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Abstrakt 

 
Examensarbetet behandlar elbilarnas entré in på den internationella bilmarknaden.  
Syftet med examensarbetet är att framställa information om elbilsmarknaden i nuläget 
samt att prognostisera framtiden. Genom att undersöka marknaden och presentera teori 
om nya innovationer och om konsumentbeteende, framställs information om hur 
elbilsmarknaden ser ut idag, utgående från utbud och efterfrågan. Vidare presenteras 
vad som behövs för att elbilsrevolutionen skall accelerera. I arbetet används information 
och statistik från internationella kommunikationsbyråer, erkända tidskrifter och en 
intervju med en anställd vid Tesla.  
 
I examensarbetet framkommer att elbilsmarknaden idag är i ett avsparkskede, och att 
elbilsmarknaden utvecklas med hjälp av hybridbilar. Inom de kommande fem till tio åren 
kommer mängden elbilar på vägarna att öka betydligt, och antalet elbilsmärken och -
modeller kommer vara allt fler. Faktorer som räckvidd, laddningstider och 
infrastrukturen är oerhört viktiga då det handlar om att utveckla elbilen som produkt. 
Men för att öka mängden konsumenter på elbilsmarknaden,  måste antalet 
elbilstillverkare bli flera och urvalet inom segmentet bredare. 
 
I examensarbetet framkommer att nästa generations bilar drivs av el, och inte till 
exempel av gas. Slutresultatet av arbetet är en mycket informativ analys över 
elbilsmarknaden, idag och i framtiden.  
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Tiivistelmä 

Opinnäytetyö käsittelee sähköautojen tuloa kansainvälisille automarkkinoille. 
Opinnäytetyön tavoitteena on esittää tietoa sähköautomarkkinoiden tämänhetkisestä 
tilasta ja ennustaa tulevaa. Tutkimalla markkinoita ja esittämällä uusia innovaatioita ja 
kuluttajakäyttäytymistä koskevaa teoriaa, opinnäytetyössä kerrotaan 
sähköautomarkkinoiden tilasta, perustuen tuotteiden tarjontaan ja kysyntään. Lisäksi 
esitetään mitä vaaditaan, sähköautojen vallankumouksen kiihtymiseksi. 
Opinnäytetyössä on hyödynnetty kansainvälisten viestintätoimistojen ja tunnustettujen 
aikakauslehtien julkaisemaa tietoa ja tilastoja ja sen lisäksi on haastateltu yhtä Teslan 
työntekijää. 
  
Opinnäytetyöstä selviää, että sähköautomarkkinat tällä hetkellä ovat kick-off-vaiheessa, 
ja että markkinat kehittyvät hybridiautojen avustuksella. Tulevina 5-10 vuosina, 
sähköautojen määrä maanteillä tulee lisääntymään huomattavasti, kuten myös 
sähköautomerkkien ja -mallien määrä. Sellaiset tekijät kuin kantomatka, latausaika ja 
infrastruktuuri ovat erityisen tärkeitä sähköautojen tuotekehityksessä. Mutta jotta 
kuluttajien määrä sähköautomarkkinoilla kasvaisi, pitää sähköautoja valmistavien 
yritysten määrän kasvaa ja valikoiman kyseisessä tuoteryhmässä laajentua. 
  
Opinnäytetyössä todetaan, että seuraavan sukupolven autojen käyttövoimana tulee 
olemaan sähkö, eikä esimerkiksi kaasu. Työn lopputuloksena on hyvin informatiivinen 
analyysi sähköautomarkkinoista, tänään ja tulevaisuudessa. 
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Abstract 

This thesis examines the entry of electric cars on the international car market. The 
purpose of this thesis is to produce information about the electric car market currently, 
and prognose the future. By examining the market and presenting theory about new 
innovations and consumer behavior, information about how the electric car market looks 
today is produced, originating from supply and demand. Furthermore, information about 
what is needed for the electric car revolution to speed up is presented. The information 
and statistics used in the thesis comes from international communication agencies, 
recognized journals and an interview with an employee at Tesla, Inc. 

The thesis reveals that the electric car market is in a kick-off phase, and the electric car 
market will evolve with the help of hybrid vehicles. Within five to ten years the number of 
electric cars on the market will increase considerably, and the number of electric car 
brands and models will be even more. Factors like range, charging time and the 
infrastructure are tremendously important when it comes to developing the electric car 
as a product. In order to increase the number of consumers on the electric car market, 
the number of electric car manufacturers must increase and the selection within the 
segments must become broader. 

The thesis unveils that the next generation of cars will be driven by electricity, and not for 
instance, gas. The result of this work is a very informative analysis of the electric car 
market, today and in the future. 
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1 Inledning 

Är elbilsrevolutionen redan här, eller hur ser framtiden ut för elbilarna? Fram tills nu, år 

2019, har elbilen varit en lyxprodukt då tillverkare som Tesla producerat dyra elbilar och 

nyligen har även Audi, BMW och Mercedes kommit med på marknaden. Som bäst ser man 

dock ett nytt segment i marknaden, det vill säga billigare elbilar. Tillverkare som 

Volkswagen, Nissan och Kia har börjat sälja elbilar till lägre priser, med längre räckvidd, 

tillgängliga för allt fler konsumenter. Som bäst är rivaliteten hård mellan tillverkarna om 

vem som har den längsta räckvidden på sina bilar och den snabbaste laddningen. De senaste 

åren har tekniken gått kraftigt framåt och laddningsnätverket har blivit mer omfattande. Alla 

stora biltillverkare har lagt ner pengar på att utveckla sin hybridteknik och elbilsteknik, 

medan vissa helt slutat utveckla den klassiska förbränningsmotorn och helt övergett 

dieselmotorn. Detta arbete fokuserar på hur läget på marknaden nu ser ut, var marknaden nu 

ligger och hur den kommer att se ut i framtiden. Är det för tidigt att räkna bort förbrännings- 

och dieselmotorerna samtidigt som vissa tillverkare, till exempel Mercedes, menar att man 

kan vrida ner utsläppen på dieselmotorerna ännu mycket kraftigt, medan tillverkare som 

Volvo helt slutat utveckla dieselmotorer. I denna kapplöpning om vem som kommer att vara 

störst på marknaden om 5–10 år, och vilka investeringar som har lönat sig eller inte, finns 

det bara vissa vinnare, och det är precis vad fokus sätts på i detta arbete. Arbetet kommer att 

fokusera på elbilen sedd från konsumentens synvinkel, var elbilen som produkt är nu och 

vart den är på väg. Man kommer även att se på hur marknaden ser ut för konsumenterna nu, 

och vad biltillverkarna tillsammans gör för att driva elbilsmarknaden framåt. 

Elbilsrevolutionen är här för att stanna, och kommer med stormsteg, men vem blir den stora 

vinnaren, och vad skall konsumenterna satsa på? 

1.1 Problemformulering 

Åsikterna om elbilarna är många. Vissa politiker vill förbjuda det privata ägandet av en 

förbränningsmotorbil samt försäljningen av dem inom de kommande tio åren, medan vissa 

menar att det är för tidigt. Är elbilsrevolutionen redan här, eller är den på väg inom en snar 

framtid, om alls? Det skall vi ta reda på genom att analysera utbudet på marknaden nu och 

hur det kommer vara i framtiden, samtidigt som vi tar fram teori om konsumentbeteende då 

det kommer till elbilen. Vilka är trenderna just nu och kommer elbilsmarknaden faktiskt 

blomstra i något skede? Ingen biltillverkare står säker då konsumenterna övergår till elbilar, 

eftersom elbilarnas teknik är något helt annat än en traditionell bils teknik. Nästan alla 
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biltillverkare producerar redan mild-hybrid, vanlig hybrid och plug-in hybridbilar, men hur 

ser framtiden egentligen ut för elbilar?  

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med arbetet, både teorin och undersökningen, är att framställa information om 

elbilsmarknaden i nuläget samt att prognostisera framtiden. Kommer elbilen ta över 

bilmarknaden eller inte, och vilka företag satsar hårt på att få elbilen ut på marknaden? Vilket 

utbudet är på marknaden nu och vad som är på kommande från olika tillverkare sätts också 

fokus på. Teorin i undersökningen kommer bestå av teori om marknadsanalyser och 

konsumentbeteende, samt information om framtidsforskning och omstörtande innovation, 

vilket elbilen är. Genom undersökningen tar man reda på hur marknaden ser ut och hur den 

kommer växa längs med åren, både för hybrid- och för elbilar. Undersökningen kommer se 

på företag som Tesla, som bara tillverkar elbilar, men även de traditionella biltillverkarna 

och lyxbilstillverkarna och deras övergång till elprodukter. Hurdan infart kommer 

biltillverkarna ha till den nya marknaden, och vilka är förlorarna och vinnarna? Allt detta 

analyseras från en konsuments synvinkel, så att hen vet när man skall förbereda sig på att 

lägga ut pengar på en hybrid- eller elbil. Elbilsrevolutionen ser ut att närma sig, men är 

konsumenterna redo? 

Arbetets avgränsningar har att göra med hur ny elbilsmarknaden är. Det finns ingen facit till 

hands som säger hur elbilen kommer tas emot på marknaden då produktionen kommer igång 

ordentligt, eftersom det är en helt ny marknad. Att marknaden är ny är samtidigt både 

intressant och utmanande, med tanke på att det inte finns en obegränsad mängd källor för 

teori. Teori om marknadsanalyser och framtidsforskning finns det tillgång till, men om själva 

elbilen finns det ytterst lite. Detta leder även till att vetenskapliga källor, som kan bekräfta 

informationen, kommer ha en stor betydelse i arbetet. En positiv aspekt som gäller 

elbilsmarknaden är dock att den väcker intresse världen runt, vilket betyder att det finns en 

hel del statistik om marknaden. Det finns uppgifter om hur den ser ut idag men också 

spekulationer om hur den kan se ut i framtiden. Sist men inte minst måste man komma ihåg 

hur ny marknaden är, och att marknadsläget och marknadsledaren kan ändra hela tiden, 

beroende på vilken tillverkare som släpper en ny bilmodell och när. 

I arbetet behandlas inte elbilarna ur en teknisk eller teknologisk synvinkel, ingen fördjupning 

gör i hur de fungerar eller hur de rent tekniskt skiljer sig från sk. traditionella bilar. 
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1.3 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Den kvantitativa delen av undersökningen kommer att bestå av sekundära källor. Via 

sekundära källor och undersökningar som olika företag och byråer gjort får man fram 

information om var elbilen i dagens läge är populärast och var den kommer slå igenom i 

framtiden. Elbilsmarknaden är ett hett ämne hos många biltillverkare som bäst, och hos dem 

finns en hel del utmärkt sekundär data. Den kvalitativa delen kommer bestå av en intervju 

med anställda på Tesla. En intervju med marknadsföringsanställda hos Tesla samt 

presentation av deras produkter kommer svara på frågor som hur Tesla lyckats bli ledande 

inom elbilsmarknaden. 

1.4 Källor 

Teori, fakta och litteratur kommer från källor som nyhetsbyråer, analysföretag, olika 

biltillverkare och vetenskapliga dokument. Exempel på dessa är Forbes, Harvard Business 

Review, Mckinsey, PWC, Bloomberg, JPMorgan, BBC, Business Insider, CNN och även 

bilmagasin. Även biltillverkarnas egna webb-sidor som till exempel Tesla.com och 

Audi.com används. Böcker med teori om elbilen just nu och biltillverkarnas fordon finns 

inte att tillgå, utan de böcker som kommer användas fokuserar mera på teori om 

marknadsanalyser och framtidsforskning. 

2 Marknadsteori 

“Some people say, "Give the customers what they want." But that's not my approach. Our 

job is to figure out what they're going to want before they do. I think Henry Ford once said, 

"If I'd asked customers what they wanted, they would have told me, 'A faster horse!'" People 

don't know what they want until you show it to them. That's why I never rely on market 

research. Our task is to read things that are not yet on the page.” – Steve Jobs 

För att se vad som inverkar på marknaden, och hur konsumenter engagerar sig i marknaden 

och fattar beslut om att köpa produkter, måste man granska teori om konsumenter. För att 

företag skall hitta ut till konsumenter måste de känna till sin marknad, medan de måste 

placera sig rätt på marknaden för att kunden skall hitta dem. Genom att ta en titt på hur 

företag analyserar marknader samt hur kunderna fattar beslut om att köpa en viss produkt, 

kan man beskriva och förstå marknadsläget inom elbilsmarknaden. Att känna till 

marknadsteori är viktigt både för konsumenten samt för företaget, för att hålla reda på det 

senaste nya på marknaden.  
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2.1 Marknadsanalys 

Att känna till en marknad är ytterst viktigt både för konsumenterna då de vill köpa en 

produkt, men även för ett företag då de planerar för framtiden och speciellt då de skall lansera 

en ny produkt. 

En marknadsanalys är en analys av en marknads eller branschs attraktivitet. Man får fram 

informationen om marknaden genom att se på marknadsstorlek, var tillväxten finns samt 

trenderna. (PWC, u.å) 

Att förstå en marknad och sina kunder är ytterst viktigt för ett företag. Om man inte förstår 

sina kunder och vem de är, kommer man ha problem att producera en produkt som passar 

kundernas behov och intressen, och det leder till att företagets marknadsstrategi kan 

misslyckas. För att bättre känna till marknaden måste man analysera marknaden, och för 

företagen finns det fyra viktiga delar i en marknadsanalys. Den förstå delen är en översikt 

över industrin, för att se åt vilket håll industrin är på väg och hur den ser ut som bäst. Den 

andra delen är målmarknaden. Vem är egentligen företagets kunder, vad behöver de och hur 

ser de ut demografiskt? Den tredje delen har att göra med konkurrensen på marknaden. Vilka 

är konkurrenternas styrkor och svagheter, och var positionerar de sig på marknaden? Den 

fjärde delen har att göra med prissättning och en prognos. Utgående från prissättningen får 

man reda på var på marknaden företagets position är, och genom en prognos kan man ta reda 

på hurudan del av marknaden man eftersträvar. (Parsons, 2018) 

I det första steget av en marknadsanalys handlar det om att beskriva företagets industri och 

vart den är på väg. Det handlar om att diskutera trender inom industrin och var det finns 

tillväxtmöjligheter. Att analysera företagets industri är annat än att undersöka en marknad. 

Då man undersöker en marknad lär man sig om sina kunder, men i första skedet av en 

marknadsanalys lär man sig om företag som liknar det företag som man representerar. Detta 

är viktigt med tanke på att man skall få fram information om hurdan efterfrågan det kommer 

att finnas på en viss produkt i framtiden samt hur konkurrenskraftig industrin kommer vara 

i framtiden. (Parsons, 2018) 

Andra steget handlar om att ta fram information om målgruppen, eller målmarknaden. Via 

att ta fram målgruppen får man reda på vem som är företagets ideala kund. Man tar fram 

information om marknadens storlek, alltså statistik om hur många potentiella kunder det 

finns för företagets produkt eller service. Man tar även fram demografisk information om 

kunderna, som till exempel åldersstrukturen, inkomstnivå och utbildningsnivå. Viktigt är 
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även att ta fram på var kunderna finns, för att veta var man hittar dem. Andra viktiga saker 

att tänka på är vad företagets kunder gillar eller inte gillar. På vilket sätt handlar kunderna 

och hur köper de produkter i precis den här produktkategorin? Viktigt är även att känna till 

trenderna. Vanligen har en produkt flera olika slag av kunder, och då måste man göra en 

marknadssegmentering, för att ta fram var vissa sorters kunder finns, både geografiskt och 

demografiskt. (Parsons, 2018) 

Det tredje steget fokuserar på konkurrensen på marknaden. Utöver att man får reda på 

information om vilka företag företaget konkurrerar med, får man fram information så som 

konkurrenternas styrkor och svagheter. Den informationen kan man sedan utnyttja gällande 

företagets framtida produkter eller tjänster. När man analyserar konkurrenterna skall man 

både se på direkta konkurrenter och indirekta konkurrenter. Direkta konkurrenter är företag 

som har mycket liknande produkter som det egna företaget. De potentiella kunderna handlar 

troligen hos dessa företag. Indirekta konkurrenter har en alternativ lösning på problemet som 

din produkt eller tjänst skall lösa. Ytterst viktigt är det här för företag med en helt ny produkt 

eller tjänst. Som ett exempel kan man använda den första datorbaserade aktivitetshanteraren. 

Denna aktivitetshanterare hade inga direkta konkurrenter då det kom till datorbaserad 

aktivitetshantering, men den hade konkurrens av vanliga planeringspapper och ”sticky 

notes”. Det är även viktigt att ta fram information om hur företaget är annorlunda än 

konkurrenterna. Är det egna företagets tjänst eller produkt annorlunda tack vare pris, plats 

eller kanske öppettider. Det är även viktigt att ta fram information om vad man behöver för 

att skydda sig från företag som är starka konkurrenter, som till exempel patentskydd eller en 

bra affärsplats för företaget. (Parsons, 2018) 

Till sist handlar det om att ta fram information om prissättning och en prognos. 

Målsättningen måste givetvis vara att man gör vinst på sin produkt, men man måste även 

tänka på den bild som priset på produkten ger till marknaden och konsumenterna. En dyrare 

produkt kopplas oftast ihop med högre kvalitet, och då är det viktigt att hela företagets 

marknadsföring även signalerar att man säljer en högkvalitetsprodukt eller -tjänst. Allt från 

företagets utseende till sättet man bemöter sina kunder är viktigt. Samma sak gäller då man 

säljer en billigare produkt. Också då skall marknadsföringen och bilden av företaget går hand 

i hand med prissättningen. Då prissättningen är rätt, handlar det om att tänka på hur mycket 

man kommer sälja. Här hjälper industrianalysen man eventuellt redan gjort, för att se hur 

mycket marknad det finns att utvidga till. Viktigt att tänka på är dock att det givetvis kan 

vara en stor utmaning att ta t.o.m. bara en liten andel av en marknad. T.ex. är en procent av 

en tre miljarder euros marknad 30 miljoner euro, även fast en procent i sig låter som en liten 
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andel. Viktigt att komma ihåg är att man måste förstå och också kunna förklara hur man 

kommer förvärva dessa kunder. Genom att göra en prognos, kan man följa med hur mycket 

man säljer jämfört med vad man hade hoppas sälja, och man kan då göra upp mål för 

företaget. (Parsons, 2018) 

Genom att göra en bra marknadsanalys får man en helhetsbild av en marknad, och man 

förbereder sitt företag inför framtiden och inför konkurrensen från andra företag. Utöver 

detta lär man sig förstå sina kunder och ge dem de bästa möjliga produkterna. (Parsons, 

2018) 

Orsaken till att man utför undersökningar eller analyser på en marknad är i första hand för 

att assistera och förbättra marknadsföringsbeslut som fattas inom ett företag. 

Undersökningarna kan göras på vilken marknad som helst där det finns uppköpning och 

försäljning. Marknadsundersökningen kan ha hjälp av både kvalitativ och kvantitativa 

undersökningar. Idén med marknadsundersökning är att systematisk samla in data, analysera 

och tolka information för att göra relevanta marknadsföringsbeslut.  (Hague & Jackson 1999, 

11–20) 

2.2 Konsumentbeteende 

Stora företag som Ford och Apple har spenderat flera miljarder dollar på att undersöka 

konsumentbeteende. Detta för att ta reda på vad som påverkar och vad som får konsumenter 

att fatta ett köpbeslut. (Kajabi, 2018) 

Konsumentbeteende är helheten av konsumentens beteende och det mönster en konsument 

följer innan hen gör ett uppköp. Allting börjar då kunden blir medveten om att hen vill ha 

eller önskar sig en produkt, tills kunden har gjort transaktionen för köpet. Man kan även 

beakta uppköp som repeteras i konsumentbeteendet. Till exempel kunder som köper 

vardagliga produkter som ett företag producerar kan man analysera genom att granska 

konsumentbeteendet, men det samma gäller även dem som bara köper en produkt en gång. 

Genom konsumentbeteende kan man även lära sig hur kunder växelverkar med företagets 

produkter. Det är viktigt att man studerar konsumentbeteende för att effektivera 

försäljningen och marknadsföringen. (Kajabi, 2018) 

Till konsumentbeteende hör flera olika faktorer. Till exempel hur konsumenter beter sig 

individuellt eller i grupper, när konsumenter högst troligen köper en produkt, hur kunderna 

känner sig före och efter köpet, varför och hur konsumenternas beteende ändrar baserat på 
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typen av produkter eller tjänster de köpt och hur många beröringspunkter kunden har med 

ifrågavarande varumärke eller produkt innan hen köper produkten. (Kajabi, 2018) 

Då konkurrensen mellan företag och organisationer världen runt ökar, söker ledningen inom 

företagen efter marknadsföringsstrategier som kan hjälpa dem genom de nya utmaningarna 

som konkurrensen för med sig. Grunden till dessa strategier är giltighet, tillgänglighet och 

praktisk information om konsumentbeteende. För att hjälpa marknadsförare att planera har 

företag börjat använda sig av beteendevetenskap för att samla information om konsumenter.  

I dagens värld hjälper teknologin företagen att samla in information om konsumentbeteende. 

Det finns flera metoder att samla data, som till exempel genom observationer, intervjuer och 

undersökningar samt experiment. Oberoende av vilket sätt man använder sig av är målet att 

förstå kundbeteende och kunna genomföra en strategi som bäst passar in i en specifik 

situation. (Blackwell, Miniard & Engel 2001, 21–25) 

2.3 Faktorer som påverkar konsumenten 

Konsumenter gör köpbeslut varje dag. Stora företag genomför hela tiden undersökningar för 

att klargöra vad det är som driver konsumenten till ett köpbeslut. Marknadsförare kan 

undersöka var konsumenter köper, när de köper och för hur mycket de köper. Men då det 

kommer till kritan vet inte ens alla konsumenter själva vad det är som driver dem till att köpa 

en produkt. Det finns många olika faktorer på extern nivå som påverkar konsumenten och 

vad hen köper. Dessa faktorer påverkas till stor del av externa faktorer, och det är svårt för 

marknadsförare att påverka konsumenten direkt. De största faktorerna som påverkar 

konsumenter är kulturella faktorer, sociala faktorer, personliga faktorer och psykologiska 

faktorer. (Kotler & Armstrong 2012, 134–135) 

2.3.1 Kulturella faktorer 

Kultur är det som mest påverkar människan då det kommer till beteende och behov. När 

barn växer upp i någon del av ett samhälle lär de sig av olika värderingar, behov och 

beteendet hos den egna familjen, men samtidigt av andra personer, myndigheter och annat i 

samhället. Genom detta, personens inlärning och erfarenhet, byggs en persons individuella 

beteende sedan upp. Marknadsförare försöker känna till då kulturen ändrar och då det finns 

rum för nya produkter på marknaden. Till exempel har personer i dagens läge allt mer koll 

på sin hälsa och att de motionerar tillräckligt, vilket lett till en stor efterfrågan på marknaden 

då det kommer till produkter som främjar hälsa och motion. Allt från träningskläder, 
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motionsutrustning och hälsosam mat har blivit allt populärare. Allt från kulturen till 

personens härkomst och sociala klass inverkar på dess köpbeteende. (Kotler & Armstrong 

2012, 135–139) 

2.3.2 Sociala faktorer 

En persons konsumentbeteende påverkas även av sociala faktorer. Till sociala faktorer hör 

allting från familj, social roll, sociala nätverk och status. Många små grupper som en person 

umgås med har en direkt inverkan på hur person konsumerar. Såväl de grupper som personen 

umgås med, som de grupper som personen skulle vilja höra till, inverkar på konsumenten. 

Som exempel använder Kotler en ung korgbollsspelare som en dag skulle vilja spela i NBA, 

på samma nivå som stjärnan LeBron James. Allt från denna unga korgbollsspelares livsstil 

till produkter och märken hen använder sig av kan då hänföras till LeBron James. Till sociala 

faktorer hör även Word-of-mouth (mun till mun) marknadsföring, då man diskuterar en 

produkt i ett umgänge. Även familjen har en stor inverkan på konsumenten, precis som 

sociala nätverk. Båda dessa källor kan inverka på konsumenten, som sedan kanske föredrar 

en produkt framom en annan. (Kotler & Armstrong 2012, 139–144) 

2.3.3 Personliga faktorer 

Många personliga faktorer som till exempel ålder, livsskede, ekonomiska situation, livsstil 

och självbild påverkar även kundens beslut. Beroende på i vilken ålder en kund är, förändras 

hens smak, mode och stil längs med åren. Saker som om inkomst, att man gifter sig, får barn, 

köper ett hus och mycket mer inverkar på ens livssituation och vilka produkter man behöver 

i sin vardag. En persons ekonomiska situation, yrke och livsstil inverkar även drastiskt på 

ens konsumentbeteende. Då det kommer till självvärde kan olika varumärken intressera 

konsumenten. Ett varumärke som har samma värden som en individ kan intressera kunden 

mycket mera. Till exempel om ett företag satsar på kompetens eller spänning, kommer det 

företaget attrahera personer som har liknande personlighetsdrag. (Kotler & Armstrong 2012, 

144–147) 

2.3.4 Psykologiska faktorer 

En konsuments beteende påverkas ytterligare av psykologiska faktorer. Psykologiska 

faktorer som motivation, uppfattning, tro och attityd och inverkar kraftigt på en kunds 

köpealternativ. Då det kommer till motivation kan en person vilja ha en känsla av 

igenkännande och tillhörighet, vilket kan leda individen att dras till en viss produkt. På 
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samma sätt som motivation, inverkar en persons uppfattning av omvärlden på hens beteende. 

Då det kommer till tro och attityd har det inte bara med religion att göra, utan kan ha att göra 

med hurdan tro eller tycke angående något specifikt en person har. I tro och attityd kan man 

även inkludera åsikt. Har man en uppfattning om att japanerna gör de bästa 

elektronikprodukterna i världen, dras man sannolikt till japanska produkter. (Kotler & 

Armstrong 2012, 147–150) 

2.4 Innovationsspridning 

Rogers (1962) har som målsättning att försöka förklara innovationsspridningsteorin. 

Innovationsspridningsteorin är en teori som beskriver hur nya produkter, teknologier och 

idéer sprider sig och blir populära.  

Enligt Halton (2019) försöker teorin även förklara hur snabbt och varför nya produkter 

sprider sig. Inom teorin framkommer det att vissa personer är mera öppna för att prova ny 

teknologi och anpassa sig till nya produkter än andra. Med andra ord adopterar inte alla i ett 

samhälle en produkt på samma gång, utan beroende på person sker det i olik takt. Inom teorin 

finns det fem olika kategorier av adoption: Innovators eller innovatörer, early adopters eller 

tidigare brukare, early majority eller tidig majoritet, late majority eller sen majoritet och 

eftersläntrare eller laggards. (Clay Halton, 2019)  

2.4.1 Innovatörerna 

Innovatörerna är de första som köper en ny produkt. Typiskt för innovatörerna är att de är 

villiga att ta risker, att de har hög social status, att de har en god ekonomi och att de är de 

första som vill prova nya idéer. Det är också typiskt att de har nära kontakt med källorna 

som lanserar dessa produkter. Genom att de tolererar riskerna, vågar de prova på produkter 

som kanske misslyckas. Detta är dock inte direkt ett problem för dem, tack vare deras goda 

ekonomi. Innovatörerna utgör 2,5 procent av befolkningen. (Marknadsförd, u.å) 

Exempel på innovatörer är personer som använder sig av de allra senaste teknikprodukterna 

innan andra ens visste att produkterna fanns. (Marknadsförd, u.å) 

2.4.2 Tidiga brukare 

Tidiga brukare är nästsnabbast på att införskaffa en ny sorts innovation. Tidiga brukare är 

personer som vill prova ny teknologi och vara trendsättare. Tidiga brukarna är oftast yngre 
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till åldern och har även en högre social status, samt god ekonomi. Tidiga brukare tycker även 

om att hålla sin sociala status hög, och genom att tidigt ha en produkt kan de hålla sig på 

toppen bland diskussionsämnen inom en social grupp. Tidiga brukarna utgör 13,5 procent 

av befolkningen. (Marknadsförd, u.å) 

Ett exempel på en tidig brukare är en teknikbloggare som skriver recensioner och där via 

påverkar läsarnas åsikter om prylarna. (Marknadsförd, u.å) 

2.4.3 Tidig majoritet 

Till tidig majoritet hör de som följer ledarna. De kan ses som en del av den vanliga 

befolkningen, men har en social status som är högre än vanligt, och de håller kontakt med 

tidiga brukare. Det är viktigt för den tidiga majoriteten att innovationen visat sig vara bra. 

Tidig majoritet utgör 34 procent av befolkningen. (Marknadsförd, u.å) 

Exempel på en tidig majoritet brukare är en person som följer med det aktuella inom världen 

om teknologi och som håller sig uppdaterad via olika bloggar och andra liknande forum. 

(Marknadsförd, u.å) 

2.4.4 Sen majoritet 

Individerna som hör till sen majoritet adopterar de nya innovationerna efter att den vanliga 

delen av befolkningen gjort det. Den sena majoriteten kan ses som skeptisk för ny teknologi 

och nya innovationer. Den sena majoriteten har en social status under genomsnittet, sämre 

eller dålig ekonomi och de här personerna umgås oftast med andra individer som hör till 

tidig eller sen majoritet. Sen majoritet utgör 34 procent av befolkningen. (Marknadsförd, 

u.å) 

Ett exempel på en person som hör till sen majoritet kan vara en person som höll kvar sin 

traditionella mobiltelefon, även om majoriteten av marknaden övergått till smarttelefoner. 

(Marknadsförd, u.å) 

2.4.5 Eftersläntrare 

Personerna som klassas som eftersläntrare är de sista som börjar använda nya innovationer. 

De är personer som inte har någon sorts ledarskap då det kommer till åsikter, till exempel 

inom en social grupp. Det brukar handla om äldre människor då man pratar om eftersläntrare. 

Personerna i fråga fokuserar ofta på traditioner och börjar inte använda ny teknologi innan 
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de måste. Eftersläntrare har högst troligen en mycket låg social status samt mycket dålig 

ekonomi. Eftersläntrare utgör 16 procent av befolkningen. (Marknadsförd, u.å) 

Exempel på eftersläntrare kan vara personer som ännu i dagens läge har en liten tv, eller en 

så kallad bildrörs-tv och inte uppgraderar till en ny för att den gamla fortfarande fungerar. 

(Marknadsförd, u.å) 

Marknadsteori är ett mycket brett område, och vad som är populärt och inverkar på 

konsumenter förändras varje dag. En teori som tagits fram om konsumentbeteende kan vara 

oaktuell ett år senare, genom att någon ny sorts teknologi lanserats på marknaden. Det är 

ändå viktigt att analysera en marknad samt att forska i konsumentbeteende för att få en bättre 

bild av hur marknaden ser ut och vart den är på väg. Genom teorin av vad som påverkar 

konsumenter och innovationsspridning bildas även en klar bild av hur konsumenter tar emot 

nya produkter, och hur man bättre kan förbereda en produktlansering på en marknad. 

3 Framtidsteori 

Att veta vad som kommer hända i framtiden är alltid spekulation. Med hjälp av data och 

statistik kan man forska i vad som kommer hända, men framtiden är alltid osäker. Ny 

innovation, stora politiska händelser eller liknande kan drastiskt ändra framtiden. I detta 

kapitel granskas hur man forskar i hur framtiden kommer se ut, och hurdana trenderna i 

framtiden kommer vara. I kapitlet granskas också hur omstörtande innovation kan ändra på 

en marknad. 

3.1 Framtidsforskning 

Framtidsforskning handlar om en process där man tänker och ser på möjliga utfall som kan 

ske i framtiden. Man planerar även inför framtiden. Forskarna följer med trender och 

försöker förutse framtiden, och vad som kommer hända. Framtidsforskningens grunder 

kommer från tiden efter andra världskriget, då forskare och politiker försökte hitta sätt att 

förutse framtiden. Detta ledde till att området framtidsforskning tog fart under 1960-talet. 

(Encyclopedia, u.å) 

En del av att förutse framtiden har att göra med hur mycket allting hela tiden ändrar. 

Teknologin, klimatet och kulturerna ändrar och utvecklas hela tiden runt om i världen. 

Människorna har levt genom lantbruks- och industritider, och flera revolutioner har skett. 

Det kommer ännu ske flera revolutioner som kommer att påverka denna planet. 
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Framtidsforskning analyserar dessa revolutionsprocesser som är på väg, för att ta reda på 

både vad den nästa är, och när den är på väg. (Encyclopedia, u.å) 

Edward Cornish, grundaren av World Future Society och författare av boken Futuring – The 

Exploration of the Future, har en teori om sex supertrender, som formar framtiden. Den 

första trenden är teknologiska framsteg. Förbättringar inom medicin, datorer, 

kommunikation, transport och andra industrier kommer alla påverkas av teknologi. Dessa 

förbättringar görs för att människor skall kunna utföra deras syfte mera effektivt. (Cornish, 

2004) 

Den andra trenden är ekonomisk tillväxt. Människors ekonomiska välbefinnande kommer 

att fortsätta öka i framtiden, detta även med hjälp av teknologi. Varje generation kommer 

föddas till en mer ekonomiskt utvecklad värld, genom ny infrastruktur och mera data och 

information. (Cornish, 2004) 

Den tredje trenden är förbättrad hälsa. Genom teknologiska framsteg och ekonomisk tillväxt 

förbättras även människors hälsa. Människornas förväntade livslängd och allmänna hälsa 

förbättras för den genomsnittliga människan. Förbättrad hälsa kommer även leda till en stor 

ökning av världens population samt en högre medelålder. (Cornish, 2004) 

Den fjärde trenden är ökad rörlighet, eller ”increasing mobility”. Genom förbättrad 

teknologi, ekonomiskt välbefinnande och mera människor kommer ökad rörlighet bland 

människor bli allt mer betydelsefull. Människor, produkter och information kommer röra sig 

från plats till plats snabbare och mer än förut. Genom nya sorters supermotorvägar och 

supersnabba flyg kommer allting att röra sig mycket snabbare på vår planet. Även flygplan 

och drönare utan piloter, vilka kan leverera produkter oavbrutet, kommer snabba på 

rörligheten. Genom ökad rörlighet kommer globaliseringen nå en helt ny nivå. Detta för med 

sig både positiva och negativa delar. (Cornish, 2004) 

Den femte trenden är miljönedgång. Genom mera mobilitet hos människor och allt mera 

människor på denna planet finns det ingen kortsiktig lösning för miljö- och klimatproblemet. 

Färskvattenlagren i världen minskar, bensinen bränns bort, havens fiskar försvinner på grund 

av överfiske och globala uppvärmningen smälter isarna. (Cornish, 2004) 

Den sjätte och sista trenden är minskad kulturell identitet hos människor, eller förlust av 

traditionella kulturer. Människor har alltid representerat många olika kulturer och raser, men 

dessa kommer minska, på grund av migration, turism och fattigdom. Allt från språk som inte 

kommer existera, eller kunna användas på samma sätt i ett hemland, till urbanisering, 
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kommer att ses som orsaker varför våra traditionella kulturer försvinner, och antalet olika 

kulturer minskar. (Cornish, 2004) 

För att forska i framtiden behövs olika metoder. Genom att prognostisera kan man se på 

möjliga utfall om framtiden. Metoderna som kan användas är till exempel att spela, detta 

betyder då att man simulerar ett möjligt utfall, för att se hur det praktiskt sett skulle se ut. Ett 

annat exempel är att utföra opinionsundersökningar. Man kan konsultera flera experter inom 

ett område för att komma fram till vilken deras gemensamma uppfattning är, om vad som 

kommer att ske. Det är även viktigt att man planerar med hjälp av flera olika scenarier. 

Genom att skapa olika scenarier kan man se på olika slutresultat, baserat på hur processen 

går till. (Encyclopedia, u.å) 

3.2 Omstörtande innovation 

Elbilen kan ses som en omstörtande innovation. Elbilen förväntas ta över marknaden inom 

de kommande årtiondena och den kommer ändra på bilmarknaden som vi känner till den. 

Om det är elbilen i sig som är en omstörtande innovation eller om det är allt det som den för 

med sig, som är den omstörtande innovationen, är något man kan diskutera. Även beroende 

på definitionen av begreppet omstörtande innovation, kan man debattera om det eldrivna 

fordonet är en omstörtande innovation eller inte. Men vad betyder då begreppet omstörtande 

innovation, eller på engelska Disruptive innovation? 

Omstörtande innovation syftar på en teknologi som märkbart ändrar på en marknad och hur 

industrin fungerar. Ett exempel på en modern ny teknologi som är en omstörtande innovation 

är internet, som helt ändrade sättet på vilket företag kommunicerar med varandra. Teorin om 

omstörtande innovation blev populär och togs fram av Harvardprofessor Clayton 

Christensen och hans böcker kallade ”The Innovator’s Solution” och ”The Innovators 

Dilemma” i mitten av 1990-talet. Christensen antog att det finns två sorters teknologi som 

företagen har att göra med. En av dem är hållbar teknologi, på engelska ”sustainable 

technology”, som stegvis hjälper företag att förbättra deras affärsverksamhet. Dessa 

teknologier är i stort sett gjorda för att hålla företaget konkurrenskraftigt och hålla en så 

kallad status quo. Den andra är naturligtvis omstörtande innovation, som på ett sätt eller 

annat förändrar en marknad. (Investopedia, 2019)  

Vad som gör en uppfinning eller innovation omstörtande kan diskuteras. Termen kan även 

användas för sådant som inte är helt sannerligen omstörtande. Internetet är ett perfekt 

exempel på en omstörtande innovation för det fanns inte någon teknologi av det slaget från 
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förut, och det var en ny affärsmodell att göra pengar på. Genom att internet började användas, 

förlorade föråldrade affärsmodeller sitt värde. Ett exempel på en innovation som inte är 

omstörtande kan vara till exempel Fords Model T, som ses om den första bilen. Det fanns 

bilar med förbränningsmotor före Model T, men det var Ford som började massproducera 

dem med Model T. Att man börjar massproducera en produkt som redan tidigare funnits på 

marknaden gör inte en innovation omstörtande. (Investopedia, 2019) Teorin baserar sig på 

att alla stora framgångsrika företag någon dag kommer bli överkörda eller hotade av en 

nykomling på marknaden med en revolutionerande idé (Medium, 2018). 

4 Nuläget på marknaden 

Elbilar har länge setts som en lyxprodukt. De har varit dyra att köpa, och 

laddningsstationerna har varit dyra att införskaffa hem. Detta stämmer inte mer. Vi har ännu 

inte uppnått den stora revolutionen, där hälften av bilarna på vägarna är elbilar, men vi 

närmar oss hela tiden den situationen. Ännu i dagens läge investeras det i 

förbränningsmotorer, mycket tack vare hur stor hybriden är just nu, och hur betydande den 

är i övergången till elbilar. En hybridbil kan vara en självladdande hybridbil, eller en plug-

in hybrid, som man laddar, även fast man har en förbränningsmotor. Hur ser läget ut för 

hybridbilar och elbilar just nu? 

Då en stor biltillverkare släpper en ny eldriven bilmodell, får det i dagens läge stor 

uppmärksamhet bland massmedier. Detta gäller så länge som elbilar ses som speciella och 

moderna, men i något skede kommer elbilarna att vara normala bilar. (Peter Valdes-Dapena, 

2019) När kommer detta då ske, och när kommer till exempel regeringar sluta dela ut pengar 

till elbilsköpare för att minska på utsläppen? Troligen mycket snart. Elbilar blir vanligare 

och vanligare, och Bloomberg NEF (New Energy Finance) har uppskattat att år 2040 är hela 

57 procent av alla bilar som säljs helelektriska. Redan är 2018 såldes över 2 miljoner elbilar 

världen runt, och försäljningen ser ut att öka. Bloombergs analytiker ser det som mycket 

sannolikt att den konventionella förbränningsmotorns försäljningstopp har nåtts, och att 

antalet bilar med förbränningsmotorer börja minska på marknaden efter år 2030. ( 

McKerracher, 2019) 

4.1 Förbränningsmotorn 

Även om framtidens bilmarknad kommer ha en stor fokus på elbilar och hybridfordon, ska 

man ändå inte direkt glömma bort förbränningsmotorn. Det görs även framsteg i både 
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bensin- och dieselmotorers teknologi, och de kommer finnas på marknaden ännu i många 

årtionden. Förbränningsmotorn behövs ännu till hybrider och plug-in hybrider. (Singh, 

2019) 

Senast år 2016 investerade Mercedes 3 miljarder euro i ny förbränningsmotorteknologi, för 

att försäkra sig om att företagets motorer i framtiden klarar utsläppskrav, och tar 

förbränningsmotorn till nästa nivå. (Daimler, 2016) Även BMW:s utvecklingschef Klaus 

Fröhlich har meddelat att dieselbilar kommer att säljas i minst 20 år till och bensinbilar ännu 

längre. Detta på grund av att stora områden i Ryssland, Kina och mellanöstern inte har någon 

laddningsinfrastruktur. Fröhlich nämner även tyngden av hybrider, och hur kraftfulla bilar 

man kan bygga av dem, med hjälp av både batterier och förbränningsmotorer, men på samma 

gång hålla utsläppen nere. En sak är dock klar, säger även Fröhlich, och det är att de stora 

12- och 10-cylindriga motorernas dagar är räknade. (Rabe, 2019) 

4.2 Kritiska faktorer före revolutionen 

För att allt detta skall ske måste dock saker hända. Först av allt måste elbilarna ha en längre 

räckvidd är dagens 300 kilometer och istället nå 500 kilometer eller mer. Även fast 300 

kilometer är mer än vad de flesta personer kör varje dag, handlar det mest om den psykiska 

skillnaden. Med en full tank bränsle kör man mycket längre än 300 kilometer. Elbilarnas 

räckvidd ökar hela tiden, och konkurrensen om vems bil som rullar längst är hård. 

Räckvidden ökar tack vare förbättringar i batteritekniken, samtidigt som batterierna blir 

billigare, vilket leder till att biltillverkarna kan packa mera battericeller i en bil utan att höja 

priset. Batteriernas pris per kilowatt förväntas bli hälften billigare fram till 2025. 

(Bloomberg, 2019) Även förbättringar i att spara energi från bromsarna, effektivare däck 

och elmotorer ökar räckvidden. Det finns redan i dagens läge en hel del bilar med långa 

räckvidder. En av de längsta räckvidderna på marknaden har Tesla med sin Model S Long 

Range, som kan rulla hela 600 km på en laddning (Valdes-Dapena, 2019). 

En annan viktig sak som måst ske är att laddningsstationerna behöver öka i antal. I dagens 

läge finns det redan en hel del laddningsstationer, och till exempel K-gruppen har under år 

2018 och 2019 i Finland byggt laddningsstationer vid sina affärer, vilket lett till att 

snabbladdningsstationerna i Finland ökat med 50 procent. (Kesko, 2018) Då det kommer till 

konventionella bilar, så behöver en person ta någon minut av sin dag för att tanka bilen, 

medan det ännu tar upp till en timme att snabbladda en elbils batteri till full kapacitet. 

Laddningstiden sjunker hela tiden, men det kommer ta länge innan man laddar en elbil på 
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en minut, för att köra vidare. Detta betyder dock inte att elbilsrevolutionen inte kommer att 

inträffa, på grund av att det tar 30 minuter till en timme att ladda. Den enkla lösningen på 

långa laddningstider är flera laddningsstationer invid motorvägarna, för dem som gör långa 

resor, samt förbättrad batteriteknik. Laddningsstationerna förbättras hela tiden, och det finns 

stora företag som Electrify America och Charge Point, som har stora biltillverkare som 

delägare och investerare, som hela tiden gör stora framsteg inom laddningsteknik och 

laddningstid. Till exempel Electrify America har Volkswagen-gruppen som en finansierare 

av sin verksamhet (Valdes-Dapena, 2019). 

Några exempel på hur snabb laddningstiden idag är vid laddningsstationer kommer från 

Tesla, med deras V2 laddare, som nu kan ladda på 150 kilowatt i timmen. Detta betyder att 

en bil med ett batteri på 150 kilowatt skulle kunna laddas från 0–100 procent på en timme i 

perfekta förhållanden (Sean Szymkowksi, 2019). Ett annat exempel är Electrify Americas 

nya ”Ultra-Fast DC Charger”, gjord för att ladda med en kraft upp till 350 kilowatt. Porsches 

nya Taycan modell, med ett 800 volts batteri, lyckades ladda i EA:s (Electrify America) nya 

laddningstation på en kraft upp till 270 kilowatt. Detta ledde till att Taycans batteri laddades 

från 5 till 80 procent på bara 22,5 minuter (Electrify America, 2019). Dessa är båda bra 

exempel på hur snabba laddare redan i dagens läge är, och de blir bara snabbare hela tiden. 

Utmaningen är att bilen ska kunna ta emot dessa snabbladdningar, men laddningstider har 

nu redan blivit en viktig försäljningsfaktor hos biltillverkarna (Electrify America, 2019). 

Utöver räckvidd och laddning finns det också två andra viktiga faktorer som inverkar på 

elbilens framgång nu och i framtiden, nämligen pris och alternativ. I dagens läge finns det 

redan en hel del elbilar på marknaden, och det kommer hela tiden fler och fler modeller, och 

det ser ut som om ingenting kan bromsa tillverkarnas målsättning att tillverka allt fler elbilar. 

Det handlar om att biltillverkarna skall tillverka sådana elbilar som kunderna vill ha. I dagens 

läge är terrängbilar, på engelska kända som SUV (Sport Utility Vehicle), ytterst populära. 

Detta har lett till att många biltillverkare har börjat släppa hybrid- och elbilar i första hand i 

terrängbilsform. Som bäst finns det dock inte elbilar i varje prisklass och i alla korgmodeller, 

men vartefter att de kommer till marknaden kommer även försäljningen öka, då allt fler 

kunder lyckas hitta en passlig elbil (Valdes-Dapena, 2019). 

Elbilarnas priser kommer också att sjunka. Detta tack vare, som tidigare nämnts, att 

batteripriserna sjunker, vilka oftast utgör den dyraste delen av en elbil. Ett bra exempel på 

detta är Nissan Leaf. Då Nissan släppte sin elbil Leaf år 2010 hade den en räckvidd på 

ungefär 120 kilometer med fullt batteri, och den kostade i USA 35 000 dollar. (Valdes-
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Dapena, 2019) Nu, år 2019, kostar instegsmodellen av Nissan Leaf ungefär 29 000 dollar, 

och bilen en räckvidd på ungefär 250 kilometer. (Nissan, 2019) 

Sist men inte minst har elbilar inte hållit sitt värde lika bra som bilar med förbränningsmotor, 

mycket på grund av att man har vetat hur mycket teknologin kommer gå framåt. Detta säger 

dock Eric Abra, en återförsäljningsanalytiker vid Kelley Blue Book, att inte längre stämmer. 

Det har haft mycket att göra med hur kort räckvidden på elbilarna varit, vilket inte längre 

stämmer. Ett exempel är Tesla Model S, med vilken man kan köra upp till 600 kilometer på 

en laddning. En annan bra syn på återförsäljningsvärdet har Juergen Stackmann, som är chef 

för försäljning inom Volkswagen.  Stackmann nämner att det är mycket billigare att göra 

service på elbilar i jämförelse med förbränningsmotorbilar, och att det också är betydligt 

billigare att ladda elbilar. Stackmann framför vidare, att även om bilens återförsäljningsvärde 

inte är lika högt, så kommer konsumenten att ha vunnit på att äga en elbil efter några år, tack 

vare billigare bränsle och billigare service. En stor del av att lyckas med att öka försäljningen 

av elbilar har att göra med att få konsumenten att förstå dessa fördelar. Stackmann säger 

även att privata konsumenter oftast ser på det pris som bilen har idag, då de köper den, och 

att de glömmer resten. (Valdes-Dapena, 2019) 

När alla dessa ovan nämnda saker har skett, så kan elbilen på riktigt komma att börja ta över 

våra vägar, och i den riktningen är vi för närvarande på god väg.  

4.3 Lyxbilstillverkarnas övergång 

” Listen closely. It’s the sounds you don’t hear that count. And all this quiet tells us that the 

electric car revolution is happening.” (Jon Markman, 2018) 

Texten ovan betyder, översatt till svenska ”Lyssna noggrant, det är ljuden du inte hör som 

räknas. Och all denna tystnad berättar åt oss att elbilsrevolutionen håller på att hända.” 

Den elektriska bilen har sakta men säkert kommit in på marknaden de senaste åren. Redan 

före år 2000, släppte Toyota sin första hybrid, Toyota Prius. Ungefär ett årtionde senare 

pressade Tesla marknaden vidare med flera moderna modeller, redo att slåss med de 

klassiska lyxbilstillverkarna. Ett exempel på detta är hur Teslas elbilar i så kallade 

”dragrace”-tävlingar vinner superbilar värda fem gånger så mycket som Teslas elbil. 

(Markman, 2018) 

De senaste åren har även de konventionella lyxbilstillverkarna sett framgången med el, och 

nu har deras intresse börjat tillta. Några exempel på detta är Mercedes nya EQC Modell, en 
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el-terrängbil, liksom Porsches nya Taycan, Audis nya E-tron och Jaguars nya I-Pace. 

(Markman, 2018) 

Dessa bilar är dock inte några normala terrängbilar, utan de är gjorda för att sticka ut, och 

för att få en att titta två gånger. De är till för bilintresserade förare, som även tycker om 

hästkrafter. Bilarna kallas Tesla-mördare, vilket många bilar även tidigare gjort, tack vare 

att Tesla ses som standarden och som en toppentreprenör inom elbilsmarknaden. Denna 

benämning är dock felaktigt. Tesla är ett företag från Silicon Valley, och kan ses som ett 

teknikföretag. De är ett nytt företag som haft produktionsproblem genom hela dess historia. 

Tesla har inte samma lyxbakgrund som till exempel Audi och Mercedes, och kan inte nå upp 

till deras standard. Tesla är känt för att lova för mycket, med sin miljardär-VD i toppen, 

medan de tyska lyxbilstillverkarna oftast är sådana som håller sina löften, och har en lång 

historia inom att tillverka bilar, och det kan de även göra. (Markman, 2018) 

På ett sätt ger nu alla dessa lyxtillverkare efter till Tesla och Elon Musk, Teslas VD:s vision 

om framtiden inom bilar. Dieter Zetsche, VD för Daimler fram tills mitten av 2019, som 

äger Mercedes, nämner att deras nya EQC är deras första fordon i den nya generationen av 

Mercedes. Han säger även att företaget inte har någon annan möjlighet än att gå in med allt 

på den elektriska marknaden, för att elbilarna är billigare, mer effektiva och roliga att köra. 

(Markman, 2018) 

Mercedes investerar 12 miljarder dollar i denna fas då man slutar fokusera på konventionella 

bilar och börja fokusera på elbilar. Mercedes börjar genom att bygga sex olika fabriker. Fram 

till år 2022 skall företaget ha 10 EV:n (electric vehicles), i alla olika korgmodeller. 

Volkswagen, världens största biltillverkare då det kommer till volym, tack vare att de är 

ägare av allt från Audi och Skoda till Lamborghini och Bugatti (Volkswagen AG, u.å), har 

meddelat att företaget skall börja tillverka EV:n i 16 olika fabriker. Till år 2025 skall 

företaget ha 80 nya modeller på marknaden. Företaget som började massproducera dagens 

förbränningsmotor bilar, Ford, skall spendera 11 miljarder euro på att göra sina bilar till 

elbilar. De planerar att ha 40 hybrider och EV:n på marknaden innan år 2022 (Markman, 

2018). 

Även om verkställande direktörerna för dessa företag inte håller stora tal om hur elbilen är 

framtiden, bevisar de det, genom dessa stora investeringar i elbilar och elbilsteknik. Dessa 

lyxbilstillverkare skulle inte investera summor som dessa in i ny teknik, om de med säkerhet 

visste, att investeringarna kommer att ge avkastning i framtiden. 
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4.4 Tesla Motors 

 “Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy.” (Tesla, 2019) 

Tesla, grundat 2003, är ett bil- och energilagringsföretag som designar, tillverkar och säljer 

elbilar, elbilars motorer, komponenter och batteriprodukter. (The Guardian, 2019).  

Teslas grund ligger i att bygga bättre elbilar, utan några kompromisser. Teslas första elbil, 

Roadster, lanserades 2008. Efter att företaget först släppt sin första elbil släppte de några år 

senare sin första självtillverkade, från topp till tå elbil, kallad Model S. Model S har blivit 

känd som standarden bland elbilar. Bilen har den längsta räckvidden på marknaden i Long 

Range konfiguration, den får uppdateringar över nätet och har även en rekord 0-100km/h tid 

på 2.28 sekunder. År 2015 fortsatt Tesla att utöka sitt utbud med Model X, en elbil av 

terrängmodell. Dessa produkter kan ses som dyrare lyxprodukter, men Tesla började med 

dessa tre bilmodeller med högre pris för att tjäna in pengar. Elon Musk, Teslas VD, kallar 

denna plan för Teslas Master Plan (Elon Musk, 2006). Efter dessa tre modeller introducerade 

Tesla år 2016 sin nya Model 3-modell, en bil med mycket lägre pris än Teslas andra bilar, 

och en bil som skall massproduceras i en mycket högre volym än tidigare Tesla-modeller. 

Tesla har även nyligen presenterat sin nya lastbil, Tesla Semi, som förväntas spara dess ägare 

över 200 000 dollar under 1,6 miljoner kilometer. Alla Tesla-fordon tillverkas i Teslas fabrik 

i Fremont California. (Tesla, 2019) 

Kort fakta om Tesla (oktober 2018):  

Börsvärdet ligger på 45.6 miljarder. Bolaget har 46 000 anställda. Omsättning var 13.68 

miljarder de senaste 12 månaderna. 

(Forbes, 2018) 

Globalt sålde Tesla år 2018 nästan 245 000 fordon, jämfört med 103 000 fordon är 2017. 

Under 2019 består Teslas bilmodeller av Model S, Model X och Model 3. Tesla fokuserade 

förut huvudsakligen på lyxprodukter i den övre delen av marknaden, men tack vare Model 

3 har de nu börjat rikta in sig på en mycket bredare kundgrupp. Tesla Model 3 har blivit 

världens bäst säljande elbil. Under det första och andra kvartalet 2019 sålde Tesla över 

158 000 bilar. Tesla har under de senaste åren blivit så stort att man i dagens läge kallar 

Amerikas stora biltillverkare ”New Big Three” istället för ”Big Two” som man gjorde förut. 

I ”the Big Two” ingick General Motors och Ford, men idag kallar man alltså trion som 
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innehåller Tesla för ”the New Big Three”. (Statista, 2019) Omsättningen låg i september 

2019 på 24.94 miljarder, de senaste 12 månaderna. (Yahoo Finance, u,å) 

4.5 Trender  

Bilbranschen utvecklas kontinuerligt. Trenderna just nu kommer vara helt annorlunda om 

10 år. Branschen går hela tiden framåt, och det ser ut som att de kommande 10–20 åren 

kommer ändra hela vår syn på trafiken och bilar. Vad kommer då framtiden bestå av? Vilka 

är trenderna just nu, som driver företagen, för att vara förberedda för framtiden? 

4.5.1 Framtidens bil 

Framtidens bil är elektrifierad, autonom (självkörande), delad, uppkopplad och uppdaterad 

varje år. Framtidens bil kommer ha mindre utsläpp och oljud, tack vare att den är elektrisk. 

Den kommer använda mindre av vår personliga tid, tack vare att den kör sig själv. Den 

kommer vara lättare att komma åt, för man behöver inget körkort för att använda den. Bilen 

kommer även vara mycket billigare, tack vare att man inte mera måste köpa bilen, utan att 

man kan betala för bilen bara till den del som man använder den. (PWC, 2017) 

4.5.2 Elektrifiering 

Vad betyder det då att framtidens bil är elektrifierad? Det betyder att bilens drivlinor i 

framtiden kommer gå på el, och man kommer ladda sin bil. Att minska utsläppen är både ett 

globalt initiativ alla måste försöka åstadkomma, och det hör också till bilbranschen. Tanken 

är att man i framtiden laddar sin elbil vid laddningsstationer som får sin ström från förnybara 

energikällor, som sol eller vindkraft, vilket skulle betyda att användningen av bilen skulle 

vara CO2 neutral. (PWC, 2017) 

4.5.3 Autonomi 

Hur är det med den autonoma delen? Det görs kontinuerligt stor framgång inom artificiell 

intelligens, maskininlärning och nätverk som 5G, som kommer göra det möjligt att bilarna 

kör själv, det som för en tid sen kändes overkligt. Idag investeras det stora summor av allt 

från biltillverkare till teknologiföretag i autonoma bilar. Detta kommer förändra 

människornas sätt att förflytta sig. (PWC, 2017) 
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4.5.4 Att dela på en bil 

Att dela på en bil då? Något som kanske låter konstigt i dagens läge, då de flesta äger en bil 

eller alternativt hyr en. Redan i många år har det i stora städer funnits möjlighet till olika bil-

delningstjänster, via t.ex. olika applikationer. Tidigare har det dock oftast handlat om enstaka 

projekt, medan den autonoma bilen i framtiden kommer utveckla bil-delnings möjligheterna 

till en helt ny nivå. (PWC, 2017) 

4.5.5 Uppkoppling 

En uppkopplad bil finns till en del redan idag. Nya bilar har ofta SIM-kort för sina 

operativsystem och olika tjänster, men använder sig av förra generationens nätverk. I 

framtiden kommer bilar byggas utifrån konceptet att de är uppkollade bilar. Bilarna kommer 

vara kopplade och över nätverket kommunicera med varandra och till exempel med 

trafikljus, för att göra att trafiken löper så smidigt som möjligt. Utöver detta kommer även 

personerna i bilen kunna vara uppkopplade och kommunicera på ett helt annat sätt, då bilen 

själv sköter om körandet. (PWC, 2017) 

4.5.6 Årliga uppdateringar 

Årliga uppdateringar av bilar låter kanske konstigt, med tanke på att då en konsument köper 

en bil, planerar kunden ofta att hålla bilen i flera år. I framtiden kommer dock dessa tidigare 

trender betyda att innovationen bara ökar, vilket kommer leda till att biltillverkare kommer 

att uppdatera bilar ännu oftare än tidigare. Detta betyder dock inte att de som äger privata 

bilar kommer göra det, utan detta är för bil-delnings tjänsterna. (PWC, 2017) 

4.6 Tillgängliga modeller 2019 

Redan i dagens läge finns det ett stort utbud av elbilar på marknaden. Tillverkare som Audi, 

Kia, Volkswagen, Mercedes, BMW, Jaguar och många fler, har storsatsat både på hybrider 

och elbilar. Denna lista av olika bilar som konsumenterna kan beställa eller köpa just nu, 

består dock av elbilar, eftersom elbilens tid är här.  

För att ge ett perspektiv på hur många elbilstillverkare det finns i världen, kan man nämna 

att bara Kina har 486 olika registrerade elbilstillverkare. Utbudet 2019 består redan av många 

olika elbilar, i allt från pris på 30 000 euro till flera hundratusentals euro.  
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I följande avsnitt presenteras sex olika elbilar, från olika tillverkare, vilka alla utgör bra 

exempel på vad elbilsmarknaden idag erbjuder. Räckvidden hos bilarna baserar sig på den 

nya WLTP-cykeln, den nya körcykeln för nya bilar som registreras inom EU. WLTP skall 

vara en mer realistisk körcykel då det kommer till utsläpp och konsumtion i bilen, än den 

tidigare NEDC. (WLTPfacts, u.å) 

4.6.1 Porsche Taycan 

Porsche Taycan är Porsches första elbil. Bilen baserar sig på konceptbilen Mission E, som 

presenterades år 2015. Bilen är en del av Porsches investering på över 6 miljarder euro i 

elbilar och elbilsteknik. Av dessa 6 miljarder går en del till att vidareutveckla modeller och 

resten på att bygga infrastruktur samt elektrifiera och hybridisera de nuvarande modellerna. 

(Porsche, 2019)  

Porsche Taycan är en fyra dörrars sedan, med fokus ligger på prestanda. Bilen fås i två olika 

konfigurationer, med 680 eller 760 hästkrafter. Bilen fokuserar på att vara uppkopplad och 

är den mest teknologiska bilen Porsche någonsin byggt. I framtiden kommer Taycan även 

finnas i andra, billigare konfigurationer. I Finland är startpriset på instegsmodellen Taycan 

Turbo 163 449 euro. (Porsche, 2019) 

Taycan är en elbil med fokus på sportighet. Bilen är byggd för att leverera hög prestanda 

utan uppehåll för att kyla batterier. Bilen är även den första på marknaden som använder sig 

av ett 800 volt system, istället för 400 volt, som de flesta andra elbilar. Fördelen med ett 800 

volt system är först och främst laddningstiderna. Taycan kan i dagens läge laddas på 270 

kilowatt och har en räckvidd på 412–450 kilometer beroende på konfiguration, baserat på 

WLTP-cykeln. Bilen är från grunden uppbyggd med fokus på prestanda och körkomfort. 

Bilen kan accelerera från 0–100 km/h på 2.8 sekunder, och har en topphastighet på 260 km 

/h. (Porsche, 2019) 
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Figur 1. Porsche Taycan (Porsche, 2019) 

 

4.6.2 Volkswagen ID 3 

Volkswagen ID 3 är Volkswagens första elbil, som är byggd endast i elbilskonfiguration. ID 

3 är den första ID bilen, som skall bestå av bara nya generationens modeller, baserade på en 

ny sorts plattform för alla Volkswagens elbilar. ID 3 är en revolution för företaget, och i 

samband med presentationen av den nya modellen presenterade även Volkswagen sin nya 

logo. Bilens fokus ligger på att alla människor skall ha möjlighet till en elbil, och ID 3:s 

startpris för instegsmodellen kommer ligga på under 30 000 euro. (Volkswagen, 2019) 

Bilen är i samma storleksklass som Volkswagen Golf, och fokuserar på att ha mycket 

utrymme på insidan. Bilen bygger på det så kallade ”Open Space” konceptet, vilket betyder 

att det skall finnas mycket utrymme även i bilens förarkabin. Med ID 3 försöker Volkswagen 

skapa en likadan revolution som de gjorde med Bubblan och Golfen. (Volkswagen, 2019) 

Som tidigare nämnts skall ID 3 vara en bil för alla. Bilen kommer att finnas i tre olika 

utföranden, den första med ett batteri på 45 kWh och 330 kilometers räckvidd, den andra 

med en batterikapacitet på 58 kWh.  I topputförandet kan bilen laddas med en kraft på 100 

kilowatt, och har en räckvidd på 550 kilometer. I topputförandet är även batteristorleken 77 

kWh.  Bilen har även mycket utrustning för att göra det lättare att manövrera bilen. 

(Volkswagen, 2019) 
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Figur 2. Volkswagen ID 3 (Volkswagen, 2019) 

4.6.3 Tesla Model 3 

Tesla Model 3 är den fjärde elbilen från Tesla. Bilen är byggd för att vara den första 

massproducerade elbilen. Bilen är mindre, enklare och billigare än Teslas andra bilar. Bilen 

började levereras i slutet av 2017, och kan i dag beställas via Tesla. Bilen kan köpas i olika 

konfigurationer, och flera är på kommande. (Tesla, 2019) 

Tesla Model 3 är en kombination av teknologi, lång räckvidd, säkerhet och prestanda. Med 

konfiguration för topp-prestanda kan bilen accelerera från 0–100 km/h på 3.2 sekunder. 

Model 3 kan även köpas med Teslas Autopilot, det mest avancerade autonoma systemet på 

marknaden. Priset på instegsmodellen är idag 48 000 euro, men kommer i framtiden sjunka 

då en instegsmodell med mindre batterier kommer ut på marknaden. Tanken är att bilen skall 

kunna köpas för under 40 000 euro. Bilen kan köpas som bakhjulsdriven eller fyrhjulsdriven, 

med en maximal räckvidd på 560 kilometer. (Tesla, 2019) 

Tesla Model 3 förhandsbeställningar började tas emot år 2016 av Tesla, även om bilen 

började levereras först mycket senare. Under den första veckan fick Tesla 325 000 

förhandsbeställningar från olika delar av världen. Först i början av 2019 fick de första 

kunderna i Europa tag på Model 3. (Porter, 2019) 
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Figur 3. Tesla Model 3 (Tesla, 2019) 

4.6.4 Audi E-tron 

Audi E-tron är Audis första elbil. Bilen är en terrängbil, även känd som SUV. Bilen är en 

sportig SUV med fyrhjulsdrift och fokuserar på komfort och lyxighet. Med Audi E-tron har 

Audi storsatsat på designen både då det gäller bilens interiör och exteriör. Till exempel är 

alla lampor led, med olika sorters teknologi. Bilen kan levereras med kameror på utsidan 

istället för normala sidospeglar, för att chauffören skall se de sk. döda vinklarna bättre, samt 

med dynamiska blinkar för ett modernt utseende. (Audi, 2019) 

Audi E-tron har 400 hästkrafter och en WLTP räckvidd på 417 kilometer. Bilens 

topphastighet ligger på 200 km/h, och är begränsad till denna hastighet. Bilen fås bara i 

denna ena konfiguration, men kan utrustas med olika nivåers utrustning, där bilen har olika 

sorters ljudsystem, material, lampor och säkerhetsutrustning. Batteriet i Audi E-tron har en 

storlek på 95 kWh, och kan laddas med en kraft upp till 150 kilowatt. Bilens instegspris 

ligger på ungefär 87 000 euro. (Audi, 2019) 
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Figur 4. Audi E-tron (Audi, 2019) 

4.6.5 Kia e-Niro 

Kia e-Niro är Kias första elbil. Bilen baserar sig på Niro modellen, som tidigare funnits som 

både hybridbil och laddhybridbil. Bilen marknadsförs som en förmånlig elbil med lång 

räckvidd. Bilens design liknar i stort sett de andra Niro modellerna, men elbilens framgrill 

har en annan utformning, eftersom en elmotor inte behöver samma kylning som en 

förbränningsmotor. Kia E-Niro har inte heller någon växelspak, eftersom bilen inte har en 

växellåda, utan en elmotor istället. (Kia, 2019) 

Kia e-Niro finns bara i en konfiguration då det kommer till motorer. Batteriet har en kapacitet 

på 64 kWh, och kan laddas med en kraft på 100 kilowatt. Bilen kan levereras utgående från 

fyra olika utrustningsnivåer, och i den bästa nivån får man till och med kylda säten, trådlös 

laddning och automatiska LED-lampor. Kia e-Niros pris börjar vid 44 990 euro, och en 

fullutrustad Niros pris ligger vid 48 978 euro. Kia e-Niro har en nybilsgaranti på sju år, som 

täcker allt i bilen förutom slitagedelar. (Kia, 2019) 

År 2018 utsågs Kia e-Niro till årets familjebil av tidningen Motorföraren. Motorförarens 

beskrivning varför just Kia e-Niro vann var följande: ”Kia e-Niro visar att en elbil kan 

fungera i vardagen för en stor andel bilägare som i dag vill göra ett aktivt miljöval till en 

rimlig kostnad. Juryn poängterar särskilt bilens storlek, räckvidd och inbyggda säkerhet.” 

(Motorföraren, 2018) 
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Figur 5. Kia e-Niro (Kia, 2019) 

4.6.6 Polestar 2 

Polestar, tidigare känd som Volvos prestandaavdelning, är numera ett eget märke, ägt av 

Volvo. Volvos tidigare chefsdesigner Thomas Ingenlath jobbar numera som verkställande 

direktör för Polestar Automotive. Målet med Polestar är att utveckla högprestandaelbilar, för 

alla marknader. (Volvo Cars, 2017) 

Polestar 2 är Polestars första elbil. Bilen baserar sig på Polestars designvarumärke, med 

skarpa linjer och olika konfigureringsmöjligheter med tanke på bilens utseende. Polestar 2 

består av två elektriska motorer, en fram och en bak, som tillsammans levererar 408 

hästkrafter, från ett 78 kWh batteri. Den officiella räckvidden förväntas ligga vid 500 

kilometer. Bilen kan laddas med en kraft upp till 150 kilowatt. Startpriset på en Polestar 2 

ligger runt 60 000 euro, och kan nu förhandsbeställas. (Polestar, 2019) 

Polestar 2 fokuserar kraftigt på säkerhet, teknologi och prestanda. Bilen är den första bil som 

kommer med ett operativsystem baserat på Android. I bilen finns integrerade Google Maps, 

Google Assistent samt Google Play store.  Bilen fortsätter fokusera på teknologi genom 

möjligheten att använda en smarttelefon som nyckel, trådlös laddning fram i bilen, 

radarsensorer som håller koll på vad som händer runt bilen, samt kameror som hjälper 

säkerhetssystemet att läsa vägen framför. (Polestar, 2019) 

Polestars affärsidé handlar om att kunderna i första hand prenumererar på en bil. Detta är ett 

nytt sätt att ta sig in på bilmarknaden. Bilarna kommer ingå i en all-inclusive 

månadsbetalning, där man som konsument inte behöver bry sig om annat än att betala den 
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månatliga summan till Polestar, för att ha tillgång till en egen bil. Alla Polestar bilar kommer 

tillverkas i Polestars nya produktionscenter i Chengdu, Kina. Den moderna fabriken öppnade 

i augusti 2019. (Polestar, 2019) 

 

Figur 6. Polestar 2 (Polestar, 2019) 

4.7 Största elbilsmarknaden idag 

Elbilsmarknaden är enorm i Norge, och så har läget varit länge under 2010-talet. Men även 

i Kina ökar elbilens betydelse hela tiden. Hur ser det ut på elbilsmarknaden i Norge och 

Kina? 

4.7.1 Norges elbilsmarknad 

Under mars månad 2019 var nästan 60 procent av alla nybilar sålda i Norge elbilar. Detta är 

bara ett av rekorden inom elbilssegmentet som gjorts i Norge. Norge förväntas sluta sälja 

bilar med förbränningsmotorer år 2025. Siffrorna på 60 procent skulle kunna vara ännu 

högre, men på grund av långa väntelistor på elbilar hinner inte återförsäljarna importera alla 

som skulle behövas. Under första kvartalet registrerades över 11 500 elbilar i Norge, alltså 

dubbelt mera än det tidigare året. Även om det såldes fler bilar i både USA och Kina, så är 

siffran ytterst hög, då man ser den i förhållande till antalet invånare i Norge jämfört med 

antalet invånare i Kina eller USA. Nya Tesla Model 3 toppade listan för bilar registrerade i 

Norge. (Nikel, 2019) 

Varför säljs det då så mycket elbilar i Norge? Ett ganska enkelt svar är alla skattelättnader 

och incitament som kommer på köpet, utöver en strävan att minska utsläppen i landet. Så 
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gott som all energi som används i Norge kommer från förnybar energi. Detta leder till att då 

landet går över till elbilar, minskar utsläppen på riktigt. Detta skulle inte ske om landets 

elektricitet skulle komma från kolkraftverk. Redan i slutet av 1990-talet började den norska 

staten införa incitament för att främja elektriska fordon. Skatterna för att använda vägarna 

blev lägre, avgifterna för att använda färjor försvann och parkering i vissa städer blev gratis. 

År 2001 tog Norge även bort momsen på 25 procent från elbilar, som bilar med 

förbränningsmotor ännu idag har. Elbilsförarna får även använda sig av bussarnas trafikfilar 

i landet. Ännu idag kommer dessa incitament elbilsägarna till godo, även om staten nådde 

sitt mål att ha 50 000 elbilar på vägarna tre år tidigare än planerat. ( Nikel, 2019) 

Norge tänker ännu längre än elbilen, och planerar att korta flygresor kunde ske med elflyg 

från år 2030, och redan idag finns det fartyg i Norge som går på el. (Nikel, 2019) Norges 

premiärminister Erna Solberg har även talat stort om hur viktigt det är att världen övergår 

till elektriska fordon och förnybar energi. Solberg berättar även att man kan tacka Norges 

alla vattenfall för hur snabbt Norge lyckats övergå till att nästan hela landets elektricitet 

kommer från förnybara källor. (Solberg, 2019) 

4.7.2 Kinas elbilsmarknad 

Det finns nu 486 registrerade elbilstillverkare i Kina. Det är över dubbelt fler än för två år 

sedan. År 2019 förväntas det säljas 1.6 miljoner elbilar i Kina. (Bloomberg, 2019) 

År 2018 såldes 23 miljoner bilar i Kina. De senaste siffrorna visar att den kategori bilar vars 

försäljning ökar mest i kina är el- eller hybridbilar. (Mcdonald, 2019) Under 2018 såldes det 

mera elektriska bilar i Kina än det gjordes sammanlagt i hela världen. (Rathi, 2019) Fram 

till år 2025 vill Kina att försäljningen av el- och hybridbilar skall ha nått 7 miljoner per år. 

Enligt Bloomberg New Energy Finance kommer Kina år 2025 stå för 48% av alla sålda 

elbilar världen runt. (Bloomberg, 2019) 

Kina har nyligen infört ett nytt system vilket gör det svårare för tillverkare att bygga fabriker 

som skall producera bilar med förbränningsmotorer. Kina har även i flera år genom olika 

incitament försökt få konsumenter att köpa elbilar, och i vissa städer har man även satsat på 

att kollektivtrafiken skall vara 100 procent elektriskt. Till exempel Shenzen, med sina 16 000 

elektriska bussar, men även med sina taxin, som också nästan är fullständigt elektriska. 

(Mcdonald, 2019)  
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5 Framtiden 

Hur ser elbilens framtid ut? Vi vet redan att revolutionen är på gång, men när kommer ett 

brytningsskede, och kommer alla tillverkare att klara av övergången? För att veta hur 

framtiden ser ut måste vi ta en titt på olika undersökningar som gjorts angående framtiden. 

5.1 Marknaden efter 2025 

Bilmarknaden undergår en radikal förändring, och de flesta biltillverkarna håller med om att 

de nästa tio åren inom bilindustrin kommer ändra på marknaden mer än de senaste 

årtiondena. Många biltillverkare talar om att 2025 kommer vara ett år då elbilsmarknaden 

verkligen börjar vara en rival mot marknaden med bilar med förbränningsmotorer, när 

priserna på materialen för att bygga elbilar är billigare och både de stora och nya 

biltillverkarna har anpassat sig efter elbilsmarknaden. (Morgan, 2018) 

5.1.1 Globalt 

Den traditionella förbränningsmotorns tid är räknad. Biltillverkarna går allt mer mot 

hybridbilar som ett försök att klara av alla strikta utsläppskriterier. Enligt J.P. Morgans 

undersökningsteam kommer hybrid- och elbilars försäljning hela tiden stiga, och år 2025 

kommer 30 procent av alla bilar sålda i världen vara hybrid- eller elbilar. I framtiden kommer 

dock den traditionella hybridbilen ha en mycket större betydelse än plug-in hybriden. Det 

såldes under 1 miljon elbilar eller plug-in hybridbilar år 2016, eller 1 procent av alla sålda 

bilar, världen runt. Laddningsbara hybrider samt traditionella hybrider förväntas ha en 

marknadsandel på 23 procent av försäljningen år 2025. 23 procent av den globala 

försäljningen är över 25 miljoner bilar.  Alla dessa siffror betyder att bilar som använder sig 

av en traditionell förbränningsmotor kommer stå för 70 procent av nybilsförsäljningen år 

2025, medan marknadsandelen förväntas sjunka till 40 procent fram till år 2030, först och 

främst inom olika tillväxtmarknader. (Morgan, 2018) 

I figur 7 står BEV’s för elbilar, eller batteribilar. PHEV’s står för ladd-hybrid (plug-in 

hybridfordon. Full + Mid hybrid står för de traditionella eller mild hybrid fordonen. Pure 

ICE står för traditionella fordon med förbränningsmotor. (Morgan, 2018) 
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Figur 7. Uppskattning av den globala bilmarknaden fram till 2030. (Morgan, 2018) 

5.2 Europa och Nordamerika 

I Europa och Nordamerika kommer hybrid- och elbilarna leda framgången på bilmarknaden 

under nästa årtionde. Den stora förändringen i Europa förväntas dock ske 2025, då nya bilar 

med enbart förbränningsmotor förväntas sluta säljas, och de flesta passagerarbilarna kommer 

ha någon form av eldrift. Under samma tid kommer regleringen av bilarnas förbrukning i 

USA dra biltillverkarna till att utöka deras modeller med eldrift, men inte på samma sätt som 

i Europa. Orsaken till att bilar med eldrift slår genom i Europa med sådan fart har att göra 

med de utsläppskrav som hela tiden blir stramare. (Morgan, 2018) 

5.2.1 Kina 

Då det kommer till global försäljning är det dock Kina som ligger högst upp. Redan år 2020 

förväntas den kinesiska marknaden stå för 59 procent av alla elbilar sålda runtom i världen. 

Marknadsandelen förväntas sjunka till 55 procent år 2025, enligt J.P Morgan. En till orsak 

varför Kina toppar listorna är den ökade försäljningen av elbilar inom segmentet för mindre 

bilar, med mindre batterier. Elbilar med en räckvidd på 100–150 kilometer, vars startpris 

ligger på lite över 6 000 dollar gör dessa bilar mycket prisvärda. (Morgan, 2018) 
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5.2.2 Teknologin 

Medan marknaden växer sjunker även batteripriserna, och de förväntas sjunka med 15–20% 

per år några år framåt. På samma gång går även teknologin framåt och antalet 

laddningsstationer växer, och laddningen vid stationerna blir snabbare. När marknaden växer 

är det lika viktigt att infrastrukturen växer i motsvarande grad, och där förväntas det att Kina 

kommer vara ledare. Kinas regering har ett mål på att fram till år 2020 ha fyra miljoner 

laddare på över 12 000 olika stationer. I Europa investerar flera oljebolag, som till exempel 

Shell, i laddningsstationer. I USA har staten Kalifornien planerat investera 1 miljard dollar i 

nya laddningsnätverk. (J.P. Morgan, 2018) Redan i slutet av år 2017 fanns det över 600 000 

laddningsstationer världen runt, med ungefär 320 000 av dem i Kina. Av dessa var dock bara 

20% snabbladdare. (BloombergNEF, 2018)  

5.3 Övergången 

Man kan jämföra övergången från bilar med förbränningsmotor till elbilar med övergången 

från traditionella telefoner till smarttelefoner. Då världens ledande biltillverkare steg för steg 

går över till elbilar, kan man vänta sig att en del av dem kommer sluta, precis som Nokia 

och Blackberry gjorde, då marknaden gick över till smarttelefoner. 

Övergången kommer att märkas genom att antalet modeller på marknaden kommer öka 

drastiskt. Det förväntas att det inom ett år kommer finnas över 350 bilmodeller till salu, 

antingen som elbilar eller plug-in hybrider. (BloombergNEF, 2018) Ett företag som är väl 

förberett är Volkswagen, som lovat lansera 20 nya bilmodeller med eldrift tills 2020, och 

hela 80 fram till 2025. Volkswagen har även sagt att de bilmodeller som har 

förbränningsmotor, vilka de nu utvecklar, kommer vara de sista av sitt slag.  

Även om Volkswagen är ute i god tid betyder det inte att företaget kommer vara den stora 

vinnaren inom elbilskampen. Som exempel kan man ta Hondas Insight hybrid, som lovade 

mycket låg förbrukning i slutet av 90-talet. Några månader senare släppte dock Toyota sin 

Prius modell, som i dagens läge ses som den mest framgångsrika hybriden genom tiderna. 

Då det kommer till att vara ledare på elbilsmarknaden måste biltillverkaren skapa en status 

för att vara en ledare inom marknaden, och först då kan företaget säkra sitt läge på 

marknaden flera år framöver. Som bäst tycks Tesla vara företaget med denna status, men 

Tesla bygger bara bilmodeller inom vissa segment, och inte inom alla, till exempel inte inom 

segmentet för pickup bilar. (BloombergNEF, 2018) 
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Med så många nya bilmodeller på kommande till marknaden inom en så kort tid, betyder det 

naturligtvis att alla bilmodeller inte kommer bli några storsäljare.  Bilar som Nissan Leaf 

och BMW i3, elbilar som nu funnits på marknaden några år i Europa och USA, är inte några 

storsäljare, inte i alla fall då man jämför med Tesla. Detta förväntas dock ändra då flera SUV 

modeller kommer ut på marknaden. För de stora biltillverkarna kan övergången vara svår. 

De ska kunna planera i vilket skede de skall övergå till att börja producera elbilar, men gör 

de det för tidigt stannar deras försäljning, och om de gör det för sent hinner de inte med i 

tävlingen om vem som tar den största delen av kakan då det kommer till marknadsandelar. 

Biltillverkarna kommer med andra ord att vara tvungna att sälja traditionella bilar för att 

finansiera övergången till elbilar. Detta är något som Tesla inte behöver göra, utan företaget 

kan redan kan fokusera på den nya marknaden. (BloombergNEF, 2018) 

De traditionella biltillverkarna har även andra utmaningar när det gäller elbilar. Tesla är känt 

för att göra programvaruuppdateringar med hjälp av internet, vilket i sin tur avlägsnar 

orsaken till årsmodeller på bilar, som får små uppdateringar varje år. Utöver detta säljer 

Tesla även bilar direkt till kunder via internet, medan veteranerna inom bilindustrin har en 

hel del återförsäljare. Dessa återförsäljare är även företag som måste göra pengar. Elbilar har 

inte samma underhållskrav som bilar med förbränningsmotorer, vilket i sin tur leder till 

mindre inkomster inom service- och reservdelsavdelningarna hos återförsäljarna. Allt detta 

bildar en helt ny process då det kommer till nybilsförsäljning och service. Vissa biltillverkare 

kanske tänker att den enda ändringen som sker på marknaden är varifrån bilen får sin energi, 

men sanningen är den, att hela sättet på vilket ett företag ser på bilmarknaden kanske måste 

ändras. (BloombergNEF, 2018) 

En sak som är säker är att veteranerna inom bilindustrin kan vänta sig en mycket hårdare 

konkurrens om marknadsandelar än vad de någonsin tidigare upplevt. Enkelheten i att bygga 

en elbil, samt att 3D printa allt från olika knappar till dörrar gör det mycket billigare och 

enklare att bygga en bra bil, till ett billigt pris, än vad det varit förut.  

5.4 När kommer marknaden blomstra? 

Vi har tidigare sett på information om när elbilen förväntas ta över marknaden, men när 

kommer den elektrifierade bilen ta över och marknaden blomstra? 

Enligt Ford kommer bilar med någon sorts eldrift ta över marknaden om tre år. År 2022 är 

året som Fords kalkyler visar att den elektrifierade bilens försäljningssiffror kommer gå förbi 

bilarna med bara en traditionell förbränningsmotor. För att vara exakt förväntas det att 46 
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procent av bilarna sålda av Ford kommer vara med enbart förbränningsmotor, medan 54 

procent kommer ha en sorts eldrift. Året 2019 skall Ford lansera åtta elektrifierade modeller, 

och år 2024 skall det finnas 17 modeller. Sju av dessa skall vara mildhybrider, två hybrider, 

fyra laddhybrider och fyra elbilar. För att ta tillverka elbilar har Ford börjat samarbeta med 

Volkswagen, och Fords första personbilar helt drivna på el kommer basera sig på 

Volkswagens MEB-plattform, samma plattform på vilken Volkswagens nyss lanserade ID 

3. (Klemensberger, 2019) 

5.4.1 SUV-marknaden och dess betydelse 

Något som tidigare även kommit fram är betydelsen av terrängbilarna, vardagligt kallade 

SUV, på marknaden. 

Elbilens tid är här, och därför lanserar biltillverkarna fortgående nya modeller. Den 

korgmodell som är populärast bland dessa modeller, är SUV:n. Det pågår hela tiden en debatt 

om när försäljningen av elbilar kommer att överskrida försäljningen av traditionella bilar, 

men bland biltillverkarna är en sak klar. Biltillverkarna är av den åsikten, att en elbil som ser 

helt vanlig ut, är vad som behövs för att öka försäljningen bland elbilarna. Att terrängbilen 

och stadsterrängbilen, eller crossovern, är ett populärt bilsegment har länge varit känt, och 

som bäst är det här bilsegmentet det näst mest köpta segmentet på marknaden. År 2025 

förväntas dock att 40 procent av alla nya bilar på marknaden kan tillhöra detta segment, säger 

Karl Brauer, chefredaktör på Autotrader. (Tannert, 2018) 

Mera än hälften av de elektrifierade bilmodeller som kommer ut på marknaden fram till 2020 

förväntas höra till terrängbilsegmentet. Exempel på dessa är Audi E-tron, Jaguar I-Pace och 

Mercedes Benz EQC, men även BMW:s iX3, som ännu inte presenterats. Att 

terrängbilsmarknaden är så populär vet även Tesla, som börjat ta emot förhandsbeställningar 

på företagets Model Y, en mindre modell av den stora SUV:n, Model X. Baserad på samma 

plattform som Model 3, som gjort en stor succé världen över, skall den vara billigare än dess 

storebror, men högre. (Tannert, 2018) 

Även fast SUV-bilarna är populära, är elbilen inte ännu lika populär. Även fast flera 

marknadsanalyser visar att människor vill byta till elbilar tack vare att de är vänligare mot 

miljön, har den viljan inte ännu övergått till hög försäljning. Varför det är så har Deloittes 

årliga undersökning bland bilkonsumenter världen runt svar på. Först och främst har elbilar 

fram tills nu varit alltför dyra för de flesta konsumenterna, och för det andra har elbilarna 

inte haft en tillräckligt lång räckvidd. Enligt undersökningen har många konsumenter den 
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uppfattningen att de borde betala mindre för en elbil än för en traditionell bil, eftersom de 

gör något gott för samhället, och att de därför borde belönas. (Deloitte, 2019) 

Var kommer då EV-marknaden blomstra och när? Kineser och européer förväntas vara de 

första att övergå till elektrifierade bilar, på grund av incitament i både Kina och Europa, men 

även på grund av hur låga utsläppskraven är i Europa, och hur dyrt bränslet håller på att bli. 

(Tannert, 2018) 

6 Metod 

I detta arbete användes en kvalitativ undersökning samt sekundär data. Den kvalitativa delen 

bestod av en intervju med Fredrik Koivula, Store Coordinator på Tesla i Finland. Valet av 

företag föll naturligt på Tesla, som är en pionjär inom elbilsteknologin och elbilsmarknaden. 

Intervjun byggdes upp kring frågor relaterade till arbetets teoriavsnitt. Intervjufrågorna 

kunde relateras till frågor som ställts tidigare i arbetet, så som till exempel när Tesla tror att 

marknaden kommer att blomstra. Intervjun med Koivula gav bra och heltäckande svar på 

frågorna och intervjun blev en bra diskussion, både om företaget i Finland och Tesla ur ett 

internationellt perspektiv. 

Då det kom till en mer kvantitativ del för att undersöka elbilsmarkanden valde jag att 

använda data som flera stora internationella kommunikationsbyråer tagit fram och forskat i. 

Genom att se på data som till exempel PWC tagit fram får man en klar bild och statistik om 

vart marknaden är på väg. 

Orsaken till att jag valde att göra en intervju och specifikt en intervju med en representant 

för Tesla har att göra med att Tesla är ett relativt nytt företag, som ännu växer avsevärt. 

Teslas andel av elbilsmarknaden är också en viktig orsak till att just Tesla var ett intressant 

företag att intervjua, med tanke på att Tesla är det företag som varit med på marknaden längst 

och som fokuserar helt och hållet på elbilar. 

För att se på statistik om vilka åsikterna om elbilen är och hur framtiden ser ut för elbilar 

använde jag mig av statistik som redan tagits fram genom andra intervjuer och 

opinionsundersökningar, tack vare att man då får en mycket bredare bild av uppfattningen 

om elbilar och framtiden.  
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Syftet med detta arbete är att ta fram information om elbilsrevolutionen och hur framtiden 

och nuläget ser ut, men även att presentera teoretisk fakta om hur marknaden kommer 

utvecklas och ta fart. Intervjun och sekundära data samverkar väl med detta syfte. 

7 Resultatredovisning 

Intervjun var lyckad, och jag fick intressanta svar på frågorna som jag ställde till 

respondenten. Via intervjun kom det även fram mycket sådan information som stöder den 

tidigare data som fanns i den sekundära data som använts under arbetets gång. Genom 

intervjun ville jag få reda på Teslas synvinkel på marknaden samt hur nuläget och framtiden 

ser ut. Intervjun och mötet med Teslas representant hölls tisdagen 8.10 i Teslas butik och 

huvudkontor i Vanda. Den allmänna sekundära data som kommit fram genom arbetet visar 

mycket intressanta siffror och synpunkter på hur marknaden kommer växa och vad det är 

som krävs för att den växer. 

7.1 Intervju 

Intervjun med Fredrik Koivula vid Tesla finns även bifogad, här nedan frågorna med 

diskussion kring svaren. 

Vilken är din position hos Tesla och när började du arbeta vid Tesla? 

Min position inom Tesla är Store Coordinator (butikskoordinator). Jag började arbeta vid 

Tesla i januari 2017 som Product Specialist (produktspecialist) och befordrades till Store 

Coordinator i november 2017. Som Store Coordinator ansvarar jag för allting inom 

butiken, för allt från demonstrationsbilar till det att alla på som arbetar i butiken har 

arbetskläder. 

Diskussion: Fredrik Koivula har arbetat över 2 år på Tesla och har en bra insyn i företaget. 

Koivula arbetade först som produktspecialist, vilket innebär att han presenterade bilarna 

och deras funktioner för kunder.  

Vad fick dig att söka ett jobb hos Tesla? 

Tesla är ett intressant och nytt företag, och annorlunda än de traditionella biltillverkarna. 

Men det var inte bilbranschen i sig som lockade, utan tanken att få arbeta med något extra, 

något nytt och tufft. En liten detalj som ofta är i tankarna är även vilket miljövänligt 

företag Tesla är. Efter att jag själv nyligen bildat familj, och blivit far, vill jag naturligtvis 
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att barnet ska ha en trygg framtid, med tanke på till exempel risken för global 

uppvärmning. 

Kontakten till Tesla uppstod via ett tidigare arbete, då jag arbetade som hamnkapten i 

Kasnäs. Då träffade jag Fredrik Sandström, Store Manager (butikschef) vid Tesla i 

Finland, när Tesla var på turné. Då jag blev utexaminerad sökte jag ett heltidsarbete, och 

Tesla var ett av de företag som jag kontaktade.  

Diskussion: Tesla är ett bilföretag, men samtidigt ett teknologiföretag. Tesla är även ett 

nytt företag och annorlunda än de traditionella biltillverkarna. Något som Tesla även 

strävar efter är att först minska utsläppen som kommer från transport, och sedan eliminera 

utsläppen totalt.  

Hur och när etablerade sig Tesla på den nordiska marknaden? 

Tesla kom till Finland 2015/16. Tesla fanns redan på den finska marknaden då Model X 

lanserades år 2016. Den enda butiken i Finland ligger i Vanda, och där har den funnits 

sedan början. För att kunderna skulle kunna bekanta sig med företaget och produkterna 

gjordes till en början många turnéer, då man bland annat besökte olika evenemang. 

Diskussion: Tesla har bara funnits i Finland några år, och för att nå ut till konsumenter 

behövdes stor synlighet. Synlighet fick Tesla genom att delta i olika evenemang runt om i 

landet och genom att låta konsumenter provköra produkterna. 

Hur differentierar Tesla sig från de andra tillverkarna? 

Tesla-bilarna tillverkas i USA, i Kalifornien. Tesla är ett elbilsföretag, som bara tillverkar 

elbilar och som storsatsar på en framtid utan utsläpp. Tesla försöker även bli av med 

termen årsmodeller genom att kontinuerligt uppdatera alla sina bilar med samma program. 

Genom att bilarna alltid är uppkopplade till internet får de alltid de senaste 

programuppdateringarna via internet. De behöver aldrig någon officiell service för att 

uppdateras, och inte heller någon annan service. Tesla reparationer kan dock skötas mobilt 

av Teslas mobila service, så kunden inte behöver hämta in bilen. Man kan till exempel inte 

heller förhandla om priset på en Tesla, utan allt är bestämt på förhand och de slutliga 

priserna hittas på Teslas hemsida.  

Diskussion: Som tidigare beskrevs, är Tesla ett företag som bara tillverkar elbilar, och inte 

alls några bilar med förbränningsmotorer. Tesla stoltserar även med att deras bilar har 

många funktioner och alltid är uppkopplade. Genom att bilarna alltid är uppkopplade får de 

alltid de senaste uppdateringarna vilket underlättar vardagen för kunderna. Tesla är även 
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annorlunda än traditionella biltillverkare med tanke på hur simpelt deras affärssystem är. 

Du kan beställa en Tesla via internet. Bilen levereras till butiken, och därifrån avhämtas 

den av kunden. Teslan har även ytterst lite extra utrustning. Bilen kommer istället så gott 

som färdigt utrustad från fabriken. 

Hur har Tesla uppnått sin ledande position på elbilsmarknaden? 

Tesla har uppnått sin ledande position på elbilsmarknaden via innovation och utveckling. 

En stor försäljningstrumf har även varit Teslas alltid uppkopplade system i bilarna samt 

funktioner som autopilot (automatiskt körning). Internt har även företaget anställda en hård 

drive att prestera så bra som möjligt. Alla som arbetar inom företaget vill jobba 

uttryckligen hos Tesla, och alla jobbar även för någonting. 

Diskussion: Sedan Teslas första modell Model S lanserades har de alltid varit snabba att 

utveckla nya funktioner och varit pionjärer inom självkörningsteknologi och moderna 

bilar. Teslas anställda är även mycket trogna sitt varumärke och jobbar gärna för det. 

När kommer marknaden enligt Tesla att blomstra? Eller gör den redan det för Teslas 

del? 

Tack vare nya Model 3 håller marknaden på att börja blomstra för Finlands del. I Norge, 

Holland och USA har marknaden redan blomstrat kraftigt och revolutionen börjat ske. Då 

elbilarna blir billigare och tillverkarna flera kommer det även föra med sig flera 

konsumenter. Vissa tycker elbilar är dagens melodi, medan andra ännu tycker de hör till 

framtiden. Brytningsskedet kommer komma riktigt snart. 

Diskussion: Som tidigare kommit fram i form av fakta om Tesla har Model 3 tagit 

marknaden med storm och gjort Tesla till ett varumärke som allt fler kunder har tillgång 

till. Det som också kommit fram är hur stor elbilsmarknaden är i Norge, men för Teslas del 

tycks marknaden redan blomstra i landet där Teslas Europa-huvudkontor finns, Holland, 

samt i hemlandet USA. Tesla väntar även på att deras rivaler skall släppa nya elbilar, så att 

elbilsmarknaden växer. 

Hur ser Tesla på framtiden inom elbilsmarknaden? 

El är helt klart nästa stora trend. Nästa stora skede inom marknaden kommer ligga i 

laddningstider och räckvidden hos bilarna. Även om Tesla redan har en lång räckvidd, 

kommer laddarna samt laddningsstationerna att behöva utvecklas. Nästa skede inom 

bilmarknaden är elbilar, vad som kommer efter det är svårt att säga. 



39 

Diskussion: Så som redan tidigare konstaterats, ser även Tesla att laddningstider och 

räckvidden är de nästa stora stegen för att ta elbilsmarkanden till nästa nivå. Tesla ser även 

att nästa stora steg inom bilmarknaden är elbilar, och inte till exempel gasbilar. 

Vad är nästa steg för Tesla och elbilsmarkanden? 

Inom Finland är nästa steg för Tesla att etablera sig mer och att växa. I Finland säljer Tesla 

än så länge mycket åt kundgruppen ”early adopters”. För hela företagets del världen runt 

handlar det om att växa ännu mera och ta en större del av bilmarknaden, på samma gång 

som man gör transporten av människor och varor mer miljövänlig. 

Diskussion: Som tidigare i intervjun framkommit, är Tesla ett relativt nytt företag i 

Finland, och på den marknaden handlar det om att etablera sig ännu starkare. Tesla säljer 

till stor del ännu till sk. early adopters, eller tidiga brukare, som närmare definierades 

tidigare. För företagets del globalt, handlar det om att slå till hårt på den nya marknaden, 

elbilsmarknaden.  

Hur förbereder sig Tesla på den hårda konkurrensen som man kommer att möta de 

kommande åren från andra tillverkare? 

Den hårda konkurrensen är bra för Tesla, eftersom den hämtar mera människor till 

elbilsmarknaden. Till exempel om en kund som kört Audi hela livet bekantar sig med 

Audis nya elbil, så kanske han ser på andra elbilsalternativ också, och det är där Tesla 

kommer in. Vissa utvecklingsskeden inom teknologin blir även färdiga snabbare. Tesla går 

även alltid in 110 procent i allt de gör, oberoende av om konkurrensen pressar Tesla framåt 

eller inte. Målsättningen är ju att byta ut förbränningsmotorn mot elmotorn. 

Diskussion: Då marknaden får flera tillverkare och konkurrenter, blir även kundgruppen 

större, vilket hämtar fler potentiella kunder till Tesla. Detta kommer även göra att 

teknologin utvecklas snabbare. Det gäller även för Tesla att fortsätta satsa stort på det man 

gör och producerar. 

Vad gör Tesla för att upprätthålla den ledande positionen på marknaden? 

För att upprätthålla den ledande positionen på marknaden utvecklar Tesla hela tiden sina 

produkter och tjänster.  

Diskussion: Som tidigare framkommit i intervjun har Tesla alltid satsat stort på att hämta 

nya funktioner till marknaden och på att alltid ha den senaste teknologin och mjukvaran i 

bilarna, vilket de även i framtiden kommer att eftersträva. 
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Vilka är fördelarna med att äga en Tesla-produkt? 

En fördel med att äga en Tesla-produkt är för tillfället försprången inom teknik och inom 

teknologi, som till exempel autopilot och att bilen alltid är uppkopplad till internet. Även 

andra saker som att bilarna uppdateras konstant är en fördel. Laddningsnätverket är också 

brett. 

Diskussion: Fördelarna, som även tidigare poängterats, har till stor del att göra med alla 

funktioner och den moderna teknologin. Det att Tesla har ett brett laddningsnätverk, som 

tillsammans med Teslas teknologi gör att man med Teslas bilar kör längre på en laddning 

än man gör med konkurrenters bilar, utgör en stor konkurrensfördel. 

Vilka är Teslas största konkurrenter? 

Just nu finns inga direkta konkurrenter, med tanke på att Tesla bara tillverkar moderna och 

teknologiska elbilar och inte en enda bil med förbränningsmotor. Det kommer dock helt 

klart inom snar framtid uppkomma många direkta konkurrenter som till exempel 

Volkswagen, Audi och Volvo. 

Diskussion: Konkurrensen ökar hela tiden, men än så länge har Tesla ett försprång. Nya 

modeller utkommer hela tiden från traditionella biltillverkare, men de måste även än så 

länge tillverka traditionella bilar med förbränningsmotorer, så de har inte samma möjlighet 

som Tesla att satsa allt på enbart elbilarna.  

7.2 Allmän sekundär data 

För att få fram information om framtiden, vad kunderna vill ha och statistik om vad som 

kommer ske när, användes information från sidor som Forbes, Harvard Business Review, 

Mckinsey, PWC, Bloomberg, JPMorgan, BBC, Business Insider, CNN och även bilmagasin. 

Även tillverkarnas egna sidor som till exempel Tesla.com och Audi.com användes. 

Kommunikationsbyråerna som användes är pålitliga källor som är professionella på att ta 

fram statistik och information genom undersökningar angående nuläget på marknaden och 

framtiden. Till exempel genom J.P Morgans undersökning kom det fram att år 2025 kommer 

nybilsförsäljningen bestå till ungefär 70 procent av förbränningsmotorbilar och den 

resterande 30 procent av en bil driven av något slags batteri. 
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8 Analys 

Då man börjar analysera nuläget på marknaden samt hur framtiden kommer att se ut måste 

vi se på svaren från intervjun, sekundär statistik som tagits fram samt teori. Då man börjar 

gå in på svaren från intervjun får man direkt en bild av att Tesla förväntar sig att de 

kommande åren på elbilsmarknaden kommer bestå av ännu mera rivalitet och flera 

tillverkare som övergår till el. Denna bild får man även av statistiken som tagits fram, och 

med tanke på hur många nya bilar till exempel Ford och Volkswagen förväntas släppa ut på 

marknaden inom de kommande åren. Teknologin kommer även utvecklas, priserna kommer 

sjunka och marknaden kommer växa starkt. 

Då man ser på nuläget på marknaden finns det nu redan en hel del bilar som man kan köpa 

och kan beställa, och priserna på elbilar sjunker hela tiden. Som det nämndes i Tesla 

intervjun har Model 3, en billigare produkt än Teslas tidigare, ökat företagets försäljning 

märkbart. Nu, genom Volkswagens ID 3 och Kias Niro, blir elbilen tillgänglig för ännu flera 

konsumenter.  Laddningen är även i dagens läge relativt snabb, men förväntas utvecklas 

ännu mera i framtiden. Samma sak gäller räckvidd. Dagens bilar rullar upp till 600 kilometer, 

men en sträcka på 1000 kilometer, snabbare laddning och flera laddningsstationer förväntas 

bli verklighet i framtiden. Personligen tror jag, så som Tesla, att det till stor del är tidiga 

köpare som än så länge köper en elbil.  

Det krävs flera tillverkare på marknaden för att övergången till elbilen skall ske, men den är 

på kommande. Frågan om det handlar om priset, räckvidden eller laddningstiden som måste 

förbättras för att marknaden skall slå igenom är svår, men troligen är det en kombination av 

alla tre som kommer skapa den mest sålda elbilen, och som gör att marknaden börjar 

blomstra, även i andra länder än Norge. Trenderna på marknaden som bäst är även andra än 

vad de kommer att vara i framtiden. Som bäst äger många sin egen bil istället för att till 

exempel hyra eller leasa, men detta ser ut att ändra i framtiden.  

Jag tror även personligen att det är viktigt att en andra version av tillverkarnas produkter 

kommer ut på marknaden. Första generationens elbilar är nya produkter bland alla 

tillverkare, och kan ha små fel som försvinner i framtiden, då tillverkarna lär sig bygga 

elbilar ännu mer effektivt. För att sammanfatta nuläget skulle jag kalla år 2020 hybridbilens 

år. Tillverkarna investerar stort i elektrifiering och antalet laddningsstationer ökar. Genom 

detta blir laddningsmöjligheterna bättre, men så även batterierna och motorerna. Detta 

betyder att hybridbilar får bättre teknologi, som minskar på förbränningsmotorns 

konsumtion. Flera företag tillverkar ännu förbränningsmotorer, med lite utsläpp, som de 
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kommer lansera tillsammans med en elmotor i ett batteri. Ser vi framåt 10 år är vi dock i en 

helt annan situation. 

Enligt Tesla och sekundär data som framställts längs med arbetet är till exempel 

elbilsrevolutionen som bäst på gång i Norge, men i resten av Europa är den på kommande 

inom kort. Orsaken till att Norge är så tidigt ute på elbilsmarknaden är statens incitament till 

elbilsköpare. Dessa incitament har inte alla stater möjligheten till. I framtiden förväntas dock 

dessa incitament försvinna på grund av att elbilen blir den allmänna bilen, och 

skattelättnaderna som elbilsköpare nu fått njuta av kommer försvinna. En stor faktor till att 

elbilarnas försäljning kommer öka i framtiden är även människans oro för miljön. Som 

Fredrik Koivula sade vid intervjun hos Tesla jobbar Tesla för att minska utsläppen som 

kommer via trafiken, och det kommer även vara en stor orsak till att människor övergår till 

miljövänligare bilar. I J.P. Morgans undersökning om elbilen år 2025 och fram tills 2030 

kommer det inte fram någon information om gasbilar, som vissa pratar ytterst positivt om. 

Detta tror jag personligen, liksom även Tesla, och tydligen de flesta som analyserar 

framtidens bilmarknad, har att göra med att elbilen är bilmarknadens nästa steg. Som man 

kunde läsa i teoriavsnitten har företag som Porsche och Mercedes Benz redan investerat stora 

pengar i elektrifiering, vilket även leder till att deras kunder kommer mötas av nya 

elbilsmodeller och inte av gasbilar. Även fast gas också skulle vara ett miljövänligt 

alternativ, ser jag inte det som en möjlig rival till elbilen, tack vare alla biltillverkares 

investeringar i elbilar, samt stora start-up företag som storsatsar på elbilar och deras 

teknologi. 

Något som är ytterst aktuellt i nuläget och även i framtiden är trenderna på bilmarknaden. 

PWC nämner fem trender som framtidens bil kommer bestå av. Dessa fem trender är 

autonomi, bil-delning, uppkoppling, årliga uppdateringar och elektrifiering. En stor 

försäljningsfaktor och fördel som Fredrik Koivula vid Tesla nämnde i intervjun var precis 

att deras bilar alltid är uppkopplade och har funktioner som självkörning, och de uppdateras 

årligen, automatiskt. Detta är trender som de traditionella biltillverkarna kommer bli tvungna 

att följa. Jag tror personligen att alla dessa trender kommer ha lika stor betydelse i framtiden. 

Människor kommer vilja att deras bilar själva hittar överallt och kan ta emot samtal, genom 

att vara uppkopplade. Bilarna skall kunna köra från punkt a till b på egen hand, medan de 

skall vara naturvänliga och billigare i drift. Att människor kommer kunna använda sig av 

bil-delning kommer betyda att man bara betalar för bilen då man använder den, och inte då 

den står i garaget. Om man jämför Teslas produkter med dessa trender kan man tycka att en 

Tesla produkt redan låter som framtidens bil, och det håller jag totalt med om. 
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Då elbilen kommer in på bilmarknaden kommer hela marknaden ändra. Då man tänker på 

revolutionen från normala telefoner till smarttelefoner skedde en stor ändring i hela 

marknaden, och personligen tror jag man kan vänta sig något liknande genom att elbilen 

kommer och tar över. Företag som Nokia och Blackberry var för sent ute med att lansera 

smarttelefoner med samma funktioner som konkurrenter, vilket ledde till att företagen dog 

bort. Samma risk finns det för biltillverkare, om de inte hinner lansera en välfungerande 

elbil, i tid. Personligen tycker jag att alla biltillverkare skall börja satsa stort på hybrid- och 

elbilar, för om de fortsätter satsa på bilar med förbränningsmotorer till 100 procent är det 

snart för sent. 

Personligen ser jag produkten elbil som ett perfekt exempel för innovationsspridningsteorin 

av Everett M. Rogers. I teorin finns fem olika sorts konsumenter, allt från innovatörer till 

eftersläntrare, som är de sista som köper en produkt. Jag ser personligen att elbilen nu skulle 

ligga på tidiga brukare nivån. Dessa personer är trendsättare och vill prova på ny teknologi. 

Jag tror även elbilen kommer vara på denna nivå ännu i flera år, med tanke på att många 

traditionella medborgare är skeptiska mot elbilar än så länge. 

9 Slutsatser 

Genom att se på helhetsbilden, från fakta om företag, till teori om produkter och statistik 

samt intervjun kan man dra en viss slutsats om nuläget på marknaden och hur framtiden ser 

ut. Elbilens tid är redan här, men i olika grad, beroende på i vilket land i världen man ser på 

det. Genom att priserna blir förmånliga, flera tillverkare ger sig in på marknaden, räckvidden 

ökar och laddningstiderna minskar och stationerna blir fler ökar gruppen konsumenter som 

vill köpa en elbil. I nuläget kan elbilen än så länge vara en bil som bara använder batterier 

och elmotorer som kraftkälla, men i framtiden är det flera andra faktorer som att bilen är 

uppkopplad och kan köra själv som gör att den är en storsäljare. Man kan även dra slutsatsen 

att Tesla har ett bra läge med deras bilar, och tack vare deras teknologiska försprång har de 

en trygg situation på marknaden i många år ännu. Några traditionella biltillverkare kommer 

även anpassa sig till marknaden för sent och detta kommer leda till att några kända bilmärken 

vi känner idag kommer falla bort. 

Då man kommer till frågan vad som är framtidens drivmedel är svaret elbilar. Gasbilar och 

bilar som konsumerar mindre bensin är en bra idé, men med tanke på hur mycket media 

uppmärksammar elbilar, hur mycket pengar tillverkare lägger ner på teknologin och att 

utveckla den och hur människornas oro över miljön ökar, är elbilens tid här. Hybridbilar 
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kommer hjälpa övergången till elbilar, och förbränningsmotorer kommer finnas kvar länge 

ännu, men i något skede kommer de försvinna från det vardagliga bruket. Priset på bensin 

och diesel stiger även kontinuerligt och kommer till slut bli så högt att konsumenter kommer 

välja el istället. 

Flera hundratals företag har startats för att tillverka nya elbilar, och biltillverkare som har 

funnits i hundratals år försöker hitta en väg in på elbilsmarknaden. Läget på marknaden just 

nu är redan betydligt bättre än vad det var för några år sedan, och infrastrukturen för elbilar 

blir hela tiden bättre. Utbudet som bäst är redan brett, med många nya bilar från många olika 

företag, både nya och gamla. I framtiden kommer det dock finnas elbilar i varje segment, 

allt från sportbilar till pick-up bilar. Människor kommer även i framtiden inte äga bilar, i alla 

fall inte i stora städer. I städerna delar man på bilarna och beställer en bil då man behöver 

den, eller kanske använder sig av ett prenumerationssystem för att få tillgång till bilarna. 

Samtidigt som batteripriserna sjunker blir även bilarna billigare att tillverka, och fler 

konsumenter har tillgång till dem. Batteriteknologin som används idag, litiumbatterier, 

kommer även vara batteriet som första generationens elbilar på marknaden kommer 

använda. Superkondensatorer och batterier gjorda av grafen har dock stor potential i 

framtiden. Gällande batterierna kommer det även vara intressant att i framtiden följa med 

hur pålitliga de är, hur bra de håller många laddningsperioder, samt hur batteriets kondition 

kommer inverka på återförsäljningsvärdet. 

I framtiden kommer även den kinesiska marknaden både med tanke på att köpa bilar därifrån 

samt att sälja bilar där vara mycket betydelsefull. Kineserna kommer vilja övergå till elbilar 

mycket snabbt med tanke på allt utsläpp som finns i kinesiska städer, medan alla stora 

teknologi- och start-up företag kommer hämta nya produkter och funktioner till marknaden, 

en efter en. En annan sak som är säker är att elbilsrevolutionen först kommer ske i 

industriländer, där infrastrukturen är redo för det. Utvecklingsländer kommer att följa efter, 

men i mycket långsammare takt än I-länder. Detta på grund av att infrastrukturen för bilar 

som måste laddas inte finns än så länge, och man än så länge litar på hästar som 

transportmedel i vissa delar av U-länder. 

10 Kritisk granskning 

Teoridelen av detta arbete består av pålitliga källor som Forbes, Harvard Business Review 

och PWC. Tidskrifterna som använts har professionella journalister som jobbar med bilar 
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och med att analysera marknader och ny teknologi. Till exempel Harvard Business Reviews 

klassas som vetenskapliga källor och kan sökas fram t.ex. via Alma som är Åbo Akademis 

och Novias söktjänst inom litteratur. Då man tar fram information måste man dock alltid 

vara försiktig och därför användes det bara pålitliga källor, som upprätthålls av företag med 

lång historia inom professionell journalistik. Författarna som har skrivit böckerna som 

används kan ses som experter inom sitt område, som till exempel Kotler inom 

marknadsföring och konsumentbeteende.  

På grund av att elbilsmarknaden är mycket ny, och företag inte vill nämna mycket om sina 

affärsplaner, intervjuade jag bara ett företag, Tesla. Naturligtvis är Tesla en stor aktör inom 

elbilsmarknaden, men eventuellt skulle jag ha kunnat intervjua en division hos en traditionell 

biltillverkare som ansvar för elbilar, för att få en ännu djupare syn på marknaden. Att arbetet 

inte heller hade en direkt kvantitativ undersökning, utan det användes sekundär data, som 

andra tagit fram, har både positiva och negativa sidor. 

Syftet med arbetet var att se på när elbilsrevolutionen kommer, nuläget på marknaden och 

hur framtiden ser ut. Jag tycker dessa frågor besvarats bra under arbetets gång, och man får 

en ny insyn i elbilsmarknaden och vad som är på väg.  

Jag önskar att jag skulle frågat något annat företag än Tesla är vad deras syn på Tesla som 

rival är, med tanke på Teslas ledande ställning på elbilsmarknaden. Det skulle även ha varit 

intressant att ännu mera jämföra olika marknader runt om i världen, som till exempel elbilen 

bara i Finland, eller elbilen i Afrika.  

11 Avslutning 

Slutresultatet av detta arbete är en fördjupad analys av elbilsmarknaden, så som den ser ut 

idag och hur den kommer se ut i framtiden. Elbilsmarknaden är på väg att blomstra, och det 

verkar som om ingenting kan stoppa den utvecklingen. 

Framtiden kommer vara mycket intressant då det kommer till elbilar, då deras pris sjunker, 

deras prestanda ökar och infrastrukturen kring dem blir ännu bättre. I nuläget är elbilen ännu 

till en del en nischprodukt, men man kan ändå kalla elbilen ett vinnande koncept. Det kan 

löna sig för var och en att följa med marknadens utveckling, för att som konsument hålla sig 

så uppdaterad som möjligt och ta del av information om de senaste produkterna och deras 

funktioner. 
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Ett företag som nu redan kombinerar teknologi och bilar är marknadsledaren Tesla. Utöver 

Tesla är företag som Porsche och Audi framgångsrika inom branschen, eftersom de använder 

den senaste teknologin. De kom även tidigt med i tävlingen då det gäller att tillverka de bästa 

elbilarna. Men även många andra tillverkare kommer att satsa stort på elbilar de kommande 

åren. 

Det har varit mycket intressant att skriva detta arbete. Under arbetets gång har jag fördjupat 

mig i information som finns om elbilsmarknaden, och också om tillverkarna och deras 

produkter. Att samtidigt presentera teori om konsumentbeteende och nya innovationer har 

gett en bredd åt arbetet och gett större förståelse och kunskap om marknaden. Genom att 

presentera teorin kring hur företag förbereder lansering av nya produkter samt hur kunder 

kommer ta emot den nya produkten, kopplas arbetet till försäljningens och 

marknadsföringens betydelse inom elbilssegmentet och inom bilbranschen. 

En av målsättningarna med arbetet har varit att ge en inblick i hur stor elbilsmarknaden 

egentligen är och hur stor den kommer bli. Den stora frågan är att om vi som konsumenter 

är beredda inför den stora förändringen och om vi förstår hur snabbt just den här branschen 

utvecklas och förändras. För mig personligen har arbetet betytt att jag känner mig bättre 

beredd, och att jag ännu starkare än tidigare känner för att i framtiden arbeta inom bil- eller 

teknologiindustrin. 
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