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Att ta en SELF-i

• Inspiration från Norge

• Studie av TÖI 2014

• Första nationellt övergripande enkät 

• Hyffsad tillgång till förare att fråga
– Slipper fråga ”A-lagaren” om vägen till 

hälsokostbutiken

• Enkät våren-sommaren 2016

• Norge (våren) + Sverige (sommar) 

• ”Workshopar” Q1-Q2 2017

• Populärversion + tre fördjupningsrapporter

mailto:annika.nordlund@umu.se
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Vi slog Norge…..

Vid utgången av 2015 fanns 15781 laddbara personbilar: 

• 4757 var elbilar

• 9793 var laddhybrider

• 1232 mindre elbilar av typen skåpbilar/budfordon.

Reducerat till 10 167 ägare genom att utesluta:

• bilhandlare 

• leasingbilar (…… där vi inte vet inte vart brevlådan bor). 

–”Den som kör bilen mest”.Inbjudna Antal svar Svarsfrekvens Övriga svar

Laddhybrid 5999 1331 22,2% 0

Elbil 4167 1183 28,4% 55

Totalt 10167 2514 24,7% 55



Det finns inga batterier.. 
…men hur tänker konsumenten?

• 60% byter bil inom 2 år.  

• laddbart igen BEV = 94,5% (PHEV = 91,6%)

• NEJ (=flytande eller gas) BEV 2,4%, PHEV 3,6%

• Nästan 50% av laddhybridsförarna tror på en elbil 
som nästa bil.

• Väldigt få elbilsägare tror att man köper en 
laddhybrid (6-7%)

• Upp till 50 år övervikt BEV

• Över 50 år övervikt PHEV



Bensin ersattes oftare av elbil
Diesel ersattes oftare av laddhybrid
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Den ersatte en bensinbil

Den ersatte en dieselbil

Den ersatte en elbil

Den ersatte en etanolbil

Den ersatte en gasbil

Den ersatte en hybridbil

Den ersatte en laddbar hybridbil

Nej det blev utökning med en bil

PHEV

BEV

18% elbilsägare köpte 
en bil till ..men… 
19% av  flerbils-
respondenter med elbil 
överväger att göra sig av 
med en bil



Ägare av andrabil

• 46% byter andrabilen inom 2 år.

• Färre än 20 % tror på icke laddbar andrabil.

• (Bland elbilsförarna är samma grupp mindre än 
15%) 

• Över 40% av elbilsförarna siktar på en elbil som 
andrabil. 



Gillar / förbättra

• Gasrespons

• Miljö

• Driftskostnad

• Vill ha 3-fasladdare

• Modellutbudet

• Välja batteri

• Räckviddsdeklaration (vinter)



Tillgång till elektricitet…..

• Laddningen i hemmet dominerar liksom ”två 
hål i väggen”

• Sällan eller aldrig publikt 

– 80% PHEV

– 50% BEV

• Laddkabeln en större nackdel för PHEV-förare

•



Men händer det något alls?

• 16 000 laddbara bilar (40 000 bilar okt 2017)

• Antalet elbilar idag är 10 000

• 4 800 000 registrerade personbilar 2016 

• Tillväxten 2015 (+ 2.1%) = 100 000

Kan det vara så att vi gör fel saker?



Att, om ,vore, kanske….

• Subventioner skyndar på marknadsintro

• Alla tror på en andel laddbara bilar

• Det funkar att köra på el 

• Dock inte bästa lösningen för alla

• De med problem har fått tolkningsföreträde

Bör vi (tills vidare) välja bort vissa kundgrupper i 
stället för att berätta om alla problem som finns?



Inte bara lita på mun till mun..

• Gruppen verkar vara starka påverkare

• Men tror mer på försäljning av laddbara 
tjänstebilar än på försäljning till nära vänner.

• Svårt att påverka utan draghjälp av en social 
norm

• (typ: Rätt att källsortera fel att röka).



Man skall ha…       ...villa

80 % av 
elbilsförarna bor i 

villa

…och 75 % av 
Laddhybridds-

förarna



Villaägarnas betydelse

- 65% av nybilsförsäljningen kommer från 
villa- och radhusägare

- Bland elbilsförare är samma andel 85%

Bonus: Villaägare kan enklare satsa på solel
och bli CO2-neutrala



Jämfört med Norge

• Större andel villaägare med elbil i Sverige 
(80%) än i Norge (69%). 

• Sverige verkar även ha lägre andel elbilar i 
storstäderna än man har i Norge.
– (trots fler norrmän i småhus). 

• Tillgång till laddplatser/parkeringar, bussfiler 
mm kan ha påverkat.

• Är Norsk stimulans av elektromobilitet mer 
stadsvänlig?



Demoprogrammet:
-”Så många eldrivna mil som möjligt”
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Inget som stärker uppfattningen att 
elbilar är stadbilar …. 
Koppling till
Enbilsfamiljer?

Snitt i Sverige 66%

Enbilsfamiljers andel av laddbara bilar 2016
• Elbilar = 15% 
• Hybrider = 30% 

Sten Karlsson:
-”500 mil färre i familjens fossila andrabil”



Bör vi välja bort kundgrupper? 

Skall vi försöka få till en generell tillväxt eller 
satsa på att bygga värdegrund hos:

• Villaägare (laddning)

• Flerbilsägare (livspusslet)

• Pendlare (ekonomi och miljönytta per batteri)

Att notera

• 30% av BEV-förarna kör mer

• 15% av BEV-förarna åker mindre kollektivt



Laddning i bostadsrätter

Två kommuner:
• Göteborg drygt 300 bilar/1000 inv.
• Essunga, Munkedal drygt 600 bilar/1000 inv.

Större städer har haft råd att ligga i framkant. Men risken 
är att man tränger undan bussen.

5-årsplan: Stadsborna skall åka elbussar och hiss.
(Solelsdriven hiss).
Satsa på styrda hemmaladdare.

.. och om detta har med svensk rättvisa att göra…



Rättvisa: Könsfördelning 
2015-12-31

Från bilregistret totalt 1/3 av privatbilarna köps av 
kvinnor

Registrerade som svarande i SELF-i 

Kvinnor 808

Män 3130

Org 9840

Förare som svarade i SELF-i

Kvinnor: elbilar 1/6

Kvinnor: laddhybrider 1/9

1/5 fördelning bland privatägda



Sparken är utmärkt på isiga vägar! 
Frys alla trottoarer!
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