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Abstract 

This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report we have 

dug deeper into one topic. I have chosen to write about electric car. I raise a little about how they 

work, how today's cars look like, how it looked in the past and a bit about the future of electric cars. 

I’ve got the facts from articles on the internet. 

The purpose of this report is to find out why we are not driving electric cars today. 

My question is: “what should be done to electric cars will compete combustion cars?” And what I’ve 

come up with is that purchase prices must fall and get people to understand that the electric cars 

range will work for the most people today. To recharge the batteries also need to be faster.      
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Bakgrund 
Vi har arbetat om framtidens fordon generellt, och om hur det kommer se ut med bränsle, design, 

och säkerhet bland annat. Sedan skulle vi fördjupa oss i ett ämne. Jag tänkte på bränsledelen och 

hamnade i eldrift. 

 

Metod 
Jag har använt mig av artiklar på internet som källor. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera vad som krävs för att vi ska gå över till elbilar.  

Frågeställning 
Den här uppsatsen ämnar besvara följande frågeställning:  Vad ska göras för att elbilarna ska 

konkurrera ut förbränningsbilarna? 
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Fakta 

Dagens elbilar 
I artikeln ” VILKEN ELBIL SKA JAG KÖPA 2014?” skriver Gunnar Lindberg Årneby om de elbilar som 

finns på den svenska marknaden. Idag finns allt ifrån Teslas model s med 420 hk och ett pris på 

630 000:- till Renault Zoe Life på 88 hk för 210 000:-. Räckvidden på dessa bilar ligger på runt 15 

mil/laddning förutom Teslas modell s som är i en grupp för sig själv med en räckvidd från 24 mil och 

uppåt beroende på vilken batteri storlek man väljer. (Årneby, 2014) 

15 mil låter som en kort sträcka men enligt hemsidan Laddaelbilen.se så körs en vanlig svensk 

personbil genomsnitt 4 mil per dag och 75 % av körsträckan är ofta kortare, vilket betyder att 

räckvidden på dagens elbilar räcker gott och väl. (Laddbilen.se) 

Hur lång tid det tar att ladda elbilen beror på strömstyrka och batterikapaciteten, även negativt av 

kyla. Men man kan tänka att följande riktmärken gäller för 1 mils körsträcka 

- 230V, 10A, 1-fas: 1 timme – vanligt vägguttag  

- 230V, 16A, 1-fas: 30 min 

- 16A, 3-fas: 15 min  

Men den vanliga laddtiden på allmänna laddplatser är 30-60 min för 1 mils körning. (Laddbil.se)  

Elbilens historia 
Enligt artikeln ”Elbilens laddade historia” så skriver Christer Gerlach att den första elbilen i historian 

var en hästvagn med elmotor och var byggd av den engelske uppfinnaren Magnus Volk och såld till 

den turkiska sultanen Abdül-Hamid redan år 1888. Detta fordon hade en hästkraft och en räckvidd på 

några kilometer, kanske en mil. Elbilarna blev mycket populära särskilt för hemmafruar då dom inte 

orkade dra runt startveven på en bil med förbränningsmotor. Det finns inte någon statistik på hur 

många som körde elbilar men om man kollar på fotografier så kan man dra vissa slutsatser. Jag 

citerar Gerlach, ”Det finns ett fotografi från 1914 som visar parkeringsplatsen utanför Detroit Athletic 

Club. Den här dagen hade man inbjudit medlemmarnas fruar. På parkeringsplatsen står 35 bilar. 32 

av dem är elbilar.”. Men kort där efter så konkurrerades elbilarna bort av bensinbilarna när 

startmotorn kom och bensinen var rekordbillig. (Gerlach, 2010) 

Elbilens framtid 
Framtiden ser ljus ut för elbilen eftersom vi måste hitta ett alternativ till dagens bensin och diesel 

bilar.  

Dessutom skriver Mattias Rabe i artikeln ”Ny billig batteriteknik ger elbilar dubbelt så lång räckvidd” 

att företaget Sakti3 som är en amerikansk batteritillverkare, nyligen utvecklat ett sätt att få plats med 

mer ström på samma yta. Detta kommer troligen leda till elbilar med längre räckvidd. (Rabe, 2014) 

 

  

  



 
6 

 

Diskussion 
Men varför kör inte alla elbilar då? Jag tror att det är så att priset är en stor faktor till att man inte 

byter bil. om man tar t.ex. Volkswagen up och jämför den med den eldrivna versionen så kostar 

bensinbilen 109 900:- medans elbilen kostar 266 500:-, detta tror jag är det största problemet just nu 

men priserna har sjunkit och de kommer fortsätta sjunka med takt att försäljningen ökar. En annan 

sak som gör att de inte har blivit så populära ännu är att man tror att räckvidden inte är tillräcklig 

men om man verkligen tänker efter så kör man inte så långt och som jag nämnde i fakta delen så kör 

en genomsnittlig svensk ca 4 mil per dag så att informera och få folk att tänka till mera skulle nog öka 

elbilarna i Sverige. Man tror också att elbilar är slöa men det är helt fel uppfattning, sanningen är att 

elbilar är piggare och snabbare än förbränningsmotorerna. Laddningstiden är också en sak som 

måste lösas för nu ligger den på 1 timme för 1 mil körning. En bra lösning skulle vara om man kunde 

byta ut batterierna till nya fulladdade batterier, då detta skulle bli ett nytt argument för elbilen.  

Jag personligen skulle inte vilja ha en elbil, jag vill ha en gammal bensin eller dieselbil. Det är för att 

jag tycker om att meka med bilar och jag tror inte man kan skruva så mycket med en elbil eftersom 

de är väldigt komplicerade och strömmen kan bli farlig om man inte gör på rätt sätt. Jag tycker också 

att en elbil bara är ett transport sätt och visst det är vad många vill ha nuförtiden men jag vill ha 

något mer, en bensinbil måste man ändå ta hand om och ge lite ”kärlek”.  

Men det som behövs för att vi ska köra fler elbilar, som jag tror, är att försöka få ner priserna till 

ungefär samma som motsvarande bil med förbränningsmotor. Jag tror också att utbyggnaden av ladd 

stationer måste öka, vi måste också informera mer om att de flesta resor går att genomföra med 

elbilar. För att övertyga mig så ska priserna gå ner men det viktigaste är att allt inte ska vara styrt av 

datorer utan jag vill kunna bestämma lite själv. De ska också vara lätt att byta saker som går sönder 

själv hemma så man slipper lämna in den på service.                   
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Slutsats 
Slutsatsen är den att elbilar är på väg och att för att de ska konkurrera ut förbränningsmotorerna 

måste inköpspriset sänkas rejält och utbudet måste också öka. Laddningstiden är också för lång och 

skulle kunna minskas om man byter batterier istället för att ladda dom, sedan laddar man batterierna 

utanför bilen. Det som skulle krävas för att jag skulle överge bensinen är att det ska kännas som en 

vanlig bil och den ska gå att meka med. Detta är också svaret på min frågeställning, ”Vad ska göras 

för att elbilarna ska konkurrera ut förbränningsbilarna?”, att bilarna måste bli billigare och att 

”tankningen” ska gå fortare. Men snart är oljan slut och då måste vi ha ett alternativ och elbilen är 

lämplig att ta över.  
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