lägre förmånsvärdet + låga driftskostnader

 Miljö är i huvudsak en (mycket) positiv “bonus”

 Man känner sig som en föregångare

 Del i ett sammanhang: laddbilsförarna diskuterar mycket 
sinsemellan

 Rätt märke och modell

 Att rätt märke och modell finns i eldriven variant är en 
förutsättning för de flesta

 Det finns viktiga barriär-rivande faktorer:

 Det är billigare

 Man binder sig bara i 3 år så man upplever ingen stor risk att 
pröva
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Majoriteten av de som följts har varit 

förstagångsväljare av laddbar bil

Privat hade många tvekat pga pris, 

snabb utveckling och upplevd osäker 

andrahandsmarknad

Skäl att välja laddbar bil som förmånsbil



 Före:

 Stor osäkerhetskänsla, men man “tar språnget” tack vare upplägget 
(icke-ägande och kan kliva ur efter 3 år)

 BEV-väljarna oroade för räckvidd vintertid och bortom de vanliga 
pendlingsresorna

 Efter:

 Mycket positivt till sitt val. Kan inte tänka sig att “gå tillbaka till ren 
fossil-bil”

 Känns fel att gå tillbaka

 Har ordnat ladd-möjligheter hemma och på jobbet

 Övrigt:

 Många laddhybridförare ”tävlar” med sig själva om andelen el-
körning

 Skulle gärna se lite längre räckvidd

 Laddmöjlighet på jobbet kan leda till avsevärt högre andel på el för många

 Men … mycket viktigt med rätt modell och rätt utrustning

 Den ska fungera i den vardag man har
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Före och efter valet av bil



 Klassiskt agerande: förarna får välja bil själva inom ett givet 
pris-spann men man engagerar sig inte mycket

 Några men inte många väljer laddbara bilar av ekonomiska skäl 
eller miljöskäl

 Svårt att få till en helhet avseende kostnader, bilval, laddning

 Engagerat agerande: man utser en ansvarig för helheten kring 
laddbara bilar som driver på, och ändrar bilpolicyn till 
operationell leasing med månadskostnad

 Upp mot hälften av förarna och ökande väljer laddbara bilar

 Nästa steg: att se bortom tjänstebilar, att erbjuda tjänstecyklar 
eller ”tjänste-mobilitet”.
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Företagens agerande är ofta 

avgörande

Olika agerande hos företagen



 Laddbara förmånsbilar kan bli ett viktigt bidrag till en snabbare 
elektrifiering av den svenska bilflottan

 För detta behövs:

 En fortsatt betydande skillnad i förmånsvärde/månadskostnad 
relativt “vanliga” bilar för förmånsinnehavaren; det kommande 
bonus-malus-systemet förväntas driva på detta

 En bilpolicy hos arbetsgivaren som gör laddbara bilar valbara 
(månadskostnadsbaserad)

 Laddmöjligheter på arbetsplatserna

 Snabbladdning till rimlig milkostnad, idag ofta i paritet med 
bensin/diesel per mil

 Farhågor finns kring beskattning av och kostnad för laddning

 Kostsam administration för arbetsgivaren trots bara några 100 
kr/mån

 Oklar beskattning när man laddar hemma och kör i tjänsten

 Framtiden: från tjänstebil till tjänste-mobilitet?
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