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In a changing market where many companies operate, it is more important now than ever to stand out 

and be relevant. The project group together with the company HEM has carried out a general analysis 

of the company with a focus on sustainability and concluded that electric roads are a possible future 

investment. Electric roads make it possible for vehicles powered by electricity to charge dynamically 

while driving which reduces the number of charging stops. With the help of various analyzes and 

models such as PESTLE, Porter's Five Forces, SWOT and Business Model Canvas the group got a 

good idea of the current state of electric roads and HEM as a company.  

  

HEM is a company that works to ensure long-term sustainable development in Halmstad and 

environmental work is an important part for them. According to Robert Bergqvist, Head of Innovation 

& Business Development at HEM, electric roads are the right way to go. Electric roads will strengthen 

the company's competitiveness and put Halmstad on the map. During the project, the project group 

conducted a series of interviews to discuss the future of electric roads and Elisabet Falemo, special 

investigator for electric roads, was one of those who participated. Two surveys have also been sent out 

on social media and form the basis for part of the results of the project.  

  

A recurring topic during the project is how to charge for electric roads and the value that the service 

creates. Possible revenue models for individuals and companies as well as pricing strategies for the 

both have been developed, and the total available market, TAM, has been made visible with the help of 

statistics. The project group has come to the conclusion that some form of subscription is a possible 

payment solution for both private individuals and companies, and that zoning of electric roads can be 

advantageous for reducing traffic in certain areas. At the end of the project, a discussion was held 

where the conclusion was that one should focus on the value that electric roads provide rather than 

electricity prices when revenue models are developed.  

  

Abstract 
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På en föränderlig marknad där många företag verkar är det viktigare nu än någonsin att utmärka sig 

och vara relevant. Med bakgrund mot detta har projektgruppen tillsammans med företaget HEM 

genomfört en allmän analys av företaget med fokus på hållbarhet och kommit fram till att elvägar är en 

möjlig framtida satsning. Elvägar gör det möjligt för fordon som drivs av el att ladda dynamiskt under 

körning och minskar antalet laddstopp. Med hjälp av olika analyser och modeller som PESTLE-

Analys, Porters Five Forces, SWOT-Analys och Business Model Canvas skapades en klar bild av 

HEM och elvägars nuläge.   

  

HEM är ett företag som arbetar för att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling i Halmstad och 

miljöarbetet är en viktig del för dem. Genom diskussioner med Robert Bergqvist, chef för Innovation 

& Affärsutveckling på HEM, anses elvägar vara rätt väg att gå för att stärka företagets konkurrenskraft 

och sätta Halmstad på kartan. Projektgruppen har under projektet genomfört en rad intervjuer för att 

diskutera elvägars framtid och Elisabet Falemo, särskild utredare för elvägar, var en av de som 

medverkade. Två enkäter har också skickats ut på sociala medier och ligger till grund för en del av 

resultatet i projektet.   

  

Ett återkommande ämne under projektets gång är hur man ska ta betalt för elvägar och värdet som 

tjänsten skapar. Möjliga intäktsmodeller för privatpersoner och företag samt prissättningsstrategier för 

de olika har tagits fram, och den totala marknaden, TAM, har med hjälp av statistik kunnat 

synliggöras. Projektgruppen har kommit fram till att någon form av abonnemang är en möjlig 

betalningslösning för både privatpersoner samt företag, och att zonindelning av elvägar kan vara 

fördelaktigt för att minska trafik i vissa områden. I slutet av projektet genomfördes en diskussion där 

projektgruppen drog slutsatsen att man bör fokusera på värdet som elvägar ger snarare än elpriset då 

detta genererar en mer lönsam intäktsmodell.   

  

Sammanfattning  
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Denna rapport har skrivits i kursen Affärsutveckling 15 högskolepoäng av en projektgrupp bestående 

av fyra personer – Mohamad Kokh, Linus Andersson, Jesper Sandén och Axel Holmqvist. 

Projektgruppen vill rikta ett stort tack till Halmstads Energi & Miljö AB och Robert Bergqvist – Chef 

för Innovation & Affärsutveckling samt projektgruppens handledare Leif Nordin.  

Ett stort tack även till Elisabet Falemo, Martin Fjärdhammar och Kennet Karjalainen som medverkat 

i intervjuer under projektet.  
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HEM - Företaget Halmstads Energi & Miljö AB  

 

Elvägar - En trafikerad väg med inbyggda laddningsmöjligheter för eldrivna fordon  

 

Dynamisk laddning - Laddning av eldrivna fordon i rörelse 

 

Stationär laddning - Laddning av eldrivna fordon stillaståendes vid laddstation 

 

SAM - Served Available Market  

 

TAM - Total Available Market 

 

Depåladdning - Laddning vid en laddningspunkt i privat regi. Laddstationen är placerad vid den depå 

eller annan plats där fordonet står uppställt under lång tid efter genomfört arbetspass 

 

Laddstation - Geografisk plats med möjlighet till laddning innehållandes en eller flera 

laddningspunkter där du kan ladda ett eller flera fordon 

 

Snabbladdare - Laddning med högre effekt av elfordon 
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1.1 Bakgrund 
Företaget Halmstad energi och miljö AB är Halmstads ledande energi- och avfallsbolag och de 

levererar el, värme, kyla, sophantering och energitjänster åt staden. De bildades år 2006 och består av 

ett moderbolag (Halmstad Energi och Miljö AB, HEM) och ett dotterbolag (Halmstad Energi och 

Miljö Nät AB, HEM Nät). Moderbolaget ägs av Halmstad Kommun och de arbetar dagligen med 

hållbarhet i centrum för att sträva efter en enkel och hållbar vardag för sina kunder, både idag och 

imorgon.1 

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Elvägar är en teknik som leder till att fordon har 

möjlighet till dynamisk laddning. Projektgruppen har i 

samarbete med HEM fått som uppgift att utveckla 

tjänsten med fokus på implementering i nuvarande samt 

framtida marknaden.  

 

En utmaning som elvägar bemöter är hur man ska ta 

betalt för tjänsten. Med avseende på den nuvarande data 

som presenteras under teorikapitlet i rapporten anses 

elvägar ha en låg lönsamhet enligt HEM. Att sätta ett 

värde och implementera en innovation på marknaden 

kräver utförliga studier då nya tekniker ofta blir bemötta 

med stark kritik.2  

 

1.3 Mål 
Målet med detta projekt, är att skapa en affärsmodell för HEM, som innefattar en intäktsmodell för 

elvägar i Halmstad Kommun. Projektgruppen ska även skapa handlingsplaner som leder till en ökad 

lönsamhet för bolaget.  

 

  

 
1 Hem.se, Om oss, hämtad 2021-02-21 från https://www.hem.se/om-oss/ 
2 Teece, D. J. 1986. Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and 

Public Policy. Research Policy 15, 285-305.  

1. Inledning 
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1.4 Syftet 
Syftet med detta projekt är att genom elvägar, öka HEM´s lönsamhet och relevans på marknaden, samt 

skapa en mer hållbar vardag. 

 

Projektet innebär även en modernisering av Halmstads infrastruktur, samt att få verksamheter inom 

kommunen att använda elvägar för laddning av fordon, för att därmed effektivisera resandet men även 

minska påverkan på miljön.  

 

1.5 Vision 
HEM´s vision är att erbjuda en enkel och hållbar vardag för alla. 

 

1.6 Krav / Kriterier 
Nedan listas krav och kriterier för projektet i punktform. Dessa krav samt kriterier kommer ifrån 

företaget som projektgruppen samarbetar med, i detta fall HEM.   

• Fokusera på prissättningsstrategi, inte kostnadsstrategi  

• Identifiera Winning Price  

• Identifiera Total Available Market  

• Identifiera Served Available Market  

• Utföra en Porters Five Forces - analys för elvägar  

• Utföra en SWOT - analys för elvägar  

 

1.7 Avgränsningar 
Vid framtagning av intäktsmodellen kommer projektgruppen ej att fokusera på kostnaden som uppstår 

från implementeringen av elvägar i Halmstad. Resultatet kommer endast att ta hänsyn till intäkter.  

 

  

Inledning 
 

1. Inledning 



 
 

 

3 

 

2.1 Teori 
Under teori kommer projektgruppen att presentera den teoretiska grunden som behövs för att 

analysera och beskriva förhållandet mellan affärsmodeller samt de tidiga faserna av socio-tekniska 

förändringar.  

 

Projektgruppen kommer som utgångspunkt använda sig utav vetenskapliga artiklar samt tidigare 

studier som har utförts på elvägar. Genom dessa ska projektgruppen få en bättre förståelse av 

problemet och analysera redan befintliga lösningar. Eftersom projektgruppen kommer att lägga stor 

vikt i kommersialiseringen av elvägar, är tidigare utförda exempel av affärsmodeller viktiga.3 4 Utöver 

detta kräver verktyg som Business Model Canvas, PESTLE, SWOT, Agenda 2030 samt TAM och 

SAM en djupare förståelse av ämnet och dess implementering i vägarnas infrastruktur.5 6 7Studierna 

kommer även att bidra till en tydligare bedömning av målgrupper som elvägar bemöter samt 

framtagning av TAM och SAM, Prissättningsstrategier och Intäktsmodeller.  

 

2.2 Projektmodell 
2.2.1 Kungsbackamodellen 
Projektmodellen som projektgruppen följt är 

Kungsbackamodellen.8 Modellen struktureras upp i sex 

faser; behovsanalys, förstudie, planering av projektering, 

genomförande, avslut och utvärdering. Denna modell anser 

projektgruppen vara bra att följa, då punkterna strukturerar 

upp hela arbetet på ett tydligt sätt för just projektgruppens 

projekt. Projektgruppen har även kännedom om modellen 

sedan tidigare vilket underlättar i arbetet. 

 

 
3 L. Andersson, P. Skaefjell, K. Skjutar, V. Arfwidsson, Affärsmodeller och finansiering för utbyggnad av elvägar i Sverige 

– Slutrapport, EY  
4 Stefan Tongur. Preparing for takeoff, Analyzing the development of electric road systems from a business model 

perspective - Doctoral Thesis, KTH  
5 Lindgren Magnus, Asp Thomas, Grudemo Stefan, Hasselgren Björn, Mörtsell Håkan, Natanaelsson Kenneth, Näsström 

Elin, Palo Krister. Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar - Rapport, Trafikverket  
6 Regeringsbeslut 2020: I2020/02590. Uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar  
7 Dir. 2020:105. Elvägar 
8 Handbok, Kungsbacka-kommuns projektmodell hämtad 2021-04-11 från 

https://harmonit.se/projekt/wpcontent/uploads/Kungsbacka-kommun-projektmodell.pdf  

Behovsanalys / 
Förstudier

Planering av 
projektet

GenomförandeAvslut
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Behovsanalys / Förstudie 

De här faserna handlar om att förstå det faktiska behovet och till vilka anledningar behovet finns. För 

projektgruppen handlar detta om att se hur relevant en finansieringsmodell för elvägar är och i vilken 

omfattning det kommer att vara inom. Genom att följa dessa faser kan man redan här se om projektet 

är lönt att genomföra. 

 

Planering av projektering 

I den här fasen planeras projektet och arbetet struktureras upp i detalj. Projektledare utses och övriga 

medlemmar får sina roller. Projektgruppen strukturerar upp möjliga modeller och verktyg som 

kommer att användas för att få ett välanalyserat resultat för själva intäktsmodellen. I denna fas sätts 

även milstolpar upp för arbetet. Detta anser projektgruppen vara tryggt, för att ha koll på schemat 

under projektets gång.  

  

Dessutom är det viktigt för projektgruppen att undersöka vilka de möjliga intressenterna är med 

avseende på elvägar, eftersom detta ligger till grund för vilka modeller, verktyg och databaser som 

kommer användas under genomförandet. En väl genomtänkt planering och projektering krävs för att 

projektgruppen ska få ett resultat. 

 

Genomförandet 

Projektgruppen följer planeringen och utför det som ska utföras inom de olika milstolparna. Här ska 

projektledaren leda projektgruppen mot det satta målet. Detta följs upp veckovis, så att projektgruppen 

inte riskerar att missa satta milstolpar. Projektgruppen har även veckoliga avstämningar med företaget 

HEM, för att bolla idéer och tankar som hjälper projektgruppen att komma framåt i arbetet. 

 

Avslut 

Avslutningsfasen är uppnådd när projektgruppen sammanställt en slutrapport och presenterat 

projektet. 

 

2.3 Verktyg 
2.3.1 Närzonsplanering  
Närzonsplanering innebär att endast det som kommer i närmaste tiden planeras i detalj, och detaljer 

som infaller längre fram i projektet planeras mer övergripande. Den här metoden är förekommande för 

målsökande projekt där man föredrar flexibilitet och mindre planeringsarbete.9 

 
9 Holmdahl Lars, Lean Product Development På Svenska 2.0,  

Referensram 
 

1. Inledning 
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2.3.2 Affärsmodell – Business Model Canvas 
En affärsmodell är en presentation som visar hur en strategi ska genomföras och därmed skapa 

lönsamhet och kundvärde. Business Model Canvas är ett verktyg som beskriver, visualiserar, bedömer 

och ändrar affärsmodeller. Affärsmodellen består av nio olika byggstenar; kundsegment, 

värdeerbjudande, distribution, kundrelationer, intäkter, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, 

nyckelpartners och kostnader.10  

 

2.3.3 Omvärldsanalys – PESTLE 
PESTLE-akronymen beskriver sex faktorer; Politik, Ekonomi, Sociokultur, Teknik, Lagar och Miljö. 

Genom PESTLE identifieras hur yttre faktorer påverkar marknaden som organisationen befinner sig i. 

Resultaten av en PESTEL-analys används sedan för att bestämma externa möjligheter och hot inom 

organisationen.11  

 

2.3.4 Marknadsanalys – TAM och SAM 
Totala marknaden (TAM) innebär den marknad som organisationens produkt eller tjänst bemöter. 

TAM används för att få fram storleken på en marknad som organisationen bemöter. Dessutom är 

TAM ett verktyg som används för att hjälpa organisationen vid val av prioriteringar, eftersom det 

fungerar som ett mätvärde för potentiella möjligheter.12  

  

Serviceable Available Market (SAM) är sektionen av TAM som kan nås av organisationen. Genom att 

ta hänsyn till målgruppen, konkurrenter och nuvarande kundbas, traktas TAM ner till SAM.  

 

  

 
10 Creately.com, diagrams, hämtad 2021-02-21 från https://creately.com/blog/diagrams/business-model-canvas-explained/  
11 Blog.oxfordcollegeofmarketing.com, pestel-analysis, hämtad 2021-02-23 

https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/  
12 Medium.com, what is TAM and how it works, hämtad 2021-02-26 från https://medium.com/@clodura19/what-is-

totaladdressable-market-and-how-does-it-work-5bad80db12c5  
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2.3.5 Hållbarhetsanalys – Agenda 2030 
Enligt Regeringskansliet är “Agenda 2030 en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige 

ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av  

Sverige som en modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala 

systemet”. Agenda 2030 fokuserar på 17 globala mål som innebär utrotning av fattigdom och hunger, 

förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 

flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Genom detta fokuserar 

Sverige på att skapa en balans i de tre dimensionerna inom hållbar utveckling; den ekonomiska, den 

sociala och den miljömässiga.13  

 

2.3.6 Branschstrukturanalys – Porter´s Five Forces 
Porter's Five Forces är en modell som används för att indentifiera 

och analysera fem konkurrenskrafter som formar organisationens 

bransch. Porter´s Five Forces bestämmer dessutom branschens 

svagheter och styrkor. Den centrala faktorn är konkurrenter inom 

branschen, denna faktor beskriver tydligt konkurrenternas förmåga 

att underskrida företaget. Den andra faktorn innebär nya 

konkurrenter i branschen, denna beskriver hur företagets makt 

påverkas av nya aktörer inom samma marknad. Tredje faktorn tar 

upp leverantörers förhandlingsstyrka. Genom denna analyseras 

antalet leverantörer av varor eller tjänster, hur unika dessa är och 

hur mycket det skulle kosta organisationen att byta till en annan 

leverantör. Kundernas förhandlingsstyrka är den fjärde faktorn inom analysen. Faktorn påverkas av 

hur många köpare eller kunder organisationen har, hur betydelsefull varje kund är och hur mycket det 

skulle kosta ett företag att hitta nya kunder eller marknader för sin tjänst. Den sista av de fem 

faktorerna fokuserar på hot från substitut. Alternativa varor eller tjänster som kan användas istället för 

företagets produkter eller tjänster utgör ett hot.14  

 

2.3.7 SWOT – Analys 
SWOT är en viktig del i många projekt. SWOT är en sammanslagning av de engelska orden Strengths 

(Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). Styrkor och 

svagheter anses vara interna faktorer medan möjligheter och hot anses vara externa faktorer. SWOT-

 
13 Regeringen.se, globala målen och agenda 2030, hämtad 2021-02-25 från 

https://www.regeringen.se/regeringenspolitik/globala-malen-och-agenda-2030/  
14 Investopedia.com, terms, hämtad 2021-02-25 från https://www.investopedia.com/terms/p/porter.asp  
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diagram är ett verktyg på hur man kan förtydliga dessa faktorer. Genom ett SWOT-diagram 

förtydligas för- och nackdelar i ett projekt eller företag, detta är väldigt gynnsamt vid analysering av 

lönsamhet i ett nytt projekt. 

  

Styrkor identifierar interna delar av verksamheten som är lukrativa i dagsläget. Detta är kritiska 

framgångsfaktorer som ger verksamheten en konkurrensfördel, genom att identifiera dessa tillgångar 

har företaget möjligheter att satsa på dem och expandera. 

Svagheter är faktorer som sätter verksamheten i disfavör över konkurrenterna. Dessa faktorer behöver 

identifieras omedelbart, för att undvika framtida skador i verksamheten. Detta stadie kräver en 

detaljerad och uppriktig analys av brister inom organisationen. 

 

Möjligheter är en extern faktor vilket innebär att organisationen i detta stadie, genom analysering av 

marknaden identifierar olika möjligheter. Dessa möjligheter påverkas av faktorer som varierar inom 

marknaden eller trender.  

 

Externa faktorer som har en negativ påverkan på organisationen betecknas som hotfulla faktorer.  

Genom identifiering och minskning av dessa hot, har verksamheten större möjlighet att expandera. 

Detta är en kritisk faktor då möjligheter endast kan identifieras om ett samspel med hotfulla faktorer 

har skapats.15  

 

2.3.8 Enkät 
En enkätundersökning är ett system för att samla in information från individer för att beskriva, jämföra 

eller förklara deras kunskap, attityder och beteende. Utifrån för- och nackdelarna som en 

enkätundersökning har, kommer projektgruppen att implementera verktyget baserat på behov.16 

 

2.3.9 Intervju 
Intervju innebär en formell konversation mellan två eller fler parter, där informationsutbyte sker. Det 

finns olika typer av intervjuer,17 under metod kommer projektgruppen att presentera hur dessa typer 

utnyttjas. 

 

  

 
15 Projektledning.se, SWOT-analys, hämtad 2021-02-25 från https://projektledning.se/swot-analys/  
16 Winston.se, Ariklar, hämtad 2021-04-23 från https://www.winston.se/artiklar/hur-gor-man-en-bra-enkat/  
17 Businessjargons.com, Interview, hämtad 2021-04-23 från https://businessjargons.com/interview.html  
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2.3.10 Prissättningsstrategi 
Prissättningsstrategi handlar om olika faktorer som har en påverkan på bestämmelsen av det pris ett 

företag sätter på en produkt eller tjänst. Verktyget delas in i olika grupper; värdebaserad, 

konkurrensbaserad och kostnadsbaserad prissättning. Vid nya produkter kan företag använda sig av 

penetrationsprissättning och skumningsprissättning.18  

 

2.3.11 Intäktsmodell 
En intäktsmodell kan anses som en påföljd av prissättningsstrategi. Istället för att fråga hur mycket 

tjänsten kommer att kosta innebär en intäktsmodell hur företaget har tänkt att erhålla intäkter från 

kunder.19  

 

2.3.12 Internetsökning 
Internet är en form av nätverk som kan användas på datorer, och som innehåller information från hela 

världen. För att söka efter information finns det flera olika så kallade sökmotorer, exempelvis Google. 

Dessa sökmotorer hjälper till att hitta information utifrån enstaka ord eller meningar som skrivs in i 

sökfältet. Utifrån sökningsfrasen presenteras sedan de webbsidor som innehåller information. 

 

2.3.13 Brainstorming 
Verktyget Brainstorming är till för skapandet av nya idéer, och utförs genom att en grupp personer 

samlas och har ett möte med fokus på idégenerering. Samtliga medverkande på mötet får gärna ha 

olika personligheter och besitta olika intressen och kunskaper. Under mötet ska fokus ligga på att 

generera olika former av idéer eller lösningar till ett förutbestämt ämne.  

 

2.4 Metod 
2.4.1 Affärsmodell – Business Model Canvas 
Business Model Canvas är en metod som projektgruppen kommer att använda sig av för att förenkla 

processen vid framtagningen av en affärsmodell. Anledningen till att projektgruppen valt att nyttja 

denna process, är dels för att organisationen tror att det kommer skapa en större inblick och förståelse 

för samtliga delar i projektet, men även för att få en struktur vid framtagandet av affärsmodellen. Med 

Canvas som stöd, kommer projektgruppen att fördjupa sin förståelse för kundens behov för tjänsten, 

men även för att få en bättre samsyn och förstå interna frågor inom organisationen.  

 
18 Wikipedia.org, prissättningsstrategi, hämtad 2021-05-01 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Priss%C3%A4ttningsstrategi  
19 Wikipedia.org, intäktsmodell, hämtad 2021-05-03 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A4ktsmodell  

Referensram 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Priss%C3%A4ttningsstrategi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Priss%C3%A4ttningsstrategi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A4ktsmodell#:~:text=En%20int%C3%A4ktsmodell%2C%20engelska%20revenue%20model,att%20erh%C3%A5lla%20int%C3%A4kter%20fr%C3%A5n%20kunder
https://sv.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A4ktsmodell#:~:text=En%20int%C3%A4ktsmodell%2C%20engelska%20revenue%20model,att%20erh%C3%A5lla%20int%C3%A4kter%20fr%C3%A5n%20kunder


 
 

 

9 

 

 

2.4.2 Omvärldsanalys – PESTLE 
En PESTLE-analys beskriver hur externa faktorer påverkar ett projekt eller ett företag. Projektgruppen 

har försökt att tänka långsiktigt och brett kring hur dessa faktorer kan påverka eller påverkar elvägar, 

elbilsmarknaden samt HEM som företag idag och i framtiden. Analysen bidrar till att få en klar bild 

över hur elvägarnas position på marknaden kan se ut, samt hur de kan bidra till ett hållbart samhälle 

och en grön miljö.  

 

2.4.3 Marknadsanalys – TAM och SAM 
Som beskrivet tidigare i rapporten är SAM en påföljd av TAM. Projektgruppen kommer att ta fram 

TAM genom att analysera samtliga fordon i Halmstad Kommun. Vid framtagning av TAM ska 

projektgruppen beräkna mängden förbrukat bränsle i liter och kronor för att sedan dela upp resultatet 

av TAM i olika segment som projektgruppen anser elvägar bemöter.  

 

2.4.4 Hållbarhetsanalys – Agenda 2030 
För att synliggöra hur elvägar kan bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030 gör projektgruppen en 

analys av de mål som anses vara relevanta för elvägar. Projektgruppen har valt att fokusera på och 

analysera de mål som berör utbildning, ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur samt klimat. Genom att analysera dessa mål kan projektgruppen se hur elvägar skulle 

kunna bidra till att dessa uppfylls.  

 

2.4.5 Branschstrukturanalys – Porter´s Five Forces 
Porter´s Five Forces är som tidigare beskrivet en metod för att identifiera och analysera de fem 

konkurrenskrafter som formar en organisations bransch. Projektgruppen kommer att använda sig av 

denna modell för att få en bättre kännedom kring lönsamheten samt hur konkurrenssituationen ser ut 

inom elvägsbranschen. Projektgruppen har även som avsikt att få en bättre uppfattning om branschen i 

allmänhet, med anledning av att marknaden är relativt ung. Av de fem krafter som modellen berör är 

samtliga krafter viktiga för elvägar. Däremot anser projektgruppen att krafterna; substitut för tjänsten 

och ny konkurrens, är de viktigaste.  
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2.4.6 SWOT – Analys 
Projektgruppen kommer med stöd av SWOT-analyser att kunna undersöka hur HEM’s tänkbara 

elvägar förhåller sig till marknaden och vilka förutsättningar projektgruppen har för ett väl utfört 

arbete. Projektgruppen ska identifiera styrkor, svagheter, hot och möjligheter för projektet samt 

projektidén. 

2.4.7 Enkät 
Projektgruppen ska använda sig av enkätundersökningar vid framtagning av prissättning för 

personbilar.20 Vid utförandet av undersökningen kommer personbilanvändare samt framtida 

bilanvändare besvara enkäten. Frågorna baseras utifrån behoven som projektgruppen har vid 

framtagning av intäktsmodellen och tar ej hänsyn till ålder, kön, etnicitet, längd, etcetera. Kravet för 

att delta i undersökningen, är att deltagaren kör personbil. Nackdelen med enkätundersökningen är att 

projektgruppen ej kommer att kunna ta hänsyn till emotionella investeringar som varje individ har. 

 

Frågorna som ställs riktar sig till att skapa en realistisk prissättning som ska implementeras i arbetets 

resultat. Genom frågorna vill projektgruppen dessutom ta reda på efterfrågan av elvägar och dess 

behov. Informationsinsamlingen sker digitalt och anonymt. Projektgruppen kommer att analysera 

svaren genom att grafiskt presentera dem. 

 

2.4.8 Intervju 
Respondenterna som projektgruppen ska intervjua är individer som kan tänkas ha en inverkan på 

elvägar. Anledningen till att projektgruppen intervjuar dessa individer är för att få en tydligare 

uppfattning av hur mycket företag är villiga att betala för tjänsten som elvägar erbjuder, samt 

efterfrågan på marknaden. Nackdelen med dessa intervjuer, är att respondenterna som projektgruppen 

har valt ut är potentiella kunder för HEM och har därmed ej möjlighet att uppge ett värde på tjänsten. 

Projektgruppen får därmed dra en slutsats utifrån deras uppfattning och sekundärkällor.   

  

Intervjutypen som projektgruppen använder är “mixed interview”.21 Anledningen till detta är att 

projektgruppen under intervjun vill skapa en diskussion och bredare synvinkel. Intervjun genomförs 

digitalt och spelas in för att senare kunna analyseras av projektgruppen.  

 

  

 
20 Winston.se, Ariklar, hämtad 2021-04-23 från https://www.winston.se/artiklar/hur-gor-man-en-bra-enkat/  
21 Businessjargons.com, Interview, hämtad 2021-04-23 från https://businessjargons.com/interview.html  
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2.4.9 Prissättningsstrategi 
Projektgruppen anser att elvägar bemöter fyra målgrupper och kommer därmed skapa en 

prissättningsstrategi för varje individuell målgrupp. Anledningen till detta är att värdet som elvägar 

skapar är olika. Målgrupperna som projektgruppen har utsett är; personbilar (privata aktörer), 

personbilar (företagsbilar), bussar samt lastbilar/tunga fordon.  

 

Vid prissättningen av personbilar (privata aktörer) kommer projektgruppen som beskrivet tidigare 

använda sig utav enkäter. Detta beror på att projektgruppen vill fråga eventuella användare om hur 

mycket de värdesätter tjänsten. Utöver detta ska projektgruppen även ta hänsyn till resultatet från 

TAM, eftersom nuvarande pris på transportmöjligheter är kritiskt för en lyckad värdebaserad 

prissättning. Dessutom kommer projektgruppen att utnyttja intervjumöjligheter för att fråga nuvarande 

intressenter om deras synvinklar kring elvägar. 

 

Vid prissättningen av personbilar (företagsbilar) har projektgruppen valt att använda sig utav 

resultaten som presenteras av TAM. Detta beror på att både prissättningsstrategier och 

intäktsmodellen för dessa fordon skiljer sig från tidigare nämnda personbilar (privata aktörer) 

eftersom de körs mer22 och därmed kräver mer elektricitet. 

 

För prissättningen av bussar, kommer projektgruppen primärt att använda sig utav resultaten som 

presenteras av intervjuerna samt resultaten från TAM. Anledningen till detta är att majoriteten av 

busstrafiken i Halmstad utgörs av Hallandstrafiken som arrangerar ungefär 50 000 resor per dag.23 

Detta innebär att prissättningen för denna målgrupp kommer att baseras på en enda potentiell framtida 

användare. Projektgruppen kommer därmed att lägga stor tyngd på intervjuerna som utförs. 

 

Prissättningen av lastbilar kommer att ske genom framtagningen av värdet för elvägar. Eldrivna 

lastbilar är en teknik som inte används av företag i Halmstad och projektgruppen kommer därmed 

genom TAM- och SAM-analyserna ta fram alternativa möjligheter för dessa fordon. Detta leder till en 

värdebaserad och konkurrensbaserad prissättning.  

 

  

 
22 Trafika.se, fordonstatistik, hämtad 2021-05-01 från https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/  
23 Hallandstrafiken.se, Om Hallandstrafiken, hämtad 2021-05-01 från https://www.hallandstrafiken.se/om-hallandstrafiken  
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2.4.10 Intäktsmodell 
För att ta fram hur HEM ska ta betalt för användningen av elvägar kommer projektgruppen att skapa 

en intäktsmodell. De fyra olika målgrupperna kräver, som tidigare nämnts, olika 

prissättningsstrategier. Genom att analysera de olika prissättningsstrategierna och ta hjälp av 

intervjuer samt TAM och SAM kommer projektgruppen att få en klarare bild över vilka 

betalningsalternativ som kan passa de olika målgrupperna. 

 

2.4.11 Internetsökning 
Internetsökning kommer att ligga till grund för alla verktyg som projektgruppen använder sig utav. 

 

2.4.12 Brainstorming 
Brainstorming är ett verktyg som projektgruppen kommer att använda sig av och det kommer att ligga 

till grund för större delar av rapporten. Framförallt kommer verktyget användas vid framtagning av 

både prissättningsstrategier och intäktsmodeller, främst för att dessa delar i rapporten kräver ett stort 

fokus på idégenerering vid utvecklandet av olika intäksmodeller. 

  

Referensram 
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3.1 Verksamhetsbeskrivning 
Halmstads Energi & Miljö är ett företag beläget i Halmstad. Det bildades 2006 och är en 

affärsdrivande koncern bestående av ett moderbolag; Halmstads Energi & Miljö AB (HEM) samt ett 

dotterbolag; Halmstads Energi & Miljö Nät AB (HEM Nät). HEM ägs till hundra procent av Halmstad 

Kommun. Företaget är Halmstads ledande energi- och avfallsbolag med 270 anställda, och 

nettoomsättningen år 2020 var 927 miljoner kronor. HEM levererar el, värme, kyla, avfallshantering 

och energitjänster.  

 

Hållbarhet gällande miljön idag och i framtiden är något som är viktigt för HEM samt att deras 

målsättning ständigt är i framkant med att driva och utveckla miljöarbete. De arbetar för att säkerställa 

en social, ekonomisk och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i kommunen samt öka bolagets värde. 

HEM vill också leva upp till omgivningens förväntningar och stärka sin konkurrenskraft genom ett 

aktivt miljöarbete som bidrar till en bättre livsmiljö lokalt, regionalt samt globalt. 

 

3.2 Omvärldsanalys – PESTLE 
3.2.1 Politik  
Antalet sålda elfordon ökar i landet samtidigt som antalet sålda fordon med förbränningsmotor 

minskar, till följd av höjda skatter på fossila bränslen. Denna minskning kommer att resultera i en 

mindre skatteintäkt för staten. En konsekvens av denna minskade skatteintäkt kommer således 

innebära att staten säkerligen kommer beskatta elbilar, detta för att täcka den förlorade skatteinkomst 

som samtliga fordon med förbränningsmotor tidigare genererat. I nuläget är förmånsvärdet för elbilar 

lågt men med avseende på att fler elbilar säljs, är det troligt att detta förmånsvärde kommer att 

förändras. 24 

 

Viktigt att beakta är att skatten för bensin- och dieseldrivna fordon har ökat senaste åren.25 Skatten 

kommer troligtvis att fortsätta höjas tills majoriteten av samtliga registrerade fordon drivs av el eller 

alternativ källa som är hållbar och miljövänlig. 

 

3.2.2 Ekonomiskt 
Elvägar har en tydlig korrelation med den elektriska fordonsindustrin. Eftersom Sverige ej tillverkar 

elbilar lokalt, förekommer importkostnader som kunden står för. Under en lågkonjunktur anses dessa 

 
24 Bilar med lågt förmånsvärde, hämtad 2021-05-10 från,  https://www.xn--tjnstebilen-m8a.nu/bilar-med-lagt-

formansvarde/ 
25 Bonus Malus, hämtad 2021-05-10 från https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/bonus-malus/ 
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bilar vara lyxiga, eftersom marknaden för elbilar etablerade sig mellan 2012 och 2019. Med detta kan 

slutsatsen dras att en begagnatmarknad inom elbilar är väldigt begränsad. I en högkonjunktur däremot, 

sänks räntan på lån och företag är mer villiga att investera. HEM:s målgrupp är företag och de gynnas 

därför av en högkonjunktur. 

 

3.2.3 Socialt 
I framtiden kommer antalet invånare att öka, vilket leder till att antalet registrerade bilar samt hushåll 

kommer bli fler. Detta leder till att fler människor kommer behöva elektricitet och i takt med att 

antalet elbilar ökar kommer det att bli vanligare och mer accepterat hos människor och fler kommer 

att införskaffa en elbil. Marknaden kommer att lita mer på tekniken eftersom fler använder tekniken.   

 

Idag står miljön i fokus och många utbildningar inriktar sig mot hållbarhet och miljö. Detta medför att 

fler människor skaffar sig kunskap och blir högutbildade inom ämnet samt kommer att arbeta inom 

energibranschen vilket leder till utveckling av den. Idag importerar Sverige el från andra länder, och i 

många fall är det så kallad “smutsig el” från kolkraft och andra fossila källor.26 Detta är inte accepterat 

hos många användare och kan göra att HEM´s image av företaget skadas, ifall de importerar och säljer 

”smutsig el”. Användningen av elektricitet kommer inte att minska, snarare öka, och HEM är ett 

företag som kan leverera detta. Fler hushåll leder också till mer sopavfall och återvinning vilket är 

något som HEM hanterar.  

 

3.2.4 Tekniskt 
Under de senaste åren har självkörande bilar utvecklats och tekniken har blivit mer avancerad. Detta 

gynnar HEM´s satsning på elvägar eftersom en infrastruktur förbättrar och förenklar trafiksituationen. 

Genom den utvecklade V2V-tekniken i självkörande bilar, minskar även trafiken och färre vägar 

behöver byggas eftersom en kontinuerlig kommunikation bland bilarna skapas.27  

  

Genom den kontinuerliga digitaliseringen av samhället anser projektgruppen att hanteringen och 

servicen av elvägar underlättas. Elbilar kan sedan 2019 självdiagnostisera sig själva och förbeställa 

servicedelar.28 Projektgruppen anser att tekniken även kommer implementeras i elvägar vilket leder till 

ett mindre behov av personal och ett effektivare flöde.  

  

 
26 Nyteknik.se, Kallt och vindstilla, hämtad 2021-03-04 från https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-

startasoljeeldade-karlshamnsverket-7009238  
27 Teknikensvarld.se, bil och trafik, hämtad 2021-03-04 från https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-

endasjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/  
28 Electrek.co, TESLA, hämtad 2021-03-05 från https://electrek.co/2019/05/06/tesla-diagnose-pre-order-parts-service/ 

Nuläge och Analys 
 

https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://www.nyteknik.se/energi/kallt-och-vindstilla-nu-startas-oljeeldade-karlshamnsverket-7009238
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/en-enda-sjalvkorande-bil-kan-radda-oss-andra-fran-trafikkaos/
https://electrek.co/2019/05/06/tesla-diagnose-pre-order-parts-service/


 
 

 

15 

 

En risk som projektgruppen tar hänsyn till är den konstanta utvecklingen av samhället. Sannolikheten 

att en ny teknik kan ta över marknaden innan människan har börjat acceptera elvägstekniken är hög. 

Enligt en artikel publicerad av Link Mobility år 2019 anses människans utveckling linjär medan 

tekniken växer exponentiellt.29  

  

Ett batteri förlorar i snitt 2,3 procent av sin kapacitet per år. Batteriernas livstid baseras på klimatet de 

befinner sig i. I varma klimat anses batterier designera snabbast i kapacitet. Regelbundna 

snabbladdningar i kombination med ett varmt klimat leder till en förlust på tio procent efter sex år.30 

Projektgruppen anser att denna externa faktor kan leda till ett större behov av elvägar i framtiden när 

exempelvis begagnatmarknaden, som beskrivits under de ekonomiska faktorerna i PESTLE, ökar.  

  

Regeringen publicerade år 2016 ett pressmeddelande angående fossila bränslen. De satte ett mål som 

innebär att Sverige år 2040 ska bli hundra procent fossilfritt.30 Detta leder till en större budget inom 

forskningen av förnybar energi vilket i sin tur leder till att företag i Sverige behöver hitta fler 

alternativ till fossila bränslen. HEM kommer genom sina elvägar att vara ett alternativ för dessa 

företag.  

 

3.2.5 Lagar 
I takt med att användningen av elbilar ökar, kommer troligen EU att införa nya lagar kring användning 

och produktion av elektricitet, något som HEM måste anpassa sig till. Även lagar för elbilar och dess 

användning kommer förmodligen att införas för att exempelvis förbjuda tillverkning och laddning 

med “smutsig el”. Företag som importerar, levererar eller använder sig av “smutsig el” kommer 

troligen att påverkas av nya lagar som reglerar detta. 

 

3.2.6 Miljö 
Världen och mänskligheten står inför stora utmaningar gällande miljöproblem såsom koldioxidutsläpp 

och global uppvärmning. För att tackla dessa problem krävs det en förändring i människors beteende, 

och forskning har visat att människor vill påverka miljön så lite som möjligt men inte omsätter detta i  

 
29 Linkmobility.se, teknikens utveckling, publicerad 2019-07-10 hämtad 2021-03-05 från 

https://linkmobility.se/teknikensutveckling/#  
30 Kuriren.nu, temperatur påverkar elbilars batteri, publicerad 2019-12-21 hämtad 2021-03-05 

från https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx  
30 Regeringen.se, pressmeddelanden, publicerad 2016-12-16 hämtad 2021-03-05 från  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-

paenergiomradet/  

Nuläge och Analys 
 

https://linkmobility.se/teknikens-utveckling/
https://linkmobility.se/teknikens-utveckling/
https://linkmobility.se/teknikens-utveckling/
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://kuriren.nu/nyheter/temperatur-paverkar-elbilars-batteri-nm5270745.aspx
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-satsar-mer-pa-forskning-och-innovation-pa-energiomradet/


 
 

 

16 

 

miljövänliga handlingar.31 Med tanke på att den årliga kostnaden för att tanka alla personbilar inom 

Halmstad Kommun är drygt 37 miljoner (se mer under kapitel 3.4 Marknadsanalys – TAM och SAM) 

tror projektgruppen att en omställning till elbilar är en viktig faktor för att bemöta miljöproblemen.   

  

Global uppvärmning påverkar jordens medeltemperatur. Att ladda ett elbilsbatteri kräver rätt 

temperatur. Den optimala temperaturen under användning är 25–30 grader Celsius och under laddning 

cirka 10 grader Celsius.32 Om medeltemperaturen höjs krävs det mer energi att kyla batteriet inför en 

laddning och tvärtom.  

  

Extremt väder som stormar och översvämningar kan påverka elförsörjningen och infrastrukturen i 

samhället. Elvägsnätet kräver konstant elförsörjning och om detta ej uppfylls kommer laddningen inte 

fungera. Detsamma gäller vid översvämningar som kan leda till att inga fordon kan laddas av 

elvägsnätet. När HEM´s sopbilar skall hämta avfall kan denna process också påverkas negativt av 

dåligt väglag och väder. 

 

Batterierna i elbilarna kan vara en klimatbov beroende på hur de har tillverkats. Forskning visar att 

tillverkningen av ett batteri kan motsvara utsläppen av en dieselbil som kört upp till 25 000 mil.33 

Projektgruppen tror på mindre batterier i elbilarna som resulterar i ett billigare inköpspris för kund och 

en mindre klimatpåverkan men också körsträcka. Ett fungerande elvägsnät kan vara mycket 

behjälpligt vid denna situation då batterierna kan laddas även under körning och kan motsvara den 

totala körsträckan ifall batteriet endast hade laddats stillastående vid en laddstolpe. 

 

3.2.7 Slutsats - PESTLE 
Sammanfattningsvis anser projektgruppen att de politiska, sociala och tekniska faktorerna samt miljö 

påverkar projektet mest. HEM är ett företag som levererar el och i takt med att befolkningen i 

samhället och antalet elbilar ökar och att skatten på fossila bränslen höjs blir behovet av mer el större. 

För att fortsatt vara miljövänlig krävs det mer än att bara använda el, den el som används måste vara 

framställd på ett miljövänligt sätt. Projektgruppen tror att elbilar inom snar framtid behöver bli 

billigare för att fler ska ha råd med inköpskostnaden. Ett sätt att kunna sänka priset på elbilar är att 

installera ett mindre batteri. I och med detta kommer elvägar att bli en intressant faktor som kan 

möjliggöra längre räckvidd för bilen trots ett mindre batteri som innehar en lägre kapacitet. 

 
31 Umu.se, Miljöattityder och miljöbeteenden, hämtad 2021-04-01 från 

https://www.umu.se/sociologiskainstitutionen/forskning/forskargrupper/miljoattityder-och-miljobeteenden/   
32 Kundnyheter.ellevio.se, Så får du ditt elbilsbatteri att hålla längre, hämtad 2021-04-01 från 

https://kundnyheter.ellevio.se/sa-far-du-ditt-elbilsbatteri-att-halla-langre/  
33 Svt.se, Elbilens batteri kan vara en klimatvärsting, hämtad 2021-04-01 från 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elbilensbatteri-kan-vara-en-klimatvarsting  
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Framtidens bilar kan också komma att bli självkörande och även här bör elvägar vara något att ta 

hänsyn till då det gör resan mycket smidigare eftersom man undviker stationär.  

 

3.3 Affärsmodell – Business Model Canvas 
3.3.1 Kundsegment 
Majoriteten av HEM´s kunder för elvägar är företag, detta beroende på att vinsten av privata sektorn 

är lägre och aktörer som Halmstad Kommun och transportföretag har ett större behov av tjänsten. 

Snabbladdningen kräver en ökad satsning på 1000% av tillgänglig effekt på godsterminaler där 

effektbehovet är 300–1000 KWh/lastbil.34 Genom detta skapar HEM ett stort kundsegment inom 

transportbranschen som beskrivit under PESTLE-analysen.  

  

Projektgruppen såg även Hallandstrafiken som en potentiell kund då tekniken med självkörande bussar 

ökar och redan har testas på Sveriges vägar. Projektgruppen bedömer dessutom att TAXI-branschen 

har en väldigt stor lönsamhet av detta och därmed kan betraktas som en potentiell kund.  Se mer under 

“Value Proposition” 

 

3.3.2 Värdeförslag 

Företag 

I nuläget är kostnaden för att både äga och köra en elbil betydligt lägre än resterande bilar som drivs 

med en annan form av drivmedel.  Det är således ekonomiskt fördelaktigt att äga en bil som drivs av 

el. Utöver detta är behovet av “laddstopp” betydligt mindre då fordon laddas samtidigt som pågående 

körning. Resultatet av att kunna ladda parallellt med körning är även att det finns stora förutsättningar 

att kunna minska antalet batterier eller storleken på batterierna som driver fordonen. Färre och 

minskad kapacitet på batterier resulterar följaktligen i en lägre vikt på det berörda fordonet samt en 

minskad materialkostnad/användning. Dessa parametrar bidrar även med positiv inverkan på miljön.   

 

Ett problem som berörts är att tunga lastbilar kan ha svårt att endast köra på el då det skulle krävas för 

stora batteri, samt att räckvidden på dessa fordon skulle bli ofantligt kort. En eventuell elväg kan förse 

dessa fordon med konstant energi och därmed eliminera problemet med den korta räckvidden. Genom 

att erbjuda denna tjänst höjer företaget även sin image med tanke på dagens stora miljötänk. Det ger 

även företaget ett fördelaktigt imagevärde med avseende på att företaget utåt sett ser ut att ligga i 

framkant teknologiskt. En eventuell elväg ger även stora möjligheter för forskning och studier för 

 
34 Nyteknik.se, Elvägar av Mats Alakúla, professor i elektroteknik, Lunds universitet, Hämtad 2021-03-04 från 

https://www.nyteknik.se/opinion/med-elvagar-kan-elbilar-bli-lattare-billigare-och-energisnalare-7008974  
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fortsatt utveckling av ny teknologi, framförallt för studenter på Högskolan i Halmstad. Utöver detta 

skulle även samarbeten med andra företag som är intresserade av branschen vara möjliga.  

 

Privata aktörer 

Räckvidden på eldrivna fordon är något som väcker stort intresse. Elvägar kommer att minimera 

risken för att laddningen ska ta slut, med förutsättningen att det finns en väl strukturerad rutt. Detta 

kommer att generera ett stort värde för kunden, både sett till trygghet, smidighet och framförallt 

tidsbesparande.  

  

Att fordonet laddas under tiden man kör möjliggör att fordonets batterier kan vara mindre. Mindre 

batterier har flera fördelar, exempelvis att fordonets vikt blir lägre men även sett från ett 

miljöperspektiv då en mindre mängd material krävs för batteritillverkning samt en minskad 

batterihantering av förbrukade batterier.  

 

3.3.3 Kundrelationer 
Elvägsnätets kunder avses i första hand vara större aktörer och företag inom Halmstad Kommun. För 

att få deras förtroende och inleda samarbete kom projektgruppen fram till att det krävs en personlig 

relation i första skedet, exempelvis fysiska möten, för att demonstrera fördelar och funktioner. 

Efter denna händelse fortsätter kommunikationen över telefon med kundservice och personlig service. 

För användare behövs ingen personlig relation utan det ska mer finns tillgänglig personal att kontakta 

vi eventuell rådfrågning och problem. Produkten/tjänsten ska kunna säljas och kontrolleras online via 

HEM´s hemsida. På hemsidan kommer även nödvändig information finnas att tillgå för både 

befintliga och nya användare. Telefonkundtjänst kan därefter finns till som stöd och hjälp, men även 

vara informationsgivande och fungera som en försäljningsplats.  

 

3.3.4 Kanaler 
Som beskrivits under rubriken kundrelationer behöver HEM en personlig relation med kunden. HEM 

lägger en stor vikt på kunder och invånare i Halmstad och vill därmed framstå med bra image. Detta 

anser projektgruppen endast kan uppnås genom en personlig relation och lönsamma samarbeten med 

företag. 

  

Vid försäljning av tjänster till privata aktörer anser projektgruppen att en kritisk volym uppstår för att 

en satsning ska vara lönsam. En försäljningstjänst online anser projektgruppen som effektivast.  
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3.3.5 Huvudaktiviteter 
Elvägarna kommer att kräva nya typer av resurser och förändringar. Det kommer att behöva utbildas 

tekniker som är specialiserade inom elvägar och tekniker som finns standby dygnet runt, för 

eventuella reparationer i elvägsnätet. Fordonen som kommer att nyttja elvägarna behöver anpassa sig 

för laddningsmetoden som elvägarna kommer att ha, vilket kommer att kräva en omställning redan 

hos fordonstillverkarna, om inte en typ av eftermontering är möjlig. Elvägarna kommer att kräva en 

väl genomtänkt marknadsföringsstrategi som berör de potentiella användarna för att lyckas övertyga 

dem om att använda elvägar i framtiden.  

 

3.3.6 Viktiga Resurser 
Ett elvägsbygge kommer att kräva mycket resurser, både personal och material. För att allt arbete både 

med och runt om ett elvägsbygge ska gå att genomföras på ett smidigt och säkert sätt krävs kompetent 

personal. Anställning av eventuellt ny personal kommer därför att vara en viktig och bidragande faktor 

till ett lyckat projekt. Projektgruppen anser därmed att en kompetent HR-avdelning är en viktig resurs, 

som kommer att kunna rekrytera lämplig personal till projektet.   

  

Elvägar kommer att kräva någon form av support som kunder kan vända sig till med problem som kan 

uppstå. En app är ett verktyg som berörda kunder kan använda sig av för att styra tjänsten, men även 

för att kunna ta kontakt med supportpersonal. Genom en app kan vanligt förekommande frågor och 

problem bemötas, vilket underlättar för både kunden och HEM.  

 

3.3.7 Samarbetspartners 
För att underlätta genomförandet samt användningen av elvägar finns det en del företag som är 

intressanta. Genom att samla in statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) över exempelvis antalet 

nyregistrerade bilar i Sverige, samt bränsleåtgången främjar det projektgruppens arbete med att bland 

annat tydliggöra Total Available Market (TAM) och Serviceable Available Market (SAM). Dessa 

analyser skapar en möjlighet att finna det pris som kunden är villig att betala. Stora företag inom 

Halmstad Kommun som dagligen kör transporter på samma vägar kan vara till hjälp för att stödja det 

färdiga projektet, exempel på sådana företag är Stena Recycling, Hallandstrafiken, Halmstad Kommun 

samt flertalet transportföretag.   

  

Andra samarbetspartners som projektet kräver är exempelvis elleverantörer som kan leverera el till 

vägarna. Byggföretag och entreprenörer är även dessa samarbetspartners som erfordras för 

konstruktion och anläggning av elvägsnätet. Ett samarbete med andra elvägar och laddstationer är av 

hög prioritet då det medför ett högt värde hos både kund och användare. Ett eventuellt samarbete med 
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andra elvägar samt redan befintliga företag som innehar laddstationer förenklar för både kund och 

användare, exempelvis samma betalsystem.  

 

3.3.8 Slutsats – Canvas 
Sammanfattningsvis så är det företag som kommer vara den sektorn som är mest lönsam för HEM och 

anledningen till detta är att den privata sektorn är mycket mindre. Värdet som en eventuell elväg kan 

ge till företag är att minska deras ekonomiska utgifter vad gäller transporter. Det är betydligt 

fördelaktigare att köra fordon som drivs av el än av fossila bränslen. Ett annat värde som berör både 

företag och den privata sektorn är att en elväg minskar eller eliminerar behovet av laddstopp, det vill 

säga att fordonen alltid kan rulla och aldrig behöver stå still och laddas. Till sist blir det även ett stort 

värde för företag och framförallt Halmstad Högskola då en elväg kommer att ge stora förutsättningar 

för forskning och utveckling inom teknologi. Vid kundrelationer kommer stor vikt att läggas på 

fysiska möten och nära relation med företag. Den privata sektorn kommer däremot vara mer 

självstyrande av kunden, det vill säga att de nyttjar en hemsida eller app.  

  

Ett eventuellt elvägsbygge kommer att kräva både stora och kompetenta resurser men även ett flertal  

aktiviteter. Framförallt kommer de bilar som ska köras och kunna laddas på vägen att behöva ha 

tillgång till teknologin för att kunna ladda. Det kommer dessutom behövas stora mängder material och 

kompetent personal vid byggandet av vägen. Utöver detta kommer samarbetspartners vara essentiellt 

för ett lyckat bygge och projekt.   

 

Slutligen är inkomstström något som tas upp i Canvas. Elvägarna kommer att belastas med olika 

avgifter, huvudsakligen för att finansiera projektet. Kunderna kommer att behöva ett abonnemang för 

att få tillgång till att nyttja tjänsten, det vill säga att ladda medan man kör.  

 

3.4 Marknadsanalys – TAM och SAM 

Genom att utföra en TAM och SAM har projektgruppen skapat en tydligare bild på marknaden som 

elvägar bemöter. TAM utfördes med hänsyn till Halmstad och fordonen som projektgruppen 

analyserade är bussar, personbilar samt lastbilar. Analysen påbörjades med antal fordon35 36 samt 

genomsnittliga miltalet per år.37 Projektgruppen tog sedan fram den genomsnittliga förbrukningen för 

 
35 Miljöbarometern.se, antal fordon i trafik, hämtad 2021-03-08 från https://2030.miljobarometern.se/nationella-

indikatorer/bilen/antal-fordon-i-trafik-b1a/tunga-lastbilar/halmstad/table/  
36 Trafikanalys.se, antal personbilar i trafik, hämtad 2021-03-08 från https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ 
37 SCB.se, Fordonstatistik, hämtad 2021-03-08 från http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ 
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fordonen38 39 40 41 42 43 44 med avseende på bränsle som fordonet använder. Analysen av personbilar 

utfördes endast på bensin- och dieseldrivna fordon eftersom marknaden för andra drivmedel endast 

utgjordes av åtta procent av marknaden. Analysen tog inte hänsyn till ”bussar övriga” eftersom dessa 

fordon inte har använts tillräckligt mycket samt att informationen på dessa är intern och begränsad. 

Andelen bussar som projektgruppen ej tar hänsyn till är 17 procent. För prissättningen av de 

individuella bränslen använde projektgruppen priset som bränslet befann sig under 2021-03-08.  

 

Genom den presenterade informationen 

i tidigare stycket beräknade 

projektgruppen den totala kostnaden 

per år och den individuella kostnaden 

för varje enskilt fordon. Därmed 

beräknade projektgruppen även 

kostnaden per mil för varje fordon för 

att kunna dela upp marknaden i 

segment. 

 
38 Länsstyrelsen.se, Bensin respektive dieselförbrukning per mil, hämtad 2021-03-08 från 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx 
39 Larsson, Ann-Louise; Scania bränslesnålast igen. Entreprenad aktuell. 2019-07-31. 

https://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/60444/scania-brnslesnlast-igen.html (hämtad 2021-03-08). 
40 Hammarström, Ulf och Yahya, Mohammad-Reza. Hatighetsregulator och bränsleförbrukning för tunga lastbilar med 

släp. VTI. 2007: 20 
41 Vibilägare.se. Varför blir förbrukningen högre. Vibilägare 2019-08-28. https://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-

varfor-blir-forbrukningen-

hogre#:~:text=Skulle%20vi%20j%C3%A4mf%C3%B6ra%20100%20procentigt,mer%20%C3%A4n%203%2D4%20proce

nt (hämtad 2021-03-08). 
42 Grönabilister.se, Drivmedelfakta 2015, Grönabilister. 2015. http://www.gronabilister.se/drivmedelsfakta-

2015.pdf?cms_fileid=64aaebeeede32f237e60e7856cd46cf2 (hämtad 2021-03-08). 
43 Ecotraffic. Kunskapssammanställning EURO VI. http://www.ecotraffic.se/media/10613/rapport_7078_-

_kortversion_av_bussrapport_version_6.pdf (hämtad 2021-03-08). 
44 Transportföretagen, 2018. Citerad Transportfakta.se, Bussar i yrkesmässig trafik efter drivmedel 1999–2017 (andel), 

hämtad 2021-03-08 från https://www.transportfakta.se/miljo-sakerhet-priser 

Fordonslag antal Pris per mil 

Personbilar ägda av 

privatpersoner 43 095 10,06 kr 

Personbilar ägda av juridisk 

person 8348 10,06 kr 

Bussar 100,9979 68,73 kr 

Lastbilar 913 86,88 kr 
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http://www.gronabilister.se/drivmedelsfakta-2015.pdf?cms_fileid=64aaebeeede32f237e60e7856cd46cf2
http://www.ecotraffic.se/media/10613/rapport_7078_-_kortversion_av_bussrapport_version_6.pdf
http://www.ecotraffic.se/media/10613/rapport_7078_-_kortversion_av_bussrapport_version_6.pdf
https://www.transportfakta.se/miljo-sakerhet-priser
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Med avseende på den presenterade informationen tog projektgruppen beslutet att dela upp marknaden i 

tre olika segment; personbilar, lastbilar och bussar, eftersom faktorer som totalt antal fordon, 

genomsnittlig kostnad per mil, genomsnittlig kostnad per fordon samt total kostnad per år skiljde sig 

bland dessa tre segment. 

 

3.5 SWOT – HEM:s Elvägar 

3.5.1 Styrkor 
Dagens bilar drivs främst av fossila bränslen, men elektrifierade fordon 

ökar allt mer i takt med att efterfrågan på miljövänliga metoder ökar. 

Elvägar klassas som en miljövänligare metod att förse elfordon med el än 

jämförelsevis använda fordon med stora litiumbatterier. Litiumbatterier har 

i sin tur blivit ifrågasatta för det höga koldioxidutsläpp de släppt ut vid 

framställning av dessa. 45 Elvägar medför att det inte krävs lika stora 

litiumbatterier i fordonen. Tekniken bakom elvägar är redan känd vilket 

innebär att någon större satsning på utveckling eller forskning kring elvägar 

inte behövs. 

 

3.5.2 Svagheter 
Fordonsindustrin är en stor och snabbutvecklande marknad med nya 

innovationer som sker hela tiden. En av de mest omtalade frågorna inom 

fordonsindustrin är vilket typ av drivmedel som ska användas i framtiden. 

Under de senaste tjugo åren har flertalet drivmedel för bilar utvecklats för att 

konkurrera om det bästa drivmedlet. Vissa har varit mer lyckade än andra. 

För nuvarande anses det bästa alternativet vara eldrift med avseende på 

miljö och effektivitet. På en snabbväxande marknad kan nya och bättre 

metoder komma att ersätta elvägar innan de hunnit generera en vinst åt 

HEM vilket gör att dem inte blir lönsamma. 

 

 
45  TeknikensVärld.se, elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt, hämtad 2021-05-10 från 

https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/elbil-laddhybrid/elbilars-batterier-paverkar-klimatet-kraftigt-

481493/?fbclid=IwAR10dvwaxqoWCWA1DBQyZYvRgtCzQnWNBKnEhix5DF1Gj_q4kCgUN11Mq4o 
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https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/elbil-laddhybrid/elbilars-batterier-paverkar-klimatet-kraftigt-481493/?fbclid=IwAR10dvwaxqoWCWA1DBQyZYvRgtCzQnWNBKnEhix5DF1Gj_q4kCgUN11Mq4o
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-och-trafik/elbil-laddhybrid/elbilars-batterier-paverkar-klimatet-kraftigt-481493/?fbclid=IwAR10dvwaxqoWCWA1DBQyZYvRgtCzQnWNBKnEhix5DF1Gj_q4kCgUN11Mq4o
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3.5.3 Möjligheter 
HEM får möjligheten till att vara först ut och skapa något unikt och stärka 

företagets varumärke då elvägar är en lovande metod som ännu inte tillträtt 

den svenska marknaden i någon större utsträckning. HEM får även 

möjligheten att nå ut till en större kundkrets än vad dem har idag.  

 
 

 

 

3.5.4 Hot 
Det finns en risk med att andra företag med samma affärsidé lyckas etablera 

sig inom HEM´s geografiska kundområde före HEM. Det finns idag flertalet 

företag runtom i Europa som levererar just elvägar, men i Sverige har inte 

marknaden blomstrat än46. En utbyggnad av ett elvägsnät innebär en stor 

ekonomisk satsning för HEM vilket medför en risk, där ett stort fokus ligger 

på att identifiera “the winning price” för att kunna avgöra om satsningen 

lönar sig på sikt. Skulle satsningen av elvägar inte gå som planerat kan det 

innebära stora ekonomiska förluster för HEM.  

 

  

 
46 Mobility.siemens.com, siemens eHighway, hämtad 2021-05-10, 

https://www.mobility.siemens.com/global/en/portfolio/road/ehighway.html 
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3.6 Hållbarhetsanalys – Agenda 2030 
3.6.1 Mål 4 – God utbildning för alla 

Mål fyra i Agenda 2030 handlar om god utbildning för alla, men med hänsyn på 

projektet anser projektgruppen att endast ett av tio delmål berör elvägar. Det 

delmål som tangerar med elvägar är delmål 4.7 - Utbildning för hållbar utveckling 

och globalt medborgarskap. Projektgruppen anser att elvägar kommer att kräva 

stora resurser som inkluderar utbildad och kompetent personal. Dessutom kommer 

även elvägar kräva en större efterfrågan på ett förbättrat globalt samarbete, 

framförallt på grund av transport av tyngre fordon mellan länder. För att elvägar 

ska kunna utnyttjas av samtliga trafikanter kommer en standardisering att vara 

obligatorisk. 

3.6.2 Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Delmål 8.2 är väsentligt med tanke på teknisk innovation samt den uppgradering av 

infrastruktur elvägar bidrar till. Elvägar kommer dessutom att främja ekonomisk 

produktivitet. För tillfället är elvägar bara en vision och det finns inga vägar som 

ännu är i bruk. Däremot kan elvägar tänkas vara framtidens trafikförbindelse. Med 

hänsyn till Agenda 2030 och delmål 8.2 kommer elvägar vara betydelsefullt både 

för nya arbetstillfällen och en ökad företagsamhet. Elvägar kommer bidra till en 

stor tillväxt av arbetstillfällen, både vad gäller uppbyggnad och vid efterarbete. 

Dessutom kommer elvägar även öppna upp en stor möjlighet för företag att etablera 

sig inom branschen/marknaden. 

 

3.6.3 Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Det nionde målet handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

hållbar och inkluderande industrialisering samt främja innovation. Fler människor 

väljer att köpa en elbil istället för en bil som drivs av fossila bränslen och i 

framtiden kommer merparten av alla fordon att drivas av el, enligt projektgruppen. 

För att främja denna innovation (elbilen samt andra fordon med elmotor) och göra 

den enkel att använda kan elvägar vara ett bra alternativ. Elvägar gör det möjligt 

för människor att slippa ladda stillaståendes vilket sparar dem tid och energi vilket 

projektgruppen anser är ett värde som många hade uppskattat. I framtiden kan 

också fordon komma att bli självkörande vilket då kräver modern och smart 

infrastruktur för att göra resorna så tidseffektiva och miljövänliga som möjligt. 
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Halmstad Energi & Miljö har valt att planlägga elvägar på vägar som idag leder in mot staden och 

som är mycket trafikerade. Detta gör att även de människor som bor utanför stan, exempelvis på 

landsbygden, har möjligheten att ladda sin bil. Inkludering är viktigt när samhället ställer om till mer 

hållbart samt att nya innovationer ska kunna implementeras och användas av alla människor oavsett 

var de bor. Elvägar är en relativt ny teknik i samhället och det krävs därför mer forskning om tekniken 

för att göra den till en del av samhället. “Öka forskningsinsatserna och teknisk kapacitet inom 

industrisektorn” är därav ett viktigt mål för att ta ett steg i rätt riktning.  

 

Elvägar är en relativt ny teknik i samhället och det krävs därför mer forskning och kunnande om 

tekniken för att göra den till en del av samhället, därav är delmålet “Öka forskningsinsatsern och 

teknisk kapacitet inom industrisektorn” ett viktigt sådant för att ta ett steg i den riktningen. 

 

3.6.4 Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Elfte målet handlar om att bidra till att skapa hållbara städer och samhällen. Detta 

är högst relevant för projektet då ett av de stora försäljningsargumenten med 

elvägar är att de ska ha ett lågt klimatavtryck och bidra till en hållbar utveckling av 

transportindustrin. I städer börjar fossila fordon med en viss utsläppsklass 

förbjudas på grund av dess utsläpp av hälsofarliga ämnen vilket gör att andra 

alternativ ökar, särskilt elfordon. Elvägarna tillsammans med elfordonen är ett 

alternativ för att bidra till renare miljöer i städer och samhällen som i sin tur 

minskar skadorna på vår miljö.  

 

3.6.6 Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
Utsläppen i världen har ökat på modern tid och klimatförändringar har blivit ett 

faktum.  Miljövänliga alternativ efterfrågas allt mer för att bromsa 

klimatförändringarna. Halmstads Energi och Miljö’s planer med att utveckla 

elvägar i Halmstad Kommun är ett steg i rätt riktning med bekämpandet av 

klimatförändringarna.  
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3.6.7 Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap 
17:e målet är genomförande och globalt partnerskap, projektgruppen anser att 

elvägsprojektet faller under kategorierna i delmål 17.6 samt 17.10. Under delmål 

17.6 har HEM genom satsningen i elvägar ökat möjligheten att samarbeta och dela 

kunskap kring vetenskap, teknik och innovation. Projektgruppen anser detta 

relevant eftersom HEM redan innan implementeringen av ett elvägsnät valt att 

samarbeta med akademier som exempelvis Halmstad Högskola. Utöver detta anser 

projektgruppen även att elvägar kan främja ett multilateralt handelssystem inom 

ramen för världshandelsorganisationen, detta avser delmål 17.10.  

 

 

3.6.8 Slutsats Agenda 2030 
2019 fattade kommunfullmäktige beslut om framtidsbild 2050.47 Genom en satsning på elvägar 

bemöter HEM de tidigare presenterade målen i Agenda 2030 som behandlar hållbarhetspunkterna i 

framtidsbilden 2050. HEM har därmed möjlighet att öka sin Goodwill48 och skapa en lönsamhet i 

företaget.  

 

3.7 Porters Five Force 
Elvägar är för tillfället under en 

utvecklingsfas och finns inte tillgängligt 

som en utbredd infrastruktur i Sverige. En 

analys av marknaden är därav svår att 

avgöra. Dock kan Porter´s Five Forces 

användas för att få en uppfattning av 

marknaden inom de närmsta åren, det vill 

säga hur elvägar kommer att utvecklas. 

Utöver utvecklingen av elvägar finns det 

andra saker HEM erbjuder som kan vara 

intressant att titta närmare på, exempelvis 

fjärrvärme och elavtal 

 

 
47 Halmstad.se, framtidsbild2050, hämtad 2021-05-10 från 

https://www.halmstad.se/halmstadvaxer/framtidsbild2050.n6314.html 
48 Vismaspcs.se, ekonomiska termer, hämtad 2021-05-10 från https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-goodwill  

Porters Five Forces LÅG HÖG OSÄKERT 

Kundens förhandlingsstyrka X 
  

Leverantörers förhandlingsstyrka  X 
  

Substitut för tjänsten  
  

X 

Ny konkurrens 
 

X 
 

Befintlig konkurrens 
  

X 
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3.7.1 Kundens förhandlingsstyrka 
Hur hög eller låg kundens förhandlingsstyrka är beror på fler olika faktorer. Dels beror 

förhandlingsstyrkan på antalet kunder det finns, hur stor priskänsligheten är, hur stor varje order är, 

hur lätt det är att hitta substitut, samt skillnaderna mellan olika konkurrenter på marknaden. Med 

avseende på att det för tillfället inte finns några elvägar att nyttja kan andelen kunder ses som stor, det 

vill säga att det finns ett stort antal kunder som elvägar kan bemöta. Anledningen till att kundens 

förhandlingsstyrka är låg beror till största del på att valen kunderna har är få. Det finns för tillfället 

endast laddstolpar och laddning vid respektive hushåll som andra medel för att ladda sin elbil. 

 

3.7.2 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Liknande kundernas förhandlingsstyrka är leverantörers förhandlingsstyrka också beroende av ett 

flertal faktorer som påverkar hur hög eller låg förhandlingsstyrkan är. Dessa faktorer är snarlika de för 

kunderna. De vanligaste avgörande elementen är hur många leverantörer som erbjuder tjänsten, hur 

unik en produkt eller tjänst är, hur stora leverantörerna är samt företagets förmåga att förnya eller 

ersätta en vara. På liknande sätt som kundernas förhandlingsförmåga handlar det främst om antalet 

leverantörer som förekommer, det vill säga ett stort antal leverantörer bidrar till en hög 

förhandlingsstyrka. Sett ur elvägars perspektiv anser projektgruppen att leverantörers 

förhandlingsstyrka är låg, detta med avseende på att det för tillfället finns ett begränsat antal företag 

som kan leverera det material och tjänster som en eventuell elväg kräver.  

 

3.7.3 Substitut för tjänster 
Det absolut enklaste sättet för ett företag att analysera om ens produkt eller tjänst är hotad av 

substitutionsprodukter, är att fokusera på om konsumenten lätt kan byta ut ens produkt eller tjänst. Om 

så är fallet, innebär det är marknaden erbjuder ett stort antal substitut vilket i sin tur bidrar till en lägre 

kostnad och därmed även en lägre lönsamhet för varan. Elvägar är som tidigare nämnt under en 

utvecklingsfas och finns för tillfället inte för konsumenter att nyttja. Därav är det svårt att analysera 

marknaden och hur konsumenter brukar de varor som finns att tillgå. Att beakta är även om företaget 

väljer att se förbränningsmotorer som ett potentiellt substitut för elbilar. Med dessa aspekter i åtanke 

är det därmed osäkert hur stort antal substitut det kan tänkas finns på marknaden. Emellertid anser 

projektgruppen dock att antalet substitut kommer öka i takt med utveckling och ombyggnation av 

infrastrukturen.  
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3.7.4 Ny konkurrens 
En viktig kraft att analysera för att få en bra inblick på marknaden är konkurrensen, i detta fall 

eventuellt ny konkurrens. Hur lätt det är att ta sig an marknaden samt graden att klara av att 

konkurrera med redan etablerade aktörer är avgörande ifall kraften är hög eller låg. Med tanke på att 

elvägar, som tidigare nämnts, ännu inte är etablerat i Sverige kan denna konkurrens anses hög. Ny 

teknik, utveckling och ombyggnation av befintlig infrastruktur, som dels också berör klimat och 

hållbar utveckling anser projektgruppen som en attraktiv marknad för nya aktörer.  

 

3.7.5 Befintlig konkurrens 
Befintlig konkurrens utgörs av ett flertal företag, bland annat Elonroad, Alstom, Siemens och Honda. 

Det finns även flera företag än de ovanstående men det är dessa som är de mest utbredda. Med 

avseende på att tekniken ännu inte finns implementerad i samhället som en beprövad 

infrastrukturteknik är det svårt att särskilja konkurrenters kvalitet och tekniker. De finns flera olika 

lösningar på laddningstekniker, vissa mer likvärda varandra medan andra särskiljs på flera olika sätt. 

Trafikverket nämner och beskriver fyra olika tekniska lösningar på sin Youtube-kanal.49 Videon 

förklarar och visar skillnaderna mellan de fyra teknikerna. Projektgruppen anser att den befintliga 

konkurrensen är osäker på grund av att man inte vet vilka tekniska faktorer samt funktioner som 

kunden kommer prioritera och som kunden finner mest intressanta. Dessutom har inget företag ännu en 

färdig produkt som används av kunder, vilket kan resultera i att flera företag inte lyckas ta sig an 

marknaden med sin produkt och därav är det svårt att avgöra kundernas lojalitet till företagen. 

Ytterligare konkurrens är fossildrivna fordon samt annan form av drivmedel, exempelvis vätgas eller 

bränsleceller. 

  

 
49 Youtube.com, hämtad 2021-04-16 från https://www.youtube.com/watch?v=8Kzb-VlZa-w  
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Som beskrivits under Metod riktar sig enkätundersökningen till personbilsanvändare samt framtida 

bilanvändare. Projektgruppen använde sig utav ett digitalt enkätverktyg, SurveyMonkey.1 Totalt 

besvarade 68 personer enkäten varav 13 % svarade “Nej” på första frågan. För de som svarade nej på 

första frågan avslutades enkäten och efterföljande frågor kunde inte besvaras. 

 

 På fråga två svarade 59 personer och medelvärdet blev 760 

kr. Kostnadsspannet på frågan låg mellan 150 - 1500 kr.  

Projektgruppen baserade dessa värden på genomsnittlig 

bränsleförbrukning för en fossildriven bil. 

 

 Fråga tre och fyra baseras på att identifiera kundernas 

uppfattade värde dynamisk laddning kan tänkas ge, gentemot 

stationär laddning. 75% av deltagarna ansåg ett mervärde hos 

dynamisk laddning. I följdfråga nummer fyra, ville 

projektgruppen få fram en siffra på hur mycket varje 

deltagare procentuellt anser att dynamisk laddning är värt i 

jämförelse med stationär snabbladdning. Deltagarna ansåg att 

en prisökning av 38% med avseende på att undvika laddstopp 

är rimligt. 

 

Enkätundersökningen visar att bilanvändare maximalt är 

villiga att betala cirka 760 kr i månaden för att ladda 

obegränsat på en elväg, med avseende på fossila 

bränslekostnader samt betala mer för att undvika ladda 

stationärt.  

. 
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Enkätundersökning 1 baserades på allmänna personbil användare, under denna enkätundersökning 2 

som utfördes genom Facebook har projektgruppen riktat sig mot endast elbils användare.  

 

Under enkätundersökningen besvarade deltagarna på frågan “Hur ofta per månad använder ni er av 

snabbladdning när ni är ute och kör?”. Genom den nedan presenterade statistiken som 437 elbils 

användare deltog i, ville gruppen förtydliga om ett eventuellt intresse för snabbladdare hos 

privatpersoner existerar. 

 

 
 

  

Enkätundersökning 

Stapeldiagram av första enkätfråga under andra enkäten 
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Intervju 
Regeringskansliet - Elisabet Falemo 

 

Elisabet Falemo – Särskild 

utredare för elvägar 

”Kan man hitta 

tillämpningar där det 

finns användare som är 

beredda att betala för 

det så kommer det 

säkert att byggas.” 

Elisabet Falemo, särskild utredare för elvägar, förklarar att 

tekniken just nu finns och testas i både Sverige och i andra 

länder, men utmaningen är hur man ska få en lönsamhet i 

det. Falemo påstår dessutom att det beror på politiska beslut 

huruvida man kommer att implementera elvägar eller inte. 

Vidare förklarar hon att det även krävs användare som är 

villiga att betala för tjänsten. 

 

Enligt Falemo är målgruppen tung transport men även andra 

användare som har stora flöden på samma väg. Hon 

förklarar även att det finns konkurrenter till elvägar i form 

av annan teknik, bland annat bränsleceller och vätgas, något 

som det arbetas med mycket i Tyskland. Däremot kan 

elvägar tänkas vara ett viktigt komplement till 

snabbladdningsstationer, detta för att minimera risken för en 

flaskhalsproblematik när många fordon skall ladda. 

 

Vid frågan om eventuell prissättning berättar Falemo att det 

är en fråga som diskuterats mycket. Om priserna mellan 

snabbladdning och elvägar skiljer sig åt för mycket, kommer 

ingen att vilja använda dem. Falemo utvecklar därefter sitt 

svar och förklarar att priset för laddning på elvägar kan vara 

något dyrare än stationära laddstationer, eftersom 

användaren sparar tid. Dock anser hon att privatpersoner 

troligtvis kommer att ladda hemma och på destinationer. 

 

Under intervjun fick Falemo frågan om vilken elvägsteknik 

hon tror kommer bli vanligast i Sverige, varpå hon förklarar 

att deras utredning är teknikneutral. Hon benämner även att 

det såklart finns fördelar samt nackdelar med alla tekniker. 

Slutligen förklarar Falemo att det kommer vara viktigt med 

någon form av standardiseringsarbete för att även utländsk 

trafik skall kunna ladda på elvägar i Sverige.  
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Martin Fjärdhammar, trafikutvecklare på Hallandstrafiken, 

berättar att användningen av Hallandstrafikens nya elbussar 

generellt sett fungerat mycket bra. Det har funnits några 

enstaka problem men rent driftsmässigt har de inte varit fler i 

jämförelse med de HVO- samt dieseldrivna bussarna. I 

förhållande till de gamla gasbussarna, som nu ersatts av de nya, 

har elbussarna fungerat mycket bättre och uppfyllt 

förväntningarna. Vidare säger Fjärdhammar att de inte ser 

några problem med elbussar i dagsläget när de körs i 

stadstrafiken, men att räckvidden är ett problem ifall de skall 

köras regionalt och ut på landsbygden.  

 

Fjärdhammar förklarar att elbussarna idag laddas i en depå, så kallad depåladdning. Bussarna åker helt 

enkelt in till depån när de behöver laddas. Hallandstrafiken har kollat på alternativ laddning, 

exempelvis hållplatsladdning vilket innebär att bussen kan laddas på en hållplats när den väntar in 

tidtabellen. Dock är det mest kostnadseffektiva i dagsläget depåladdning enligt Fjärdhammar, då denna 

depå ligger väldigt centralt för de flesta busslinjerna. Att ladda bussarna på elvägar gentemot stationärt 

är en fråga som handlar om kostnad kontra nytta. De investeringar som görs behöver kunna betala 

tillbaka sig samtidigt som Hallandstrafiken i största mån vill ha lösningar som är bra för miljön. Det är 

en stor eftersträvan men som också medför en kostnad som vi behöver ta hänsyn till fortsätter han.  

 

Gruppen frågar om hur planen ser ut för framtiden gällande fordonsinvesteringar och Fjärdhammar 

svarar att inriktningen helt är el. “Att utesluta gasbussar är en säkerhetsaspekt och i dagsläget används 

HVO-bussar från MAN och elbussar från BYD” säger han. På grund av Coronapandemin har inga 

kundundersökningar kunnat genomföras kring komforten och upplevelsen av elbussarna, men enligt 

Fjärdhammar kan en möjlig fördel med elbussarna för övriga trafikanter vara att de är tystgående. 

 

När projektgruppen visar en bild över möjliga elvägar i Halmstad kommun svarar Fjärdhammar att de 

starkaste stråken finns med. Riksväg 25 är lite tveksam då detta är en väg som inte är så trafikerad av 

bussar, men fortfarande är vägen ett stort stråk för andra användare. Det finns helt enkelt ett för litet 

utbud längs denna väg och för få resenärer. Riksväg 26 kan innebära att det blir en konkurrens mellan 

spårbundet och elväg, och samma sak gäller riksväg 15. Fjärdhammar avslutar och säger att Kustvägen 

och Tylösandsvägen är de mest aktuella vägarna i detta sammanhang då dessa vägar trafikeras av 

många bussar från Hallandstrafiken.   

 

Martin Fjärdhammar –  

Trafikutvecklare 

Intervju 
Hallandstrafiken – Martin Fjärdhammar 
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Kennet Karjalainen, sektorchef på Motorhalland i Halmstad, 

förklarar att dagens bilar inte har den teknik inbyggd som 

krävs för att induktiv laddning skall fungera automatiskt. 

Troligtvis kommer det behövas helt nya modeller som har 

denna teknik monterad från fabrik. 

 

”Detta är en av framtidens viktigaste frågor, för att man ska 

kunna nå en mobilitet som överträffar den vi är vana vid från en 

konventionell fossilbränsledriven bil” skriver Karjalainen på 

frågan om vad han anser om elektrifiering av vägar i Halmstad. 

 

Vidare utvecklar Karjalainen sitt svar med att skriva att han tror 

Halmstad med de flesta städer måste börja titta på denna fråga. 

Första steget blir säkert induktiv laddning som sker via korta 

stopp så som trafikljus, parkeringsplatser (ICA, gymmet, 

Hallarna) eller på bensinstationer. Infrastruktursatsningen som 

innebär att ta steget fullt ut kommer nog tyvärr ta tid. 

 

Karjalainen fortsätter och skriver att en viktig fråga för att 

induktiv laddning skall fungera är att samtliga biltillverkare 

måste enas om standarder. Karjalainen avslutar sedan med 

meningen, ”Idag finns det >4 olika lösningar som jag känner till 

gällande vad/hur man laddar en hybrid/elbil”. 

 

Kennet Karjalainen –  

Sektorchef MotorHalland 

Intervju 
MotorHalland – Kennet Karjalainen 

”Detta är en av 

framtidens viktigaste 

frågor, för att man ska 

kunna nå en mobilitet 

som överträffar den vi 

är vana vid från en 

konventionell 

fossilbränsledriven bil” 
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5.1 Prissättningsstrategi 
5.1.1 Personbilar (Privatpersoner) 
Vad det gäller prissättning för privatägda personbilar anser projektgruppen att priset bör sättas utifrån 

en blandning av penetrations-, värde- och konkurrensbaserad prissättning.  
  
Ett lägre pris som även för kunden “känns” lågt och prisvärt kan vara fördelaktigt i denna situation 

eftersom elvägar är en helt ny och icke implementerad teknik. Enligt Elisabet Falemo, kan priset för 

att ladda på elvägar vara aningen dyrare än en stationär snabbladdning eftersom man sparar tid när 

man slipper stå still och ladda. I genomsnitt kör en privatperson 97 mil per månad vilket motsvarar 2,4 

snabbladdningar. Priset för dessa snabbladdningar är i genomsnitt 764 kr. I enkäten frågade 

projektgruppen hur mycket mer man kan vara beredd att betala för att slippa ladda stillaståendes och 

svaret blev 38% mer i jämförelse med en snabbladdning, vilket i sin tur blir en kostnad på 1054 kr per 

månad. Utifrån det prisintervall som projektgruppen kommer presentera senare i kapitlet har det 

skapats ett visuellt exempel som visar vikten av en penetrationsbaserad prissättning där lägst intäkt 

baseras utifrån det lägsta priset i intervallet och högst utifrån det högsta.  

 

Den värdebaserade prissättningen handlar om kundernas värdesättande av en dynamisk laddning 

genom elvägar. För att identifiera kunders uppfattade värde av en dynamisk laddning har 

projektgruppen gjort en enkätundersökning med frågor kring vad man kan tänka sig att betala i 

månaden för att få obegränsat utnyttjande av laddning på elvägar. Utifrån enkäten framgår det att det 

genomsnittliga priset en person kan tänkas betala i månaden är 760 kr.  

5. Pris och Intäkter 

Tabell av inkomsttillväxten baserad på procentuella andelen av marknaden som möts 
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Projektgruppen har även tagit hänsyn till ett flertal konkurrenter som stöd till den konkurrentbaserade 

prissättningen. De faktorer som anses vara väsentliga för denna form av prissättning är 

månadskostnaden för att köra en fossildriven bil och genomsnittligt elpris räknat i kWh. Ett annat 

drivmedel som kan tänkas vara väsentligt är gasdrivna personbilar, något som Elisabet Falemo tog 

upp i intervjun. Enligt analysen, TAM, är den genomsnittliga månadskostnaden för en dieseldriven 

personbil ca 981 kr, (endast drivmedelskostnader). Enligt samma analys är det genomsnittliga kWh 

priset 1.5 kr/kWh, vilket resulterar i ett pris på cirka 232 kr per månad för att ladda en elbil (Se mer 

under bilaga 4).  

 

Enligt ovanstående siffror anser projektgruppen att summan för kWh räknas som det lägsta möjliga 

priset, det vill säga 232 kr per månad. Anledning till att detta är det lägsta möjliga pris är på grund av 

att kunden i detta fall endast betalar för använda kWh. Det högsta priset som deltagarna i enkäten 

angav var cirka 1054 kr per månad för att ladda på en elväg. Detta pris överensstämmer även med vad 

Falemo sa under intervjun, att elvägspriset bör vara något dyrare än vad priset för snabbladdning är. 

Projektgruppen drar slutsatsen att prissättningen för en privatperson bör ligga mellan 232-1054 kr per 

månad. Att tillägga är att priset bör ligga över 232 kr per månad för att HEM ska gå med vinst, men 

även under 981 kr per månad för att kunna konkurrera prismässigt med fossildrivna fordon. Vid en 

sådan prissättning har HEM dessutom möjlighet att erbjuda mängdrabatter med avseende på deras 

tjänster utöver elvägar.50 Projektgruppen anser även att under slutliga frågan på första utförda enkäten 

hade deltagarna vid denna fråga jämfört priset med snabbladdningsstationer som projektgruppen 

ansåg som missledande. Utefter den informationen anser projektgruppen en stor tyngd från resultatet i 

andra enkäten som styrker påståendet om att erhålla ett pris under 1054 kr för att kunna utföra en 

lukrativ penetrationsbaserad prissättning.  

 

5.1.2 Personbilar (Företag- och förmånsbilar) 
Vid prissättning av företagsbilar och förmånsbilar kommer projektgruppen följa samma 

prissättningsstrategi som vid privatbilar. En förmånsbil är en typ av företagsbil som den anställde kan 

nyttja privat men det innebär att privatpersonen får en förmånsbeskattning på lönen. Kostnader för 

bilen som leasing, skatt, försäkring etc faktureras istället till företaget till skillnad från en privatägd bil 

där privatpersonen betalar dessa kostnader. Däremot belastas privatpersonen med 

transportkostnaderna som sker utanför tjänsten. Detta är viktigt att ha i åtanke vid prissättning för 

förmånsbilarna då förmånsbilarna kan skilja sig åt, ifall de används utanför tjänst eller inte. 

 

 
50 Wiktionary.org, Mängdrabatt, hämtad 2021-05-10 från https://sv.wiktionary.org/wiki/m%C3%A4ngdrabatt  

Pris och Intäkter 

https://sv.wiktionary.org/wiki/m%C3%A4ngdrabatt
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Projektgruppen genomförde en enkätundersökning där enbart privatpersoner svarade om vad de kan 

tänka sig betala för en dynamisk laddning. Detta för att förstå privatpersonernas upplevda värde med 

dynamisk laddning. 

 

5.1.3 Bussar 
Projektgruppen har valt att använda sig av både värde- och konkurrensbaserad prissättning för bussar.  

Prissättningen för bussar är i största mån riktad till Hallandstrafiken då majoriteten av alla bussar i 

Halmstad Kommun tillhör detta företag. Med avseende på värdebaserad prissättning har 

projektgruppen valt att analysera intervjun med Hallandstrafikens trafikutvecklare, Martin 

Fjärdhammar. Enligt Fjärdhammar är Hallandstrafikens inriktning helt riktad mot el inför framtiden 

men det viktiga är att en eventuell investering ska vara långsiktigt lönsam. Även kostnad kontra nytta 

är något som är viktigt för Hallandstrafiken. Enligt projektgruppens värden i analysen TAM är den 

lägsta summan 11 834 781 kr som HEM kan ta betalt per år. Summan är baserad på att samtliga 

bussar i Halmstad, ägda av Hallandstrafiken, kör på elvägar och att Hallandstrafiken endast betalar 1.5 

kr/kwh, dvs det genomsnittliga kwh priset i Sverige.   
  
Projektgruppen har även valt att använda sig av TAM för att få fram det högsta möjliga pris man kan 

ta betalt. Denna summa är 31 069 109 kr och är baserad på hur mycket Hallandstrafiken hade betalat 

för drivmedel per år om samtliga bussar i Halmstad drivits av diesel. Projektgruppen anser att priset 

för Hallandstrafiken bör ligga under det högsta priset för att kunna bemöta deras krav med en 

långsiktig investering samt kostnad kontra nytta. Det krävs en lönsamhet för Hallandstrafiken att 

investera i bussar som kan köras på elvägar, vilket leder till att Hallandstrafiken blir mer 

miljöanpassade, men priset för att ladda på elvägar bör vara billigare än att köra dieselbussar.  

 
Slutsatsen är att priset för Hallandstrafiken och deras bussar i Halmstad Kommun bör hamna inom 

spannet 11 834 781 - 31 069 109 per år. Hallandstrafiken ska anse detta som en lönsam och långvarig 

investering. (Se mer under kapitel 3.4 Marknadsanalys - TAM och SAM) 

 

5.1.4 Lastbilar 
Genom att analysera lastbilsmarknaden i Halmstad har projektgruppen tagit fram en 

konkurrensbaserad prissättning. Prissättningen riktar sig mot företag i Halmstad och projektgruppen 

har genom beräkningar kommit fram till att det lägsta priset för en lastbil utifrån kWh-priset är 68 333 

kr per år (Se mer under Bilaga 3). Genom att analysera den nuvarande marknaden har projektgruppen 

tagit fram att en fossildriven lastbil i genomsnitt kostar 146 040 kr per år i bränsle.  

  

Pris och Intäkter 
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Projektgruppen kommer att under diskussionskapitlet vidare uppta prissättningen för lastbilar, 

eftersom det inte finns tillräcklig data för elektriska lastbilar har projektgruppen ej möjlighet att ta 

fram en slutsats än och kommer därmed ta vidare detta under diskussionskapitlet.51  

 

5.2 Intäktsmodell 
5.2.1 Personbilar (Privatpersoner) 
Intäktsmodellen för personbilar är uppdelad i fyra förslag, för att på bästa sätt kunna bemöta en så stor 

kundkrets som möjligt. De tre första förslagen är alla abonnemangsinriktade och riktar sig till kunder 

som kan tänkas nyttja elvägar kontinuerligt. Det fjärde och sista förslaget är riktat till kunder som 

kommer att nyttja de elektrifierade vägarna i Halmstad, sällan eller vid enstaka tillfällen.  

 

Förslag 1 

Det första förslaget som projektgruppen kommit fram till är ett månadsabonnemang 

med en fast kostnad. Abonnemanget kommer att ge kunden tillgång till obegränsad 

laddning på vägarna varje månad. Dock kommer abonnemanget innehålla någon form 

av “fair usage” policy.52 Vad projektgruppen menar med “fair usage” är att varje kund 

har obegränsad laddning men till en “rimlig mängd”. Anledningen till att denna policy 

behövs är för att kunden inte ska kunna utnyttja sin obegränsade laddning till att 

okynnesköra.  

 

Förslag 2 

Förslag två som projektgruppen är ett månadsabonnemang med rörlig mängd laddning, 

räknat i kWh. Kunden kan genom denna lösning själv bestämma hur mycket den kan 

ladda sitt fordon varje månad. Utifrån vilken “mängd” laddning man väljer blir kWh 

priset lägre desto högre mängd kunden väljer varje månad. Skulle kunden mot förmodan 

välja en för liten mängd laddning, det vill säga att den valda mängden redan är 

förbrukad innan månadsslut finns det två lösningar för kunden. Det första alternativet är 

att kunden kan köpa ytterligare mängd laddning som den anser kan räcka månaden ut. 

KWh-priset för detta alternativ kommer däremot vara avsevärt högre än vad kWh-priset är i den 

mängd som är inräknad i abonnemanget. Det andra alternativet är att kunden kan uppgradera sitt 

abonnemang till en högre mängd laddning. Priset justeras då efter antalet dagar det är kvar i månaden 

 
51 Wikipedia.org, Tesla Semi, hämtad 2021-05-03 från https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Semi  
52 Pcforalla.idq.se, telejattarnas nya bluff om bredband, hämtad 2021-05-04 från 

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband  

Pris och Intäkter 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Semi
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Semi
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.382510/telejattarnas-nya-bluff-om-mobilt-bredband
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och vilket abonnemang kunden väljer. I nästkommande månad kommer det nya och uppgraderade 

abonnemanget att fortlöpa som vanligt månaden ut. 

 

Förslag 3 

Det tredje alternativ är också ett månadsabonnemang, men istället för en mängd 

laddning kommer kunden ha en möjlighet att välja mellan flera zoner. Zonerna kan 

tänkas vara olika vägar eller områden i Halmstad Kommun där elvägsnätet är utbrett. 

Detta abonnemang riktar sig till de kunder som exempelvis kör på en och samma väg 

ofta, en kund som pendlar till arbetet eller liknande. Kunden kommer som tidigare 

nämnts kunna välja mellan olika zoner och den fasta månadskostnaden för 

abonnemanget är därmed baserad på vilken zon kunden väljer. En zon som innehåller en 

lång väg kommer förslagsvis vara aningen dyrare än en zon med kortare elvägsträcka. De olika 

kostnaderna för zonerna kommer även att vara baserade på hur mycket trafik det i genomsnitt är i 

varje zon. Anledning till detta är på grund av att en zon med mycket trafik, exempelvis en zon i 

centrala Halmstad, bidrar till köbildning och längre restid vilket i sin tur resulterar i att kunden 

kommer att kunna ladda längre i en zon med mycket trafik. Ett zonabonnemang kan också möjliggöra 

att trafik kan minska exempelvis i centrala Halmstad. 

  

Not: Samtliga abonnemang med zoner kommer att vara utrustade med obegränsad laddning.  

 

Förslag 4 

Den sista intäktsmodellen som projektgruppen kommit fram till vad gäller privatbilar är 

ett årligt medlemskap. Intäktsmodellen riktar sig till kunder som sällan eller enstaka 

gånger skulle vilja utnyttja elvägarna i Halmstad Kommun. Kunder som inte bor i 

Halmstad eller sällan besöker kommunen ska också kunna utnyttja vägnätet utan att 

behöva vara bunden och betala en fast månadskostnad för ett eventuellt abonnemang. 

Denna intäktsmodell kan således tänkas vara ett årligt medlemskap som ger kunderna 

behörighet att använda tjänsten. Utöver det årliga medlemskapet kommer kunden att 

debiteras för mängden laddning som använts. KWh-priset kommer att prissättas liknande de 

snabbladdstationer som finns runt om i landet idag, det vill säga någonstans mellan 3.5-6 kr per laddad 

kWh.53  

  

Not: Medlemskapet finns till för att täcka utgifter för exempelvis service och support för elvägsnätet.  

 

 
53 Alltomelbil.se, vad kostar det att ladda en elbil, hämtad 2021-05-05 från https://alltomelbil.se/vad-kostar-det-att-laddaen-

elbil/  

Pris och Intäkter 

https://alltomelbil.se/vad-kostar-det-att-ladda-en-elbil/
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Slutsats/Sammanfattning 

För att bemöta en så stor kundkrets som möjligt har projektgruppen valt att ta fram flera olika förslag 

för intäktsmodell av privatbilar. Tre av förslagen har projektgruppen valt att benämna som 

månadsabonnemang. Dessa tre abonnemang kommer att ha fasta månadskostnader, utifrån den mängd 

laddning samt behov kunden har. Den fjärde och sista intäktsmodellen har till skillnad från de övriga 

ett rörligt pris som är beroende efter hur mycket kunden väljer att ladda.  

 

5.2.2 Personbilar (Företag- och förmånsbilar) 
Bilar som ägs och körs inom företag kommer att bli utgifter för företagen. Beroende på körsträckan 

och användandet av elvägar kan ett visst skräddarsytt avtal vara det bästa alternativet för ett företag. 

 

Förslag 1.  

Ett skräddarsytt abonnemang anses vara det bästa alternativet för företag vars bilar körs mycket i 

tjänsten och har en årlig körsträcka över genomsnittet där laddning behövs dagligen. Detta liknar 

abonnemangen med lastbilar och bussar, där företagen betalar för ett abonnemang månadsvis som 

inkluderar ett visst antal mil anpassat efter hur många mil som företaget kör per månad eller år, 

uppdelat på per bil eller hela företaget. För ett företag kan även ett typ av abonnemang vara ett bra 

alternativ där företaget har en löpande fast kostnad varje månad som de betalar. Abonnemanget kan 

även anpassas efter var företaget kör, genom olika zoner med olika kostnader beroende på trafikering 

och längd på elvägen. Detta liknar förslag 3 för Personbilar (Privatpersoner). 

 

Förslag 2. 

Företagsbilar vars årliga körsträcka inte överstiger genomsnittet där användning av elvägar inte 

behövs varje dag kan ett fast medlemskap som betalas årsvis vara aktuellt. Detta liknar förslag 4 för 

Personbilar (Privatpersoner). 

 

Förslag 3 

Ett alternativ för de mindre företagen är att man betalar för ett månadsabonnemang med rörlig mängd 

laddning, räknat i kWh. Detta passar de mindre företagen som har få företagsbilar och där man inte 

planerar att använda elvägar dagligen. Detta liknar förslag 2 för Personbilar (Privatpersoner).  

 

Förmånsbilar utanför tjänsten 

Förmånsbilar som körs utanför tjänst, används på samma sätt som privatbilar. Därför anser 

projektgruppen att förmånsbilar utanför tjänsten bör följa samma modeller som för Personbilar 

(Privatpersoner). 

 

Pris och Intäkter 
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5.2.3 Bussar 
Som beskrivet under prissättningsstrategier baseras intäktsmodellen av bussar på en enda kund, 

Hallandstrafiken. Martin Fjärdhammar tror att elvägar är en långsiktig investering, projektgruppen 

anser därmed att priset bör vara mindre än 31 069 109 kr per år för samtliga Hallandstrafikens bussar. 

Projektgruppen anser att en försäljning av tjänsten bör utföras genom ett skräddarsytt avtal54 där HEM 

skapar ett samarbete med Hallandstrafiken. Då kan båda parter gynnas och få en lönsamhet. Krav som 

hem bör ställa i avtalet anser projektgruppen, utifrån den insamlade datan samt Hallandstrafikens mål 

och visioner, är en framtida fullständig elektrifiering av samtliga bussar i Halmstad. 

 

Hallandstrafiken har för tillfället elektrifierat över 25% av sina bussar. Dessa bussar är stadsbussar och 

projektgruppen anser att en satsning på elektrifierade regionbussar är nödvändigt för implementering 

av tjänsten.  

 

Eftersom HEM samt Hallandstrafiken är intresserade av ett långsiktigt avtal anser projektgruppen att 

ett avtal där Hallandstrafiken successivt implementerar fler och fler elbussar är lämpligt. Martin 

Fjärdhammar nämner i intervjun att Hallandstrafiken har möjlighet att anpassa sina rutter och adaptera 

sig till elvägar.  

 

5.2.4 Lastbilar 
Projektgruppen anser att skräddarsydda avtal är den bästa metoden för att ta betalt av transportföretag 

som kör lastbilar. Eftersom körsträckan kan skilja sig åt mellan företag bör priset baseras på detta. 

Enligt TAM finns det 913 registrerade lastbilar i Halmstad och de kör i genomsnitt totalt 1 534 753 

mil årligen. En lastbil kör således 1 681 mil per år och betalar 146 040 kr i bränsle. Med hänsyn till 

detta är denna siffra det högsta pris HEM kan ta betalt för en lastbil årligen och för 1 681 mil. En del 

företag innehar fler lastbilar än andra och desto fler fordon de har desto lägre pris per fordon får de 

betala. För många företag är det viktigt att dess investeringar är långsiktiga och kan betala tillbaka sig, 

därför bör priset vara lägre än det högsta pris som återfinns i TAM. Det lägsta pris som kan debiteras 

är 68 333 kr per lastbil men värdet anser projektgruppen ändå ligger högre än detta varför detta pris 

inte bör ligga i fokus.   

 

Ett avtal bör vara skräddarsytt på det sätt att det anpassas till den ungefärliga totala årliga körsträckan 

för alla lastbilar samt antalet lastbilar som företaget innehar. Priset per lastbil bör ligga mellan 68 333 

kr och 146 040 kr. Successivt kommer priserna att höjas eftersom en av prissättningsstrategierna som 

används är penetrationsprissättning. 

 
54 Jurida.se, hur funkar det, hämtad 2021-05-04 från https://jurida.se/faq/hur-funkar-det/  

Pris och Intäkter 

https://jurida.se/faq/hur-funkar-det/
https://jurida.se/faq/hur-funkar-det/
https://jurida.se/faq/hur-funkar-det/
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https://jurida.se/faq/hur-funkar-det/
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Nedanstående handlingsplaner är förslag på åtgärder som kan öka lönsamheten inom 

HEM.  Handlingsplanerna fokuserar på aspekterna, teknik, marknadsföring och försäljning. 

 

6.1 Handlingsplan – Teknik 

Målbeskrivning Genomförande Resurser Eventuell 

tidplan 

HEM har som mål att  

öka sin relevans på 

marknaden  

Bygga elvägar och  

utföra  

kundundersökningar om 

intresset för elvägar  

Interntid, tillsatt 

utredningsteam  

  

Skriva elvägsavtal 

med Hallandstrafiken  

Skräddarsy ett avtal  Interntid, samt ev. 

förändring i kostnad 

för el  

Elvägsavtal gäller från 

och med färdigställning 

av elvägar  

Implementera 

elvägstekniken i 

lastbilar  

Testa elvägsteknik i  

HEM´s lastbilar samt att 

25% av HEM´s lastbilar 

ska bli fossilfria.  

    

Implementera 

elvägstekniken åt 

personbilar  

Ingå samarbete med 

biltillverkare eller 

återförsäljare samt 

utveckla el-mottagare 

för personbilar  

Interntid,  

Utvecklingsteam 

inom ämnet.  

  

Skapa en mer hållbar 

vardag  

Arbeta med att driva 

utvecklingen framåt 

inom fordonsindustrin 

samt bygga elvägar och 

satsa på fossilfria 

alternativ  

Interntid,  

Utvecklingsteam 

inom ämnet.  
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6.2 Handlingsplan – Marknadsföring 

Målbeskrivning Genomförande Resurser Eventuell tidplan 

Samarbeta med det 

lokala näringslivet och 

högskola/universitet  

Framhäva öppen 

innovation och ingå 

samarbete med 

forskningsprojekt  

Interntid  Ett långsiktigt 

samarbete  

Stärka sin 

konkurrenskraft  

Radikala innovationer  Kapital, Interntid 

och kunskap  

Löpande  

Driva och utveckla ett 

miljöarbete i ständig 

framkant  

”Creative  

Destruction” genom 

att jobba mot fossilfri 

framtid  

Tillgång till likvida 

medel /  

investeringskapital  

Löpande  

Förbättra interagerandet 

med kunderna  

Utveckla en app där 

en kund kan få en 

överblick över 

abonnemang, elavtal 

osv. 

Digital designer,  

Webbutvecklare och 

Marknadsföringsans 

varig  

Implementera snarast   
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6.3 Handlingsplan – Försäljning 
Målbeskrivning Genomförande Resurser Eventuell tidplan 

Öka försäljning av 

hållbar energi  

Informera kunden om 

deras klimatavtryck,  

exempelvis infoga det 

i månatliga räkningen 

eller avtalet  

Interntid  Snarast  

Öka räntabilitet på 

totalt kapital  

Omförhandla 

inköpspris samt 

justera 

försäljningspris 

utifrån 

värdeprissättning 

Interntid, samt ev. 

förändring i kostnad 

för el  

Snarast  

Öka antal avtal med 

privata aktörer  

Erbjuda mängdrabatt 

till exempel 

elvägsavtal är bundet 

med värme och elavtal  

Interntid och 

kundsupport  

Löpande  

Öka lönsamheten Binda fler kunder  Interntid och Säljare  Löpande  
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Det gemensamma svaret som projektgruppen fick från de intervjuer som utfördes var att elvägar är 

något av det viktigaste inför framtiden, men hur man ska ta betalt och hur man ska få lönsamhet i det 

finns det många frågetecken kring. Robert Bergqvist, projektgruppens kontaktperson på HEM, tycker 

inte att man ska fokusera på att försöka ta betalt utifrån elpriset i kWh och projektgruppen håller helt 

med eftersom elpriserna fluktuerar väldigt mycket. Istället bör man fokusera på värdet i elvägar, vad 

ger elvägar för värde åt kunderna? Man sparar framförallt tid och därför kan priset för elvägar vara 

aningen dyrare än på en laddstation men inte mycket eftersom det skulle kunna resultera i att ingen 

vill ladda på elvägar. Privatpersoner laddar oftast hemma när bilen inte används eller på destinationer. 

För att få med denna målgrupp är priset ett känsligt ämne tror projektgruppen.   

  

Idag finns det snabbladdningsstationer ute på vägarna och det byggs allt fler, men ett problem som kan 

uppstå i framtiden när merparten av bilisterna kör på el och behöver ladda är en flaskhalsproblematik 

på dessa stationer. Enligt nyteknik.se krävs det 70 snabbladdningsstationer för att ersätta en enda 

bensinmacks kapacitet, därför kan elvägar vara ett viktigt komplement här vilket även Elisabeth 

Falemo sa under intervjun. För projektgruppen har det varit enklare att arbeta fram en intäktsmodell 

för privatpersoner eftersom man kan relatera till sig själv hur man hade velat kunna betala för elvägar. 

Man kan heller inte bygga elvägar överallt, det skulle kosta alldeles för mycket pengar och därför är 

det viktigt att välja ut rätt vägar där många passerar tror projektgruppen. En mycket bra målgrupp tror 

projektgruppen är kommunal trafik och företag som kör transporter inom kommunen, exempelvis 

Hallandstrafiken, Halmstad Kommun, hemtjänst och Stena Recycling. Elvägar hade möjliggjort helt 

fossilfria transporter för dessa parter i kombination med laddstationer. 

 

En känslig fråga inför framtiden gällande elbilar och skatt är just hur staten ska kunna täcka sin 

inkomstkälla från skatten på fossila bränslen och fossildrivna fordon. Detta är i dagsläget en stor 

inkomstkälla för staten och ett känsligt ämne som projektgruppen tror ingen riktigt vill prata om. 

Kanske blir det högre skatt på elen? Kanske blir det någon slags batteriskatt beroende på 

elbilsbatteriets storlek och kapacitet? Framställningen av batterier släpper ut mängder av koldioxid i 

atmosfären och påverkar således klimatet kraftigt, därför hade det kunnat vara en trolig kandidat till 

denna framtida skatt. Elektrifieringen av samhället och elvägar kräver också mer el och därför är det 

viktigt att denna el också producerats på ett miljövänligt vis. Det räcker inte med att man kör elbil, 

elen som driver bilen måste även den vara “grön”. 

 

Elvägar skulle kunna möjliggöra en del av en lösning för att minska batteriernas klimatpåverkan. Med 

elvägar hade batterierna i bilarna kunnat vara mindre eftersom att bilen kan laddas även under tiden 

den kör och inte bara stillaståendes. Låt oss säga att en elbil har ett stort batteri som kan driva bilen 50 

mil tills det är tomt på energi. Om bilen istället hade haft ett mindre batteri och en räckvidd på 30 mil 
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hade klimatpåverkan under tillverkningen varit mindre men bilen hade ändå kunnat köra 50 mil 

eftersom den under resans gång kört och laddat på elvägar. I framtiden tror projektgruppen också att 

självkörande bilar kommer att bli ett populärt inslag och här hade elvägar varit perfekt. Då hade kanske 

resan gått i ett och sluppit avbrytas av laddstopp etc. Tänk en eldriven och självkörande buss 

exempelvis. En annan viktig sak med mindre batterier i elbilar framförallt är att inköpspriset för en 

privatperson bör bli lägre vilket medför att fler människor kan köpa en elbil och bidra till en bättre 

miljö gentemot en fossildriven bil.   

  

Vid framtagningen av TAM har projektgruppen bemött faktorer som skulle kunna påverka resultatet. 

Dessa avvikelser har analyserats av projektgruppen vid projektets tidiga stadie, men dessa yttre 

faktorer ansåg projektgruppen hade en minimal påverkan på resultatet. Exempel på dessa är 

bränslemarknaden där projektgruppen tog ett dagligt värde på bränslepriset och ansåg därmed att 

resultatet kan påverkas eftersom bränslemarknaden är rörlig och varierar från dag till dag.   

  

Utöver detta har projektgruppen tagit fram ett genomsnittligt värde för bränsleförbrukningen; 

projektgruppen tog ej hänsyn till faktorer som eventuell förbrukning vid fullastat fordon.   

  

Avvikelser från statistiken kan uppkomma vid analysen av den totala marknaden eftersom statistiken 

från trafikanalys.se som projektgruppen uttnytjade ej tog hänsyn till eventuella leasingavtal från andra 

län osv.  

  

Vid framtagning av samtliga prissättningar använder sig projektgruppen av det genomsnittliga elpriset 

i en villa. Priset varierar mycket beroende på avtal, det rörliga elpriset, osv. Projektgruppen ansåg 

därmed att en exakt prissättning varierar markant mellan kunderna som elvägar bemöter.  

Eftersom informationen om eldrivna lastbilar är begränsad utförde projektgruppen egna beräkningar 

om hur mycket en eldriven lastbil skulle kunna förbruka i kWh. Detta skapar en eventuell avvikelse i 

resultatet. Utöver detta baseras datan på bränsleförbrukningen av lastbilar på olastade fordon vilket 

minskar värdena på resultatet.  

  

Den framstående diskussionen vad gäller analysen Porters Five Forces är att elvägar fortfarande är 

under en utvecklingsfas vilket försvårar arbetet att göra en analys som stämmer överens med 

verkligheten. Istället blir det en förutsägelse av vad framtiden kommer att erbjuda. Ytterligare har 

projektgruppen diskuterat de olika teknikerna som nämns i rapporten och hur viktigt det kommer vara 

med en standardisering av teknikval. Projektgruppen anser att en standardisering av både mjukvara 

och hårdvara är ytterst väsentligt för en fungerande och lönsam verksamhet vad gäller elvägar. 
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Hot från substitut och vilket drivmedel som “vinner” är också något som projektgruppen diskuterat. 

Återigen är det en fråga om framtiden, men en viktig sådan. Enligt de intervjuer som projektgruppen 

haft är den generella tolkningen att el är ett drivmedel som det tros starkt på. 

 

Projektgruppen valde att använda sig av en enkätundersökning som metod för att bättre få en 

förståelse om elvägars värde, detta med avseende på privatpersoner. Projektgruppen fick x antal svar 

på enkäten och det kan diskuteras. Är antalet svar aningen för lågt för att det ska bli ett trovärdigt 

resultat eller är det något som kan finnas som stöd i rapporten? Projektgruppen anser att deltagandet 

och svaren är något lågt men att svaren i rapporten är hyfsat centrerade samt att spridningen av svar är 

relativt låg, något som underlättar för att ta fram medeltal etc. En ytterligare faktor som 

projektgruppen valt att diskutera är deltagarnas förståelse för ämnet som rapporten berör, det vill säga 

elvägar. Det är ett ämne som är relativt nytt och projektgruppen anser att det därav kan ha varit svårt 

för deltagarna att få ett grepp om ämnet och förstå frågorna som ställdes i enkäten fullt ut. Utöver det 

ovanstående har det diskuterats kring eventuella felvärden och avvikelser. Detta är dock något 

projektgruppen valt att lämna obeaktad.  

  

Vid analysen Agenda 2030 valde projektgruppen att endast välja ut de delmål som ansågs beröra 

elvägar och HEM som organisation. Däremot kan HEM ha en annan bild än vad projektgruppen har 

vilket kan resultera i att företaget vid en egen analys av Agenda 2030 hade valt fler eller färre samt 

andra delmål. Projektgruppen är även överens om att delmål kan ha uteslutits på grund av 

kompetensbrist om speciella delmål.   

  

Genom att anpassa intäktsmodeller efter fordonskategori anser projektgruppen att möjligheten till att 

nå ut till fler kunder blir högre. Det har även tagits fram olika typer av abonnemang för att skapa flera 

valmöjligheter för att se till att få med kunder från flera olika områden. Vid framtagandet av 

intäktsmodellen har projektgruppen analyserat kundernas intresse utifrån respektive fordonskategori 

och skapat en uppfattning om vad som kan tänkas passa kunden bäst. Detta har gjorts utifrån främst 

intervjuer och enkät.   

  

Det finns flera faktorer som har betydelse när kunderna väljer abonnemangstyp, som ska passa dennes 

behov. Kunden väljer abonnemangstyp främst efter förväntad körsträcka med hur mycket de förväntas 

använda elvägar. Kunden kan välja abonnemangstyp efter vilka zoner som den ser som mest aktuella 

att ladda på. Kunden kan även välja ett fast abonnemang för att ha en fast löpande kostnad, detta 

gäller främst större företag där en fast kostnad varje månad är viktigt och underlättar i bokföringen. I 

prissättningsstrategin kring lastbilar hade projektgruppen svårt att fastställa en sådan eftersom det är 

svårt att relatera till hur företag hade velat betala för tjänsten. Många faktorer spelar in, exempelvis 
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hur många fordon som företaget innehar och hur mycket de kör. Vissa företag kör också sina lastbilar 

endast inom kommunen medan andra utgår från exempelvis ett lager i kommunen och sedan kör iväg 

utanför. Hur mycket man använder sig av elvägar blir därför annorlunda för olika företag och hur de 

vill betala blir med detta också annorlunda tror projektgruppen. Projektgruppen har heller inte fått till 

en intervju med något företag som innehar lastbilar och använder dessa dagligen i sin verksamhet.  

  

Projektgruppen har i tidigt skede kunnat identifiera delarna i SWOT-analysen med både projektet och 

HEM’s elvägar genom swotanalyserna. Detta har legat till grund för själva grupparbetet då mycket 

fokus har legat på att utnyttja styrkorna och möjligheterna men samtidigt ha svagheterna och hoten i 

åtanke.  

 

Elpriset har legat till grund för prissättningen men genom genomförda enkäter har även värdet i 

elvägar kunnat synliggöras. Man bör inte sätta priset endast utefter elpriser då de bland annat 

fluktuerar. Istället bör man fokusera på värdet som elvägar ger användarna. Företag kan spara viktig 

körtid och därmed spara pengar medan privatpersoner slipper ladda stillaståendes exempelvis i mörker 

under kvällar och nätter. De sparar också tid och kan kanske köpa en billigare elbil med mindre 

batterikapacitet. Det svåra är att finna det exakta priset på dessa värden, men projektgruppen gjorde ett 

försök i en av enkäterna som skickades ut på sociala medier. 
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Bilaga 1. Tidsplan – GANTT 

 
Bilaga 2. Prissättning av Bussar  

 
Bilaga 3. Prissättning av Lastbilar 

 
Bilaga 4. El-kostnad per månad för eldrivna personbilar  

Projektbeskrivning 
Projektorganisation  
Projektorganisationen för detta projekt utgörs av Linus Andersson, Axel Holmqvist, Mohamad Kokh 

och Jesper Sandén. Samtliga projektmedlemmar har tilldelats ansvarsområden i projektet. Se bilaga 5 

vilket område respektive projektmedlem ansvarar för. 

Bilagor 
 

1. Inledning 
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Bilaga 5. Beskrivning av projektorganisationen 

Viktigt att benämna är att samtliga projektmedlemmar är enade om att alla ska finnas till hands och 

hjälpa till trots att det inte är deras ansvarsområde. Med andra ord är projektorganisationen dynamisk 

och samtliga projektmedlemmar ska synnerligen vara delaktiga i alla delar i projektet.  

 

Mohamad Kokh är projektledare i detta projekt och är därmed ansvarig för projektet, däremot med 

stort stöd från övriga projektmedlemmar. Projektledarens huvudansvar i detta projekt är att se till så att 

projektet fortlöper som det ska, det vill säga att tidsplan samt milstolpar som är uppsatta för projektet 

följs. Projektledaren bär även ansvaret att planera och organisera samt att förmedla relevant 

information till övriga projektmedlemmar. Axel Holmqvist är den projektmedlem som bär 

huvudansvaret för rapporten, både vad det gäller struktur men även att se till så att alla delar finns med. 

De delar som finns med i tidsplanen ska finnas med i rapporten och även vara utförda och klara i rätt 

tid. 

 

I projektorganisationen ingår även en kommunikationsansvarig och det är Linus Andersson som har 

den rollen. Linus huvudsakliga uppgift är att se till att alla kommunikationer i organisationen gör 

smidigt och framförallt når fram till rätt person vid rätt tidpunkt. Till sist finns det även en 

analysansvarig i projektorganisationen. Jesper Sandén är den person som har samtliga analyser som sitt 

ansvarsområde. Anledning till att Projektorganisationen tog beslut om att det är lämpligt med en 

PROJEKTLEDARE

Mohamad Kokh

Kommunikations-
ansvarig

Linus Andersson

Rapportansvarig

Axel Holmqvist

Analysansvarig

Jesper Sandén
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analysansvarig är av den simpla anledningen att stora delar av projektet handlar om att utföra analyser 

samt att även analysera modeller. 

Tidsplan 
Projektgruppen avser att träffas för handledning varje måndag klockan 08:55 med Leif Nordin, under 

handledningsmöten kommer gruppen att diskutera arbetet från veckan innan. Utöver 

handledningsmöten med kursens examinator har gruppen även kontinuerliga möten varje fredag 

klockan 09:00 med deras kontaktperson på HEM (Robert Bergqvist). 

 

Utöver detta har projektgruppen bestämt att utöver dessa två möten alltid återkoppla för att diskutera 

responsen, Möten och Workshops kan tillkomma vid behov (Se bilaga 1). 

 

Kostnad 
Projektgruppen tar ej hänsyn till någon budget. 

 

Intressenthantering 
Projektgruppen har valt att använda sig av Mendelow´s matris för att på ett överskådligt och tydligt sätt 

beskriva projektets intressenter. Dessa intressenter placeras vardera in i en av de tre kategorierna; kärn-

, primär- och sekundära intressenter och delas sedan in beroende på hur mycket inflytande och hur 

stort intresse de har för projektet.55 

Nedan placeras projektets intressenter in i de ovan nämnda kategorierna. 

 
För att tydliggöra hur mycket inflytande respektive intressent har, samt graden av intresse, delas de in i 

följande matris. 

 
55 Avdragslexikon, Mendelow´s matris, hämtad 2021-02-23 från https://avdragslexikon.se/projektledning/mendelows-

matris-intresse-inflytande/ 

Kärnintressenter

• HEM, Halmstad Energi & Miljö

• Robert Bergqvist (HEM)

• Leif Nordin (HH) 

Primära 
intressenter

• HEM:s kunder, leverantörer och 
samarbetspartners

• Elbilsägare

• Halmstad Kommun

Sekundära 
intressenter

• Jeanette Gullbrand (HH)

• Trafikverket

• Transportstyrelsen

• Elektrifieringskommisionen

• HEM:s konkurrenter

• Kurskamrater
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Bilaga 6. Medelows matris med hanteringsmetod 

 
Bilaga 7. Medelows matris med intressenter ifyllda  

 

Figur 1 beskriver hur intressenterna skall hanteras och figur 2 visar samma bild men med dem alla 

ifyllda. Man kan enkelt utläsa hur projektets olika intressenter skall bemötas samt hanteras. Projektets 

kärnintressenter har en hög grad av intresse samt hög möjlighet att påverka, de skall därför hållas 

engagerade under hela projektets gång för att tillfredsställa deras förväntningar och har därför placerats 
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1. Inledning 
 

 



 
 

 

58 

 

längst upp till höger i figur 2. Projektets primära intressenter har placerats i rutorna Håll nöjd och Håll 

informerade då bland annat Halmstad Kommun synnerligen innehar ett intresse och en stor möjlighet 

att påverka, och elbilsägare bör ha ett högt intresse men inte en lika stor möjlighet att kunna påverka 

projektet. De intressenter som man bör hålla ett öga på är de sekundära intressenterna såsom HEMs 

konkurrenter och Trafikverket. Dessa kan inneha ett visst intresse men har låg möjlighet att påverka 

projektet och detsamma gäller för kurskamraterna. Alla sekundära intressenter har därför placerats i 

rutan Håll koll på. 

 

Riskhantering 

 

Risk 

 

Sannolikhet 

(S) 

1 - 5 

 

Konsekvens 

(K) 

1 - 5 

 

Riskvärde 

S * K 

 

Riskåtgärd 

Milstolpar ej 

uppfyllda 
2 3 6 

Tydlig tidsplan 

Samarbete avslutas 1 5 5 
Kontinuerlig kontakt med 

samarbetspartner 

Resultat uppfyller 

inte krav 
2 4 8 

Tydlig struktur i arbetet 

Brist i 

kommunikation 
3 3 9 

Tillsätta 

kommunikationsansvarig 

Kompetensbrist 3 3 9 
Noggranna förstudier 

I ett dynamiskt projektarbete där det kan förekomma ett flertal parallella arbeten under projektets gång 

är det lätt att någon del av arbetet glöms bort vilket resulterar i att en milstolpe inte uppfylls. 

Projektgruppen har därför gjort ett GANTT-schema med tydliga milstolpar för att på så minimera 

risken för att arbete inte blir klart i tid. En annan risk i detta projekt är att samarbetet skulle upphöra av 

okänd anledning vilket skulle innebära att projektet inte kan fortlöpa som tänkt. En ytterligare risk är 

att resultatet inte uppfyller de krav som är ställt på projektet vilket således innebär att projektgruppen 

misslyckats.  
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Då projektets omfattning är både bred samt att projektmedlemmarna sedan tidigare aldrig ingått i en 

projektgrupp tillsammans finns det en potentiell risk för bristande kommunikation. Detta projekt 

innehåller även ett flertal nya områden som inte projektets medlemmar varit insatta i innan vilket 

således kan bidra till olika former av kunskapsluckor. En risk för detta projekt är därav att det kan 

finnas någon form av kompetensbrist.  

 

SWOT – analys, projektgruppen 
 

Styrkor 

Gruppen har ett stort gemensamt intresse inom ämnet vilket stärker engagemanget i grupparbetet. 

Medlemmarna har tidigare erfarenhet från att jobbat ihop och det har fungerat väl och tillsammans med 

regelbundna möten med avstämningar och milstolpar så förbättrar det flödet i arbetet.  

 

Svagheter 

Projektet omfattar ett ämne som är under stor utvecklingsfas vilket kan försvåra arbetet för gruppen då 

information om ämnet och erfarenheten hos gruppmedlemmarna är till viss del begränsad. 

 

Möjligheter 

Gruppen kommer att få möjlighet till att skapa en användbar affärsmodell åt HEM och bilda nya 

företagskontakter. I projektarbetet får medlemmarna även möjligheter till att få en bredare kunskap 

inom affärsutveckling och området elvägar. 

Hot 

På grund av den pågående pandemin sker kommunikationen till mestadels på distans vilket kan 

medföra begränsningar. Det utvecklas ständigt nya tekniker och fordonsindustrin är en av dem som 

utvecklas mest. Därför finns risken för att HEM väljer att satsa på något annat än elvägar vilket 

påverkar gruppens projekt. Elektrifieringen av fordon riskerar även att bli mindre förmånlig vid 

skatteändringar vilket i sin tur påverkar projektet. 

 

Slutsats 

Det gemensamma intresset för ämnet och det bra samarbetet i projektarbetet bland medlemmarna är 

meriterande för att få ett bra resultat. Detta övervinner svagheterna med projektidén och hur den 

nuvarande världssituationen med pandemin begränsar arbetet. 

 

Intervjuer 
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Elisabet Falemo 
Vad tycker du allmänt om elvägar och hur sannolikt är det att tekniken kan implementeras 

inom de närmaste åren? 

”Det där är en svår fråga att svara på för att tekniken finns och testas i flera håll både i Sverige och 

andra länder. Hur man skall kunna få en ekonomi i det är en svårare fråga, detta beror på politiska 

beslut i Sverige, både statliga samt kommunala. Kan man hitta tillämpningar där det finns användare 

som är beredda att betala för det så kommer det säkert att byggas.” 

 

Vilken målgrupp anser du att elvägar riktade sig till? (Personbilar, företag, lastbilar, bussar etc.) 

”Just nu tror jag att det är dels de allra tyngsta transporterna eftersom de har svårast att hitta andra 

lösningar men det kan också vara lokala distributioner där det är stora flöden på samma väg av 

användare.  

Genom den diskussionen som vi har med Trafikverket ser man att fordonstillverkarnas batteri tekniker 

utvecklas så snabbt och även för lastbilar, snabbladdning ser många som ett alternativ då. Hur balansen 

mellan snabbladdning och elvägar kommer bli är nog en öppen fråga tror jag. 

 

Vi pratar bland annat med personer i Tyskland som håller på med pilotområdena som finns där och det 

verkar som att vätgas och bränsleceller i ropet. Det är någonting som man jobbar mycket med där, det 

finns konkurrens från andra tekniker också och man ser ändå att traditionella diesel inte är en 

konkurrens, det är andra tekniker isåfall.” 

 

Så du anser att allting som i princip är hållbart och leder till att fordonsindustrin blir mer 

hållbart kan anses som en konkurrent till elvägar? 

”Det kan vara både komplement och konkurrens för att det gäller och hitta de tillämpningarna där 

tekniken kommer bäst i sin rätt eftersom elvägar inte kan vara lösningen till alla transportproblem men 

däremot så kan en satsning på snabbladdning bli väldigt svårt eftersom sträcker där det finns mycket 

trafik skapar en flaskhalsproblematik tror jag. I dessa fallen kan elvägar vara ett viktigt komplement. 

 

Om man kan få liknande satsningar på kontinenten där man har ännu större flöden med transporter, det 

är ju så man diskuterar i Tyskland till exempel, det är de stora motorvägarna som kanske har 4–5 fält i 

varje riktning som har ett helt annat trafikflöde.” 

 

Med avseende på kWh priserna av snabbladdstationer, hur mycket tror du att priserna kommer 

att skilja sig från priserna på elvägar? 

”Detta är en fråga som vi diskuterar väldigt mycket! Vi gör bedömning att om det skiljer sig mycket så 

kommer ingen använda elvägarna. Ska man över huvud taget göra en prissättning så behöver man att 
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inte göra den mycket dyrare än snabbladdning, det kan vara något dyrare eftersom man sparar tid. Det 

är en ganska intressant fråga och frågan är hur mycket trafik det behövs för en elvägsanlägning som får 

igen kostnader.” 

 

Kommer det att införas någon form av bidrag för privatkunder? 

”Bedömningen som jag uppfattar det i allmänt är att privatpersoner kommer att ladda hemma eller i sin 

destination. I alla fall inledningsvis är det ganska små intäkter till elvägssystemet, även om man kan ha 

nytta av det är det ett dilemma. Elvägar kanske är förutsättningen till att fordon har mindre batterier så 

kanske man ändå inte laddar där. 

 

Det är svårt att bedöma och ligger långt fram i tiden. Det är en fråga om vilka styrmedel man behöver 

får att nå målen och hur övriga världen gör också. När det gäller fordon och batterier storlekar är det en 

global marknad. Omvärlden måste reagera för att detta kan genomföras.” 

 

Vad kommer att hända med skatten när fossila bränslen försvinner? 

”Detta är en fråga som ni får ställa till finans partimentet eftersom jag tror att de kliar sig väldigt 

mycket i huvud kring detta. Man kommer inte kunna kompensera detta med brukaravgifter. Nu finns 

det ju skatt på el också men det motsvarar inte riktigt eftersom det inte blir samma intäkter.” 

 

Vilken typ av elvägsteknik tror du är den bästa och vilken kommer bli vanligast? 

”Det kan jag inte svara på eftersom det är omöjligt att säga då utredningen är teknikneutrala samt 

utforma regler som kan användas oavsett teknik. Det finns fördelar och nackdelar med alla tekniker” 

 

Tror du att företag kommer anpassa värdet utifrån den marknaden de bemöter eller anpassa sig 

till konkurrenter? 

”Det är en svår fråga att svara på. Utgångspunkten som vi jobbar med är att intäkterna kan täcka 

kostnaderna med drift och innehåll. Kostnaderna skall man hålla så låga som möjligt och hitta ett 

system som inte är allt för kostsamma. Det man kan variera är tidsfaktor där det naturligt är ett litet 

antal de första åren och sen kan det bli fler senare, men har man ett för högt pris från början så kommer 

aldrig de senare. Detta är ett stort risktagande man gör genom att det krävs en stor investering för att få 

ett underlag, sen så måste priset motsvara det värde för de som använder det. Det finns som sagt 

konkurrens från andra tekniker.” 

 

MotorHalland 
Projektet innefattar ett framtagande av en intäktsmodell till eventuella el-vägar i Halmstad kommun. 

Vi arbetar för tillfället med förstudier och insamling av statistik. Eventuella el-vägar kommer att ladda 
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körande bil induktivt vilket minskar eller till och med eliminerar behovet av "laddstopp". Vi är 

intresserade av att höra dina åsikter om att bilar måste kompletteras med utrustning för att kunna ladda 

på dessa vägar samt dina åsikter om elektrifiering av vägar i Halmstad.  

 

Detta är en av framtidens viktigaste frågor, för att man ska kunna nå en mobilitet som överträffar den 

vi är vana vid från en konventionell fossilbränsle driven bil. 

 

Finns egentligen hur mycket som helst att gå in på men för att kort svara på huvudfrågorna så är mina 

åsikter/kunskap baserat på den tekniknivå som nu finns tillgänglig. 

 

Dagens bilar har ej den teknik inbyggd så att induktivladdning skulle fungera automatiskt. Troligtvis 

behövs helt nya modeller som har denna teknik monterad från fabrik.Not. Bland annat Scania kör lite 

tester på bussar i drift. Tror det finns en linje i Södertälje sen något år tillbaka. Jag tror Halmstad med 

de flesta städer måste börja titta på denna frågan. Första steget blir säkert induktivladdning som sker 

via korta stopp så som trafikljus, parkeringsplatser (ICA, gymmet, Hallarna) eller på bensinstationer. 

Infrastruktursatsningen som innebär att ta steget fullt ut kommer nog tyvärr ta tid. Då jag ser lite 

problem med fri konkurrens gällande att utveckla dessa nät på vägarna. Då merparten av vägarna ägs 

av staten och kommuner. Finns säker lösningar på detta, men frågan är komplex.Not.  En annan viktig 

fråga är att för att induktivladdning skall fungera måste  alla biltillverkare enas om standarder. Idag har 

vi ju >4 olika lösningar som jag känner till gällande vad/hur man laddar en hybrid/elbil. 

 

Hallandstrafiken 
 

Hur är elbussarna ni har idag och hur de fungerat hittills? Vad har varit bra och varit sämre? 

Generellt sett har det fungerat bra med elbussarna, enstaka problem. Men jag kan egentligen inte svara 

detaljerat på teknik vad som funkat och inte funkat. Men driftmässigt har vi inte haft större problem på 

dom än vad vi haft gentemot övriga bussar. De har uppfyllt våra förväntningar. 

 

Finns det något som är bättre eller sämre med elbussarna jämfört med de andra bussarna enligt 

kunderna? 

Det är en ganska subjektiv fråga och det är data som vi ännu inte kunnat ta in. Vi har inte gjort några 

kundundersökningar på det omfattande sätt som vi skulle vilja ha gjort på grund av pandemin. Tanken 

var att vi skulle ha en datainsamling där vi får in allmänna åsikter. Rent tekniskt det jag kan tycka är 

komfort kan upplevas som det inte är det för en annan, det är upp till resenärerna att bestämma vad 

komfort är i slutändan. Jag har inte så bra uppfattning om vad som blivit sämre med just elbussarna. 

Men när det gäller komforten är det säkert inte jättemycket förbättringar än vad det skulle vara i en 
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dieselbuss. Men däremot komforten bland övriga trafikanter eller de som rör sig på stan kan uppfatta 

elbussarna som tystare, vilket såklart är positivt. 

 

Hur ser planen ut för framtiden i dagsläget, gasbussar eller elbussar? 

Den inriktningen vi har just nu är el, gas har vi helt gått ifrån. Där finns det verkligen en 

säkerhetsaspekt och även ett infrastrukturproblem med påfyllning med gas och så vidare. Vi har inga 

gasbussar kvar och vi har inga planer på att ta in några.  

 

Vad är den största faktorn som gör att ni bara kör stationär laddning? 

Jag skulle främst villa säga kostnad kontra nytta. De investeringarna ska på sikt betala tillbaka sig. Det 

är den stora biten. Det tillsammans med att det är ju också en kommunfråga, att man skall vara villig 

att göra investeringar i vägnät och ofta på bekostnad av biltrafik.  

Men från vårt håll så vill vi ju alltid ha så mycket investeringar som gynnar oss. Gärna ny teknik och 

så miljövänligt som möjligt, det är vårt starkaste säljargument med miljönyttan genom 

kollektivtrafiken. Men det skall också vara rimligt den kostnaden, det är ju ändå skattefinansierat. Vi 

måste ta hänsyn till att det är skattebetalarnas pengar vi spenderar.  

 

Hur stor möjlighet har Hallandstrafiken att ändra på rutterna om elvägar implementerats? 

Vi har ju all möjlighet att ändra på rutterna, om det är det som krävs. Problemet är att vi blir ganska 

låsta om vi gör en sådan här investering. Det är ju den vägen man kör, skall man då dra om en rutt så 

kan det bli en stor bekostnad jämförelsevis med hur det skulle gå till idag.  
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