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Sammanfattning

Göteborg är en stad som uppmärksammats för sitt miljöarbete och av samma anledning vunnit
flera nationella och internationella priser. För att även nå Förenta Nationernas globala mål om
maximal temperaturökning i atmosfären till år 2030, måste ett sektorsöverskridande samarbete
ske. En av de stora utmaningarna som Göteborgs Stad står inför är hur koldioxidutsläppen från
persontransporter ska minska, vilket blev en av utgångspunkterna för Göteborgs Stads
elektrifieringsplan 2021-2030 (2021).

Studien ämnar således att identifiera de kritiska aktiviteter som leder till en utveckling av
laddinfrastruktur i Göteborgs Stad. Arbetet har tagit en avgränsande riktning i att undersöka de
publika laddstationer för personbilar installerade i Göteborgs Stad. Utifrån teorier om smarta
städer, infrastruktur av publik laddinfrastruktur, konsumentbeteende och kartläggning av
kommunala aktiviteter har stadens aktiviteter analyserats. Genom kvalitativ metod baserad på en
abduktiv ansats har fem intervjuer med personer från olika befattningar och bolag i Göteborgs
Stad genomförts. Respondenternas svar talar för att de samarbeten som sker i stadens
kommunala bolag är en av de tydliga nycklarna för att genomföra elektrifieringen i Göteborg. De
kommunala bolagen arbetar efter tydliga direktiv givna i Göteborgs Stads elektrifieringsplan
2021- 2030 där Business Region Göteborg har som uppgift att samordna det kommunala arbetet.
Göteborg Energi har i samarbete med Parkering Göteborg ansvar för laddstolparnas placering,
installation och prissättning, där Parkering Göteborg tillhandahåller parkeringarna som
laddstolparna står vid samt det systematiska arbetet kring implementeringen av laddningen i
appar. Göteborg & Co ansvarar för utvecklingen av Göteborgs internationellt ledande position
som hållbar destination. Gemensamt för stadens bolag är att de driver en beteendeförändring
kring hur människor använder stadens resurser och gör hållbara val. Intentionen är att göra det
enklare för människor att göra hållbara val med hjälp av utvecklingen av laddinfrastruktur,
kunskapsspridning och marknadsförande aktiviteter.

Nyckelord: Infrastruktur, laddning, elbil, hållbara städer, organisatoriska aktiviteter



Abstract

Attentioned for its sustainable work, Gothenburg has been awarded nationally and internationally
as a sustainable city. To reach the goal of decreasing the temperature in the atmosphere with a
time limit of 2030, a cross-sectoral work is required. As the second largest city in Sweden,
Gothenburg takes a big responsibility in regulating the emissions of Sweden and the
development of the Swedish national agenda. One of the biggest challenges Gothenburg City
stands for is how the emissions of carbon dioxide can decrease, which has resulted in the Plan of
Electrification 2021-2030 developed by the government in Gothenburg.

This study aims to identify critical activities leading to the development of a charging
infrastructure in Gothenburg. The limitations include focusing on the public charging
infrastructure for private transport means in Gothenburg city. The city has been analyzed based
on theories in smart cities, public charging infrastructure, consumer behaviour and the mapping
of the municipal activities. The paper is based on qualitative methodology with an abductive
approach. Conducted five interviews with diverse perspectives from companies in the
Gothenburg municipality group. The respondents' answers explain that the collaborations within
the municipality group is a clear key activity to realize the electrification process. The municipal
companies work by clear directives from the Plan of Electrification where Business Region
Gothenburg has the responsibility to coordinate the municipal work. Gothenburg Energy and
Parking Gothenburg both have the responsibility to work for the placement, installation and price
decision. Parking Gothenburg provides the development of the charging process in applications.
Gothenburg & Co have the responsibility for developing the city's leading position as a
sustainable destination. The municipal companies all take responsibility for changing the
behavior around citizens' use of resources and make sustainable choices. The intention is to help
citizens make sustainable choices with the tools of infrastructure in charging, spreading
knowledgement and marketing activities.

Keywords: Infrastructure, charging, electrical cars, sustainable cities, organizational activities
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Ordlista/Begrepp/Defininitioner

Fossildrivna fordon : Ett fordon med en förbränningsmotor som drivs på icke-förnybar energi
och leder till koldioxidutsläpp, exempelvis bensin och diesel.

Hållbar stad : En stad som tillfredsställer invånarnas behov utan att använda kommande
generationers resurser eller äventyra deras behov.

Laddstation : En samling ladduttag, på en vägg eller på laddstolpar, lokaliserade på samma
geografiska ställe.

Laddstolpe : Den enhet, ofta i form av just en stolpe, dit en eller flera bilar kan koppla sina
laddsladdar.

Ladduttag : Det fysiska uttaget som som elbilsägare kopplar laddsladden till för att ladda sin bil,
där det kan finnas fler än ett uttag per stolpe.

Lömska problem (wicked problems) : Problem vars historik, komplexitet och bakgrund gör
dem svårlösta (Rittel & Webber, 1973).

Roaming : Innebär att användaren kopplar upp sig till en tjänsteleverantör som i sin tur har
flertalet leverantörer kopplat till sig. Istället för att användaren måste koppla sig till varje enskild
leverantör.



1. Inledning

När Göteborg växte fram som enhetlig stad år 1621 präglades stadsbilden av verksamheter
knutna till Göteborgs hamn och dess handel (Göteborgs Stad, u.å.a). I den moderna stadsbilden
ser siluetten istället annorlunda ut med en infrastruktur driven av faktorer som mobilitet,
tillgänglighet och boendeytor. Med avstamp i utmärkelsen världens mest hållbara stad enligt
Global Destination Sustainability Index sker utbyggnaden i samband med en hållbar
utvecklingsplan och med målet att vara en fossilfri stad med en uppvärmning begränsad till 1,5
grader år 2030 (Göteborg & Co, 2022a). Med en ökande urbanisering under 1900-talets senare
hälft ställdes inte enbart nya krav på boendemiljöer i Sveriges städer, utan även på infrastruktur
och möjligheter till transport. Teknikens utveckling och en ökad välfärd är några faktorer som
möjliggjorde en högre levnadsstandard, som i sin tur ökade samhällets resursanvändning. För att
bromsa minskningen av Jordens resurser och bromsa den negativa utvecklingen mot ett varmare
klimat skrevs år 2015 Parisavtalet av Förenta Nationerna (FN).

Begreppet “hållbar utveckling” går tillbaka till 1987 då uttrycket fick den definition som används
än idag i det så kallade Brundtlandkommissionen “en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Nationalencyclopedin, u.å.a). Avtalet säger att alla undertecknade länder tillsammans ska arbeta
för att undgå skenande negativa konsekvenser av en höjning av atmosfärens genomsnittliga
temperatur innan år 2030 (United Nations, 2015). Ansvaret är fördelat på de 193 medlemsländer
som undertecknat Parisavtalet men åtgärder behöver genomföras både lokalt, nationellt och
internationellt (FN, u.å). Avtalet består av 17 stycken mål som kan appliceras och kräver åtgärder
globalt. Denna studie berör särskilt mål nummer 9 och 11, där det förstnämnda målet handlar om
att skapa hållbara industrier, innovationer och infrastruktur. Det innebär att förse samhällen med
stabil och långsiktig infrastruktur samt att utveckla industrier med hjälp av innovationer och
tekniska framsteg så att industrin tar en effektiv och hållbar riktning. Det sistnämnda målet, mål
nummer 11, handlar om att bygga, planera och utveckla städer så att människor kan leva i dem
med så få sociala klyftor, påfrestningar på ekosystemen och risker som möjligt.

I Sverige stod personbilstransporter för en tredjedel av Sveriges transportutsläpp i koldioxid
under år 2022, och är därmed betraktat som ett betydande utvecklingsområde för att samhället
ska anpassas till en hållbar omställning mot mindre koldioxidutsläpp och negativ miljöpåverkan
(Naturvårdsverket, 2021). Trots transportindustrins baksidor är bilen en viktigt hjälpmedel för
människors mobilitet och har historiskt sett haft stor betydelse för urbaniseringen och framväxten
av dagens moderna städer. Transportindustrin, likt andra industrier, visar på trender och
variationer i samhället och antar därmed en betydande roll för stadens utveckling och strategiska
vinkel. Utmaningen att ställa om transportindustrin och dess befintliga fordonsflotta till fossilfria
alternativ är således av hög prioritet för ett utvecklande samhälle. För att vidare behålla en
konkurrenskraftig position som hållbar destination krävs fortsatt utveckling, där effektivare
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verksamheter och infrastruktur är en del av stadens strategiska utmaningar för att främja
människors mobilitet, logistik och handel. Utmaningen är i linje med FN:s Globala mål och
specifikt mål nummer 9 och 11 (United Nations, 2015). IPCC (2022) konstaterar i sin senaste
rapport att elbilsutvecklingen kan komma att minska koldioxidutsläppen drastiskt.

1.1 Kommunala nämnder och bolag i Göteborg

Följande nämnder är delaktiga i utvecklingen av laddinfrastrukturen och är en del av den
kommunala koncernen Göteborgs Stadshus AB (Göteborgs Stadshus):

Business Region Göteborg är de som utvecklar elektrifieringsplanen samt ansvarar för
näringslivsutvecklingen i Göteborgs kommun (Business Region Göteborg, u.å.).

Förvaltning Framtiden AB utvecklar boendet i Göteborg för att skapa hållbara och trygga
miljöer (Förvaltning AB Framtiden, u.å.).

Förvaltningen för inköp och upphandling är stadens strategiska resurs som tillhandahåller
ramavtal (Förvaltningen för inköp och upphandling, u.å.).

Göteborg & Co är stadens destinationsbolag som driver utvecklingen mot en hållbar destination
och verkar inom turism, evenemang, möten och reseanledningar (Göteborg & Co, 2022b).

Göteborg Energi AB är energibolaget som levererar energi och stadsfiber (Göteborg Energi,
u.å.).

Göteborgs Stads Leasing AB tillhandahåller kommunens anställdas behov av fordon och
transporter (Göteborgs Stads Leasing AB, u.å.).

Göteborgs Stads Parkering AB (Parkering Göteborg) förvaltar parkeringsplatser ägda av
kommunen (Parkering Göteborg, u.å.a).

Kommunstyrelsen har ansvar över beslut och mål som kommunfullmäktige beslutar fullfölja
(Kommunstyrelsen, u.å.).

Miljöförvaltningen arbetar för en god livsmiljö för stadens invånare och att minska den
negativa påverkan på hälsa och miljö (Miljöförvaltningen, u.å.).

Trafikkontoret/Trafiknämnden ansvarar för en hållbar mobilitet i staden (Göteborgs Stad,
u.å.a).
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1.2 Problembeskrivning

Förbränningen av fossila bränslen leder dels till den globala uppvärmningen, men även på lokal
nivå genom försämrad luft i stadsområden. Nummer 11 av FN:s Globala mål berör hållbara
städer (United Nations, 2015), vilket studien tar avstamp i, och ämnar att bidra till. En aspekt är
att sänka koldioxidutsläppen från fossildrivna bilar vilket kan uppnås med hjälp av övergången
till elbilar (Undéhn, 2022). Att använda kommunens gemensamma resurser kan vara hjälpande
för att sträva efter FN:s Globala mål. För att en organisation som Göteborgs Stad ska kunna
anpassas till en hållbar omställning behöver varje enskild organisatorisk process tillföra en
värdefull funktion. Varje enskild aktör inom dessa områden i Göteborg Stad ska tillföra en
betydande påverkan för att nå klimatmålet. Vidare behöver de organisatoriska verktygen
anpassas till konsumenters beteende.

Ett problem som dokumenterats (Pardo-Bosch m.fl., 2021) är att möjliga konsumenter av elbilar
inte vågar ta steget att köpa en elbil på grund av bristen av laddstationer. Att leverantörer
dessutom står inför den ekonomiska risken att montera laddstationer utan tillräckligt stor
täckning. Enligt webbplatsen hitta-bensinstation.se (u.å.) finns det 45 bensinstationer i Göteborg,
vilket ger invånarna goda möjligheter att tanka fossildrivna bilar. Det finns 211 publika
laddstationer i Göteborg med varierande laddeffekter från 2,2 kilowatt (kW) upp till 350 kW
(uppladdning.nu, u.å.). Med hänsyn till att en bensinbil tankar på runt två minuter ser behovet
annorlunda ut jämfört med elbilar. Vid en så kallad snabbladdare kan en elbil laddas upp på 20
minuter, men vid laddare som är installerade i hemmet kan det ta mellan åtta och tio timmar att
få ett fullt batteri (Miljöfordon.se, 2021). Det innebär att varje bensinstation har en kapacitet att
leverera en full tank till tio gånger fler fordon per dygn. Asymmetrin mellan behovet av
laddstationer och bensinstationer leder till att antalet laddstolpar bör öka för att stödja en
population som transporterar sig elektriskt.

1.3 Syfte

Med utgångspunkt i att Göteborgs Stad fortsatt strävar efter att utvecklas inom ramen för en
hållbar stad, är syftet med denna studie att beskriva vilka organisatoriska processer som används
för att utveckla infrastrukturen för laddstationer. Med hjälp av teorier och modeller ämnar
studien att förenkla och förbättra processen genom att skapa metoder att använda som underlag
vid etablering av infrastruktur för laddstationer i städer där befolkningsmängd, människors
transportbeteende och geografiska förutsättningar liknar Göteborgs.
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1.4 Frågeställning

Vilka organisatoriska processer är kritiska för att Göteborgs Stad ska utveckla en infrastruktur för
laddning av elbilar i riktning mot en hållbar stad?

1.5 Avgränsningar

Studien riktar sig mot att endast undersöka Göteborgs Stads publika laddstationer tillgängliga för
allmänheten samt begränsas till laddstationer för elektriska personbilar för privatpersoner. Denna
studie tar inte i beaktande kollektivtrafik, varutransport eller tjänstebilar. Studien tar inte upp
frågan om tillverkningen av laddstationer är hållbara och inte frågan kring grön och icke-grön
elektricitet. Dessutom har tidsaspekten varit en avgränsning då det annars hade varit av intresse
att studera privata aktörers motiv och påverkan och på så vis driva en studie kring övergången
från fossildrivna bilar till elektriska bilar bland privatpersoner.

Studien riktar sig mot laddinfrastruktur för elfordon i Göteborg, och därmed inte andra
miljöklassade fordon som exempelvis vätgasbilar. Miljöfordon avser fordon med lägre
miljöpåverkan än en bensin- eller dieselbil, något specifikt gränsvärde finns inte (Undéhn, 2022).
För att ett företag ska börja använda elbilar och installera laddstolpar så krävs det bara att
företaget själva beslutar om det. Men för att privatpersoner ska gå från bilar drivna på fossila
bränslen till elbilar så måste utbudet av laddstolpar, samt marknaden vara i sådant skick att den
enskilda privatpersonen tar beslutet att köpa elbil. Detta i kombination med att beslutet från
kommunen om elektrifieringsplanen innefattar laddstolpar som ska vara tillgängliga för
privatpersoner.
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2. Teoretisk referensram

Nedan presenteras relevant litteratur och teori utifrån elektrifieringens roll i ett hållbart
stadsbyggande, samt vilka teorier som kan ligga till grund för ekonomiskt beslutfattande.
Göteborgs Stads organisation, och hur laddinfrastruktur är en del av elektrifieringsplanen,
förklaras utifrån applicerbara figurer och modeller.

2.1 Publik laddinfrastruktur i ett ekonomiskt och hållbart perspektiv

För att kunna jämföra och analysera de kritiska processerna vid utbyggnaden av en infrastruktur i
Göteborg använder denna studie artikeln “Sustainable deployment of an electric vehicle public
charging infrastructure network from a city business model perspective” av Pardo-Bosch m.fl.
(2021). Författarna söker att lösa problemet kring obalansen mellan tvekande konsumenter av
elbilar och leverantörer av laddstationer där konsumenter känner sig inte trygga med ett elbilsköp
på grund av bristen av laddstationer. Medan leverantörer inte vågar ta den ekonomiska risken att
montera fler laddstationer om efterfrågan inte finns. Pardo-Bosch (2021), menar att det inte har
forskats tillräckligt om hur regeringar kan utveckla en strategi för utvecklandet av en
infrastruktur av laddstationer. Författarna tar därför hjälp av modellerna City Model Canvas
utvecklad av K. Timeus, J. Vinaixa & F. Pardo-Bosch samt Value Creation Ecosystem för att ur
ett affärsmodellperspektiv avgöra vilka utmaningar och behov som kan uppstå vid utvecklandet
av infrastruktur. Tillsammans kompletterar modellerna varandra för att skapa en långsiktig plan
som involverar både offentlig sektor och privata aktörer, som tillsammans bidrar för samhällets
nytta.

2.1.1 City Model Canvas

City Model Canvas är en vidareutveckling av Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur,
2010) som är ett verktyg som bygger på visualisering av vilka element som en affärsmodell är
uppbyggd och beroende av. Detta för att tydliggöra vilka delar städer bör ta hänsyn till för att
skapa en uttänkt affärsmodell. Timeaus m.fl. (2020) utvecklade City Model Canvas för att ha en
anpassad modell för planeringen av en stads utveckling. City Model Canvas är sålunda uppbyggd
av 14 element inom fyra olika kategorier: värdeskapande, ingående värde, utgående värde och ett
tredubbla slutlinjen som tar upp kostnader och fördelar inom ekonomi, miljö och samhälle.

2.1.2 Value Creation Ecosystem

Författarna använder sig av Value Creation Ecosystem för att ta reda på vilka nyckelaktiviteter
som är obligatoriska för en affärsmodell samt vilka intressenter som involveras och gynnas av
dessa. Med hjälp av modellen belyser det hur mycket värde som finns i termer av marknadens
storlek och dess potential att växa samt hur de kan finansiera den investering som krävs. Därtill
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menar de att ett partnerskap mellan offentlig och privat sektor är essentiellt för att attrahera
privata investerare. Modellen illustrerar även vad som redan finns etablerat som till exempel
partnerskap och kunder (Pardo-Bosch m.fl., 2021).

2.2 10-punktlista för utvecklandet av infrastruktur av laddstationer för elbilar

Forskningen av Pardo-Bosch m.fl. (2021), genomförs tillsammans med representanter från
städerna Nantes i Frankrike och Hamburg i Tyskland. Teorierna och modellerna appliceras i
respektive stad för att analysera hur städerna kan komma att lösa problemet mellan konsumenter
och intressenter. Som resultat av att ha analyserat både en stad i ett tidigt skede i sin anpassning
till elbilar och en stad som är i framkant har författarna kommit fram till en 10-punktslista för
utvecklandet av en laddinfrastruktur:

1. Identifiera och analysera tillgängliga resurser för infrastrukturen
2. Utveckla en övergripande framtidsprognos av behovet.
3. Anpassa elnätet till den framtida elförsörjningen.
4. Kartlägg vilka intressenter som medverkar i utvecklandet och underhållandet av

infrastrukturen.
5. Definiera hur investeringen kan finansieras både statligt och privat.
6. Utveckla ett system för att ta beslut med hänsyn till prioritet och beslut vilket leder till

robust infrastruktur.
7. Etablera en konkurrensdialog mellan statliga och privatägda intressenter för installation

och underhållandet av laddstationer.
8. Designa en utvecklingsplan som visar hur infrastrukturen ska utvecklas stegvis i olika

faser.
9. Erbjud laddstationer runt om i staden och se infrastrukturen som en helhet som kräver

underhåll.
10. Integrera infrastrukturen till ett system, där slutkunden endast behöver använda sig av ett

system för att ladda sin bil. Detta för att underlätta datainsamling.

Pardo-Bosch m.fl. (2021), beskriver hur modeller och teorier blir relevant för denna studie på så
sätt att de redan har använts i praktiken i två olika städer som är i olika stadier kring sin
utveckling av laddstationer. Lärdomarna från författarna är en grund för att vidare undersöka hur
Göteborgs Stad kan dra nytta av dessa modeller och teorier samt hur Pardo-Bosch m.fl:s teorier
kan kompletteras med Göteborgs Stads processer, för att belysa vilka processer som är kritiska
mot en hållbar stad. Pardo-Bosch m.fl:s forskning kan även öppna för diskussion om möjliga
intressenter, dess styrkor och svagheter, samt vilka lärdomar Göteborg kan applicera.
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2.3 Finansiering av en laddinfrastruktur

I artikeln “The state of play in electric vehicle charging services – A review of infrastructure
provision, players, and policies” av LaMonaca & Ryan (2021) granskar författarna hur
utveckling av existerande laddinfrastrukturer i ett antal olika städer runt om i världen ser ut. Det
som undersöks är vilka aktörer som är delaktiga, prissättning, finansiering samt hur laddstationer
har distribuerats. I en del av artikeln tas det upp vem som bör finansiera laddinfrastrukturen.
Författarna beskriver hur privatägda allmänna laddstationer inte är ekonomiskt hållbart på grund
av marknadens tidiga fas och är därför sällan helt finansierade av privata investerare. För
utvecklandet av dyrare snabbladdare krävs det finansiellt stöd av kommunen. På grund av
snabbladdarnas höga kostnad skulle privata investerare ställas inför hög risk med en lång
avkastningshorisont. Samtidigt visar författarna hur tre delstater i USA har upphävt sitt beslut om
att vara ensamma om att installera laddstolpar där ett exempel är bolaget Kansas City & Light
som tog initiativet att installera ett nätverk av laddstolpar som resulterade i att antalet elbilsägare
dubblerades. Därtill menar de att genom att låta privata aktörer installera laddare innebär det att
kostnaden för laddaren återbetalas av användarna.

Författarna tar även upp hur installeringen av snabbladdare bör vara reglerat på grund av dess
påverkan på elnätet samtidigt som de drar paralleller med mobilnätet där en aktör äger
mobilnätet men flertalen av olika mobilabonnemang företag kan driva verksamheter inom
samma nät. Nätets framgång ligger i mångfalden av användare menar LaMonaca & Ryan vilket i
sin tur leder till att fördelarna delas bland fler aktörer och av användarna. En hård reglering
gällande installation av laddstolpar kan stävja innovation och lika viktigt är det att kunna nå ut
till fler geografiska marknader för att få en större täckning av laddare. Således kan det vara
förmånligt att främja kommunalt-privat partnerskap, för att göra det enklare att installera laddare
med hjälp av kortare processtider. Två exempel på finansieringsstruktur som artikeln tar upp är
hur bolaget Fastned i Nederländerna tillsammans med staten samlar in finansiering för framtida
utbyggnader av laddare genom en offentlig fond. Investerarna i den här fonden utlovas en
avkastning på sex procent efter fem år. Ett sätt som den nederländska kommunen uppmuntrar
konkurrens bland privata aktörer är genom att ta emot bud från de olika laddföretagen för att
installera på en specifik plats (LaMonaca & Ryan, 2021).

2.4 Konsumenters beteende

I artikeln “Understanding of consumer behaviour as a prerequisite for environmental protection”
diskuterar Ölander & Thøgersen (1995) hur olika tillvägagångssätt påverkar utfallet av
miljöskyddskampanjer riktade mot allmänheten. Kampanjens funktion är att ändra medborgares
inställning till en fråga för att skapa en beteendeföränring. Utgångspunkten är att den allmänna
beteendeförändringen innebär någon form av fördel för den organisation som driver kampanjen,
och någon form av uppoffring från allmänheten. Därmed inte självklart att alla kampanjer har ett
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genomslag eftersom medborgarna själva måste se att de har något att vinna i
beteendeförändringen. Ölander & Thøgersen tar upp fyra förslag på hur en offentlig verksamhet
kan arbeta för att öka genomslagskraften i kampanjen.

● Försöka problematisera mer än att vara överlägsen eller markerande mot människors
nuvarande beteende.

● Beskriva problemet från en position av underläge.
● Redovisa på vilket sätt människors kommentarer och kritik kan nå och påverka

avsändaren.
● I första hand fokusera på problem där människor känner att deras individuella insats kan

påverka utfallet i framtiden. Detta uppnås ofta genom att tackla lokal problematik.

Det handlar om att substituera generella aktivitetsmål med specifika beteendemål. Ölander &
Thøgersen menar att det inte är optimalt att staten eller annan offentlig instans ger alldeles för
starka riktlinjer för vilka beteenden som människor ska vidta, då detta leder till att den offentliga
organisationen får stämpeln av överlägsen som gör anspråk på hur människor ska sköta sitt
privatliv. Ölander & Thøgersens studie visar också att graden av framgång som en
implementering från en auktoritet ökar markant om kundgruppen i förändringen har möjlighet att
välja mellan flera handlingsalternativ. Genom att erbjuda flera alternativ ökar sannolikheten att
mottagaren väljer att utnyttja åtminstone ett av alternativen. För att få en bestående effekt ska
mottagaren få visst spelrum i hur och vilket mål eller beteende som måste vidtas.

2.5 Smarta städer

En hållbar stad är, enligt Haarstad (2016), en stad som på ett smart sätt nyttjar sina befintliga och
nyfunna resurser för att nå effektivitet. Genom effektiva metoder blir dessa resurser mer
attraktiva och beslutsfattande sker på mer exakta grunder. När resurserna och stadens funktioner
når en nivå där effektiviteten är självgenererande är den smarta agendan ett strategiskt
förhållningssätt. Att nå resultatet smart handlar snarare om att vidareutveckla de aktiviteter som
blir unika för den smarta staden, snarare än att förstå vad smarta städer är. Detta beror på att
processen för att bli en smart stad är föränderlig och dynamisk utifrån stadens unika
förutsättningar och att det således inte finns en given väg. En smart agenda är på samma sätt som
hållbarhet indelat i tre riktningar. När hållbarhet sker på ekonomisk, ekologisk och social nivå
nås en högre nivå av hållbarhet och funktionerna verkar direkt för ett hållbart syfte (FN, 1987).
På samma sätt ger en kombination av den smarta agendans tre riktningar en bredare och stabilare
version än om en smart stad utvecklas på grunden av endast en faktor. Haarstad beskriver hur
smarta städer växer fram på tre olika sätt:
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1. Det första sättet att nå målet en smart stad är genom en tilltro till tekniska lösningar,
nytänkande och innovationer. Förhållningssättet anses vara attraktivt ur ett holistiskt
stadsperspektiv då det grundar sig i ett positivt förhållningssätt med tilltro till teknologin
inom teknologi och kommunikation för att lösa samhällsproblem. Uppfattningen är att
problemen kommer att lösas om tillräckligt stort fokus och utrymme ges åt ny teknik och
innovativa och entreprenöriella företag. Med större utrymme kommer även ett större
ansvar, något som Haarstad beskriver som ett eventuellt problem. När allt för stort ansvar
läggs på få aktörer eller en specifik bransch utsätts aktören för stor risk, vilket tenderar att
resultera i att slutresultatet inte når samma nivå av effektivitet jämfört med om fler
aktörer hade samverkat. Frågan utsatts för högre säkerhetsrisk när risken inte sprids på
fler aktörer. Haarstad beskriver hur det teknocentriska synsättet, där tilltron till teknikens
lösningar är central, inte är en given del av den smarta diskursen. I faktiska exempel på
städer där en smart agenda tillämpats på ett gynnsamt sätt är det istället lågteknologiska
lösningar som har varit framgångsrika.

2. Fördelarna med sektorsöverskridande metoder menar Haarstad (2016) är att nya lösningar
växer fram på lömska problem (“wicked problems” på engelska) där nyckeln är nya
styrande medel och flexibla tänkesätt mellan institutioner. Lösningar på dessa svårlösta
problem är attraktiva på grund av problemens omfattning och komplexitet, vilket agerar
som drivkraft för att utveckla en smart agenda. Det sektorsöverskridande arbetssättet, där
akademi, invånare och intressenter är en motreaktion på uppfattningen om att problem får
att dela upp i självständiga, disciplinspecifika lösningar. Haarstad menar att det
strukturerade disciplin-indelade arbetssättet är missgynnsamt för lömska problem. Istället
kräver dessa problem en metod baserad på dialog, demokratiska förhållningssätt och
dynamiska lösningar. Herrschel (2013) menar att utmaningen med att skapa smarthet, är
att utveckla hållbara och långsiktiga system för hur gränserna mellan institutioner, privata
aktörer och myndigheter ska suddas ut och resultera i lösningar utifrån en holistisk
synvinkel.

3. Det tredje förhållningssättet utgår från vad Haarstad (2016) beskriver som post politiskt-
förhållningssätt, där det beslutsfattande institutioner växlar från ett konflikt- och
motsättningsorienterat perspektiv till att sträva efter samförstånd och harmoni aktörer
emellan. Castán Broto & Bulkeley (2013) poängterar att det inte är specifika aktörer,
strategier eller som ger förutsättningarna för att utveckla en smart stad. Istället framhävs
betydelsen av ett systematiskt synsätt med anpassningsförmåga står i fokus. Därmed
bekräftas Haarstads (2016) argument om att det är det holistiska synsättet som verkligen
har betydelse i en smart agenda.
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3. Metod

I följande avsnitt presenteras metoderna som används för att nå studiens resultat. Avsnittet
beskriver vilka antaganden som gjorts och diskuterar besluten kring metoderna. Då intervjuer är
en stor del av studien läggs stor vikt vid bakgrunden till intervjuerna, frågeformuleringar samt
bearbetningen av materialet. Sist diskuteras metodens relevans och osäkerhet, samt studiens
begränsningar.

3.1 Ansats

Studien är en fallstudie av Göteborgs Stads organisation och beslutsprocesser där vinkeln är
utvecklingen mot en hållbar stad med hjälp av laddinfrastruktur. Studien ämnar att skapa
förståelse för vilka aktiviteter som har varit drivande och kommer vara centrala för att vidare
föra utvecklingen. Fokuset är att studera de beslutsfattande delarna av Göteborgs Stads
organisation och således ämnar studien inte att beskriva hela organisationen, utan snarare att
skapa en förståelse för beslutsprocessen och dess problem. För insamling av information sker
djupintervjuer med valda beslutsfattare runt om i staden. Studien formades efter en frågeställning
som författades efter ett, av författarna, upplevt behov kring beslutsfattande och vid utbyggnad
av laddinfrastruktur. En beskrivande frågeställning lade grunden till att metoden antog en
kombination av teori och kvalitativa intervjuer. Utgångspunkten i breda perspektiv där en
förståelse byggdes på befintlig teori, organisationsstruktur och beslutsgrunder i Göteborgs Stad
samt informationssökning kring intervjuer och senare genomförda intervjuer gav studien en
abduktiv ansats. Empirin från intervjuer tillsammans med information från Göteborgs Stads
rapporter formade ett inledande mönster av beslutsgrunder som svar på studiens frågeställning. I
nästa steg provades dessa beslutsgrunder mot teorierna för att utvidgas och utvecklas för att
tillsist appliceras på andra städer. Som Mantere & Ketoviki (2013) beskriver är hypotestest en
effektiv metod för att nå nya vetenskapliga slutsatser som bidrar till ytterligare vidgade
perspektiv.

3.2 Semistrukturerade intervjuer

För att ge ytterligare insyn i Göteborgs Stads process har kvalitativ data samlats in genom
semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjumetoden valdes på grund av dess
styrka i agerandet mellan ytterlägena öppen och strukturerad intervju och på så sätt inkludera
svar av kvantitativ typ, där Johan Olofssons svar från Parkering Göteborg är ett exempel. Den
semistrukturerade metoden ger även utrymme för respondenten att lägga till information som han
eller hon finnes viktig, något som ofta syntes när intervjuns frågor var av en mer öppen karaktär.
Respondenterna fick frågorna två dagar innan intervjun för att kunna förbereda sig och eventuellt
söka fram den efterfrågade informationen. Under intervjun ställdes följdfrågor och sonderande
frågor för att uppmuntra och lägga grunden för utvecklade svar i linje med en kvalitativ metod.
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Därför har studien även använt sig av den publika rapporten Göteborgs Stads elektriferingsplan
2021 - 2030 (2021) framtagen av Business Region Göteborg för Göteborgs Stad vilket ger
ytterligare relevant insyn i metoder och processer. Intervjuerna inleds med en kort presentation
av författarna till studien, studiens syfte och frågeställning, samt frågan om rätten till anonymitet.
Intervjuerna varade i 30 till 60 minuter beroende på respondenternas tillgänglighet. Kortare
intervjuer ledde till att frågornas ordning anpassades och preciserades. De genomförda
intervjuerna har skett digitalt genom programmen Microsoft Teams och Zoom vilket gett
möjligheten att kunna spela in intervjuerna med video och ljud. I de fall där respondenten gav
tillåtelse för inspelning transkriberades intervjuerna till text och analyserades för att undersöka i
vilken mån informationen kan appliceras till studien.

3.3 Källor

Modellerna City Model Canvas och Value Creation Ecosystem är bekräftade modeller för
visualisering av betydande delar i en affärsmodell. Modellerna är verktyg och kan först betraktas
som primärkällor när studiens resultat appliceras. När modellerna fylls i utifrån resultatet från
intervjuer och litteraturstudier presenteras ny information i ämnet. Informationen betraktas som
primärkälla eftersom att tidigare bekräftad information, från exempelvis elektrifieringsplanen,
utvecklas av respondenternas unika och ej tidigare bekräftade information. Vidare har teorier
från forskare inom området hållbara städer, stadsplanering, infrastruktur och affärsmodeller
används genomgående i studien. Artiklar publicerade av forskare som exempelvis Haarstad,
Pardo-Bosch m.fl. samt LaMonaca & Ryan betraktas som sekundärkällor då informationen är
återgiven från primärkällor. Informationen är behandlad av artikelns forskare för att sedan
formuleras och återges. När den sedan återges i den här studien sker det genom studiens
författare vilket ger utrymme för en tolkning. En tolkning, eller förändrad uppfattning av den
ursprungliga informationen är oundviklig då varje steg från den primära källan resulterar i en ny
version, om än en snarlik. Där statistik och numerisk information används som stöd till studien
har information från myndigheter används. Dessa betraktas som sekundära källor då ingen vidare
bearbetning krävs från forskarna. Sekundärkällor är inte nödvändigtvis irrelevanta eller mindre
korrekta, i flera fall kan en vidare tolkning eller utveckling bidra med betydelsefull information
eller nya perspektiv som kan vara givande för källan.

I studien utfördes fem kvalitativa intervjuer som har agerat som primärkällor för specifik
information kopplad till Göteborgs Stads infrastruktur. Intervjuerna var viktiga för att få tillgång
till ej tidigare publicerad information i ämnet. Vikten av att intervjua tillförlitliga och kunniga
respondenter med relevanta positioner är stor och därför valdes just intervjuer som en del av
studiens metod. Med flera av de intervjuade personerna fanns tidigare utförda intervjuer eller
artiklar tillgängliga. Anledningen till att dessa inte valdes berodde på att vid primära källor, som
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intervjuer, sker en direkt överföring av information där risken för eventuella tolkningar från
mellansteg försvinner, vilket övervinner den negativa tidsaspekten i bearbetningen av materialet
(Kvale & Brinkmann, 2019). Respondenterna tenderade även att föra en mindre ämnesspecifik
diskussion kring ämnet laddinfrastruktur och hållbarhet i Göteborgs Stad utanför ramen för
intervjufrågorna. Det är ett tecken på att respondenterna är just relevanta och kunniga eftersom
de lätt går utanför stödet i de förberedda frågorna.

3.4 Kvalitativ metod

Utifrån studiens syfte och frågeställning har respondenter valts utifrån deras arbetsroller i
organisationer som är relaterade till utvecklandet av laddinfrastrukturen i Göteborg. Detta skapar
i sin tur utgångspunkten från respondentens perspektiv och uppfattningar som är grundläggande i
en kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2017). Metodvalet för studien föll på den kvalitativa
metoden vilken bygger på resonemang och erfarenheter som får uttryckas fritt, till skillnad från
den kvantitativa metodens närhet till siffror. Då studien riktades mot en specifik problematik
kring laddinfrastruktur, gav djupgående intervjuer ett gynnsamt perspektiv åt studien.
Respondenternas enskilda roller i arbetet var betydelsefull och fokuset i intervjusituationerna var
respondentens svar, snarare än forskningsfrågorna. Varje respondents svar utsattes för mer
bearbetning och analys jämfört med vid en kvantitativ metod där informationsvärdet snarare
ligger enskilt ligger i gruppens svar. I arbetet med att utforma intervjufrågorna lades stor vikt vid
att hålla öppna, semistrukturerade frågor, utan värdering eller subjektivitet. Under intervjuerna
lades samma vikt vid att inte föra över subjektiva tolkningar på respondenten som hade kunnat
påverka resultatet. Något som Bryman & Bell (2017) menar är vanligt förekommande när
tolkning av mänskliga beteenden sker, vilket är fallet vid kvalitativa metoder, om än
undermedvetet.

3.4.1 Informationssökning

Under förstudien var följande begrepp framstående: electric vehicle, infrastructure, charging,
sustainable cities, changing consumer behaviour, hållbara städer, elektrifiering och infrastruktur.
Genom en sökning av begreppen i Göteborgs Universitetsbibliotek sökfunktion hittades
referentgranskade artiklar som ansågs relevanta av författarna för denna studie. Hade istället
andra sökord valts hade möjligen andra artiklar hittats och då eventuellt påverkat resultatet. Att
respondenterna kunde förbereda sina svar inför intervjun, genom deras tillgång till
intervjufrågorna innan resulterade i en mer tidseffektiv intervju där fler frågor hunnit med. Det är
svårt att avgöra vilka faktorer som påverkat studiens resultat. Exempelvis försvinner fördelarna
med att skicka ut frågorna innan intervjun om respondenten inte läser igenom dem. Om frågorna
inte är tillräckligt riktade kan ett utskick av frågorna resultera i att respondenten förbereder och
resonerar kring svar som inte är relevanta för studien.
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Då flera personer från samma divison med liknande position kontaktades var det inte avgörande
för studiens resultat att en intervju inte genomfördes med en specifik person, då det fanns en
ersättare inom samma ämne. Trots det, behöver det ändå tas i beaktning huruvida
respondenternas positioner och erfarenheter, såväl professionella som personliga, påverkar deras
syn på ämnet och intervjuns frågor, vilket vidare kan betraktas som en svaghet i studien. De
intervjuade personerna representerade var för sig en specifik del av Göteborgs Stads organisation
och därmed gjordes bedömningen att deras roll som respondenter gav en rättvis fördelning
baserat på position och ansvarsområden. Tillsammans gav de en helhetsbild där privatpersoners
behov och intressen kopplades ihop med stadens intressen, krav och skyldigheter.
Respondenterna och deras respektive roll presenteras nedan :

Annika Hagberg, miljöspecialist, Göteborg & Co

Johan Olofsson, affärsutvecklare, Parkering Göteborg

Annie Piegsa, processledare, Business Region Göteborg

Hanna Björk, hållbarhetschef, Västtrafik

Caroline Brännström, produktionsledare laddning, Göteborgs Energi

3.5 Metoddiskussion

Samtliga respondenter fick erbjudandet att genomföra intervjuerna fysiskt samt möjligheten att
utföra dem digitalt. Fysiska möten låter respondenten och forskaren få en djupare kontakt än via
digitala möten. Kroppsspråk och flexibilitet i konversationen är exempel på sådant som till viss
del går förlorat när samtalet sker via videochatt där viss försening finns, men de möjliggör också
aspekter som inte är möjliga vid fysiska sammanhang. Respondenten och forskaren behöver inte
befinna sig på samma geografiska position, vilket också innebär att i fallet av flera forskare
underlättar logistiken. Utöver detta möjliggör även digitala möten för fler medverkande
respondenter då ställtider är relativt sett lägre för både forskaren och respondenten. Forskaren
behöver inte ordna någon mötesplats för att genomföra intervjun och transporttiden blir
obefintlig. Detta innebär i praktiken att respondenterna kan handplockas efter deras relevans i
studien utan att praktisk logistik behöver tas hänsyn till.
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3.5.1 Studiens osäkerheter

En osäkerhet i studien är således dess smala utgångspunkt i antagandet att sökorden täckte ett
brett perspektiv och att en utökning av sökorden inte hade resulterat i andra källor. Likväl i valet
av respondenter där studien till största del intervjuat anställda inom kommunen. Hade studien
intervjuat en privat aktör som installerat laddstolpar i Göteborg hade studien fått tillgång till ett
kommersiellt perspektiv på infrastrukturens etablering. Dessutom hade personens syn på hur
eventuell samverkan inom marknaden för laddstationer bidragit med relevant information kring
infrastrukturens framtid. Även antalet respondenter är en osäkerhet, genom att intervjua fler
respondenter på samma organisation ges det en till möjlighet att skriva följdfrågor som kan ge en
djupare inblick på deras arbetssätt. Trots att samtliga anställda i en organisation ska ha samma
mål kommer var enskild medarbetare att ha sin egen tolkning av organisationen baserat på sin
position och erfarenhet. Intervjuer med flera medarbetare hade givit ett mer rättvisande opinion
för hur organisationerna faktiskt fungerar och tänker. Som tidigare nämnts filtreras intervjuerna
genom författarens tolkning men lika viktigt är författarens kunskapsbrist av forskningsämnet
när intervjufrågorna formuleras vilket möjliggör risken att författaren ställer irrelevanta frågor
för studiens ändamål.

Stadens olika divisioner råder under samma styrdokument och plan, därmed variationen inte stor
i respondenternas svar utan vikten ligger istället i att bekräftandet av stadens metod och de
eventuella divisionsbaserade olikheterna. En osäkerhet är att inga yttre perspektiv från privata
aktörer inom ramen för elektrifieringsplanen eller miljö- och klimatplanen finns med i studien.
Eftersom privata aktörer inte har någon uppgift i elektrifieringsplanen så är det inte intressant för
den här fallstudien. I scenariot där privata aktörer har en annan roll i elektrifieringsplanen hade
dessa också varit intressanta att inkorporera i studien. Intervjuernas svagheter finns i dess något
smala perspektiv sett till ett samhällsövergripande perspektiv, då alla intervjuer grundar sig i
Göteborgs och Stadshus baserade divisioner och bolag. Att studien inte täcker privata aktörers
intressen eller aktörer oberoende av Göteborg kan resultera i att resultatet antar en vinkel mot
Göteborgs Stads intressen.

14



4. Resultat

Nedan presenteras resultatet av studiens genomförda intervjuer och litteraturstudier. Resultatet
presenteras tematiskt för att ge en ökad tydlighet och lättöverskådlig struktur. Studiens metoder
är sammanställda och följer ovanstående struktur. Inledningsvis presenteras Göteborgs Stads
övergripande verktyg för elektrifiering, Göteborg Stads elektrifieringsplan 2021-2030
(elektrifieringsplanen). Därefter respondenternas och litteraturens förhållningssätt till hållbarhet
för att i nästa del återge respondenternas och litteraturens syn på infrastrukturens och
organisationens roll i utbyggnaden av ett hållbart Göteborg. Utifrån resultatet presenteras en
metod för beslutsprocessen vid installationer av laddstolpar.

4.1 Elektrifieringsplanen, ett organisatoriskt verktyg

Göteborgs Stad utgår från Agenda 2030 med målet om att ställa om till att bli en ekologisk
hållbar stad år 2030 (Miljöförvaltningen, 2021). Miljöförvaltningen är den nämnd som tagit fram
Göteborgs egna specifika mål som resulterade i framtagandet av styrdokumentet Göteborgs Stads
miljö och klimatprogram 2021-2030. Målen som är relaterade till laddinfrastruktur är:

● Hela Göteborgs Stads egen fordonsflotta är fossilfria senast år 2023.
● Göteborgs Stad ska ha lokala transporter som är fossilfria år 2030.
● Utförda och inköpta transporter inom Stadens verksamheter är fossilfria år 2030.
● Koldioxidutsläpp från vägtransporter inom Göteborgs geografiska område ska

minska med minst 80% till år 2030, jämfört med år 2010 (Business Region
Göteborg, 2021a).

Göteborgs Stad vann Laddguldet 2021, ett pris för framsteg inom elektrifieringen av
transportsektorn,  med följande motivering:

För sin helhetssyn, där kommunens olika aktörer, energibolaget, kollektivtrafiken,
parkerings- och bostadsbolagen och näringslivet tillsammans driver en snabb
omställning till avgasfria transporter. Arbetet sker utifrån en systematisk strategi
där både det kommersiellt gångbara och det forskningsmässigt intressanta finns
med, och där omvärlden generöst bjuds in att lära och samverka (2030
Sekretariatet, 2021).

Bakgrunden till att nå priset och sträva efter klimatmålen finns i styrdokumentet Göteborgs Stads
elektrifieringsplan 2021-2030.. Framtagen av Business Region Göteborg som fått i uppdrag att
organisera alla insatser för omställningen till ett elektrifierat transportsystem där alla nämnder,
regionala aktörer och näringsliv kan samarbeta gentemot ett gemensamt mål. Business Region
Göteborg tog i sin tur fram elektrifieringsplanen. Ett Styrdokument utgör ett stöd för aktörer och
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intressenter att agera i samma riktning enligt ett strukturerat arbetssätt för att uppnå stadens
övergripande mål, samt underlätta kommunikation och samordning av aktiviteter för att lättare
veta hur långt utvecklingen har kommit (Business Region Göteborg, 2021b). För att effektivisera
omställningen har Business Region Göteborg delat upp elektrifieringsplanen i olika strategiska
insatsområden; kompetensförsörjning, attraktionskraft, markberedskap och fysiskt planering,
infrastruktur och tillgänglighet, företagsklimat, innovationskraft. Dessa områden bedöms vara av
stor betydelse där ett strategiskt arbete inom varje område krävs för att kunna lyckas nå
målbilden (Business Region Göteborg, 2021a).

Dessutom har Business Region Göteborg identifierat vilka funktionsområden som kräver nya
aktiviteter för att nå det gemensamma målet. Funktionsområdena är:

1. Stadens egen fordonspark – bilar och lätta lastbilar (<3,5 ton).
2. Stadens egen fordonspark – tunga lastfordon och arbetsmaskiner (>3,5 ton).
3. Stadens inköpta varu- och tjänstetransporter.
4. Taxi och stadens inköpta persontransporter.
5. Stadens inköpta entreprenadarbeten och tillhörande transporter.
6. Elbilsladdning för boende och verksamheter.
7. Besökare och besöksnäringen.
8. Fritidsbåtar.
9. Kollektivtrafik – buss- och färjetrafik.
10. Näringslivssamverkan och - utveckling.
11. Digitalisering som verktyg.
12. Energiförsörjning – kapacitet, markanvändning, energilager.
13. Hamnen – sjöfarten och sjöfartens transporter.
14. Förutsättningar, organisation och styrning.
15. Laddning för tunga fordon (Business Region Göteborg, 2021b).

Med hjälp av definitionen skrivs ett styrdokument som redogör för vilken förvaltning som ska
ansvara för funktionsområdet en beskrivning om hur och vad som ska göras, samt en tidsplan
med ett färdigställandedatum (Business Region Göteborg, 2021b).

4.1.1 Näringslivsamverkan

I takt med omställningen krävs det betydande investeringar och ny kompetensbildning. För att
möjliggöra omställningen, driva innovationen och samtidigt bli en konkurrenskraftig stad har
projekt startats för att skapa samarbeten mellan näringslivet och akademin. För att vidare ställa
om kompetensen kopplat till teknikskiftet (Business Region Göteborg, 2021a) har följande
projekt startats:
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ElectriCity - utveckla kollektivtrafiken till mer attraktiv och hållbar.

RegionEl - laddinfrastruktur för lätt och tunga fordon för att snabbt ställa om till elektrifierade
transporter.

Gothenburg Green City Zone - är ett initiativ för att ur ett helhetsperspektiv skapa en testbädd för
innovation inom klimatneutrala och hållbara transporter med fokus på utsläppsfria zoner.

Gothenburg Climate Partnership - att i samarbete med företag i regionen samverka mot att nå
klimatmålen genom utsläppsfria transporter (Business Region Göteborg, 2021a).

4.1.2 Uppföljning

Inom Business Region Göteborg finns fokusgruppen kallad Stadens arbetsgrupp som arbetar
specifikt med att implementera elektrifieringsplanen 2021-2030 (elektrifieringsplanen).
Elektrifieringsplanen uppdateras varje år och är därav ett dynamiskt dokument där uppföljning
av handlingsplanen sker kontinuerligt och varje ansvarig för respektive aktivitet presenterar sitt
resultat samt förslag på aktiviteter för det fortsatta arbetet. Stadens arbetsgrupp har det
övergripande ansvaret för handlingsplanens uppföljning och rapporterar vidare till
Direktörsgruppen om statusen, samt eventuellt stöd och hjälp. Direktörsgruppen träffas fyra
gånger per år för de fall där frågan inte kan lösas inom stadens arbetsgrupp.

4.2 Hållbarhet i Göteborgs Stad

Koncernen Göteborgs Stadshus presenterade år 2021 ett reviderat och uppgraderat miljö och
klimatprogram för åren 2021-2030. Planen inkluderar alla stadens divisioner och agerar som
styrande dokument för beslutsprocesser i stadens verksamheter. Miljö och klimatprogrammet
ingår i Göteborgs Stads styrsystem och tillsammans med mål och policy, lagar och budget utgör
de grunden för stadens hållbarhetsarbete. Kopplingen mellan bolagen, som ingår i Göteborgs
Stadshus koncern, och miljö och klimatprogrammet är direkt. Med andra ord agerar bolagen
direkt på eventuella förändringar som görs av Göteborgs Stadshus. Samtliga av Stadshusets
bolag som medverkat som respondenter i studien uppger att de inte har några vinstkrav gentemot
koncernledningen, däremot finns skyldigheter att rapportera hur varje division arbetar mot sin
budget och hur arbetet går i linje med miljö och klimatprogrammet. Avsaknaden av vinstkrav hos
koncernens dotterbolag bekräftas även i stadens riktlinjer och direktiv till bolagen (Göteborgs
Stad, 2021). I stadens års- och hållbarhetsrapport skriver Göteborgs Stadshus hur koncernen
arbetar mot de Globala målen, och specifikt mål nummer 11 som berör utvecklingen av hållbara
städer. A. Hagberg (personlig kommunikation, 2022, 25 april), miljöspecialist från Göteborg &
Co, som driver arbetet mot att marknadsföra stadens hållbarhetsarbete. Hagberg beskriver:
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Vi har ju också blivit ålagda att ta fram stadens nya besöksnärings program… Sen
är det ju också vi som ska följa upp det och se till att målen möts, och liknande.
Och då har vi också lobbat för att få in hållbarhetsaspekter i
besöksnäringsprogrammet. På det sätt som vi jobbar med hållbarhet kommer
direktiven till 95% från staden så det är vi ju väldigt, helt beroende, av vad staden
beslutar om kring hållbarhet (A. Hagberg, personlig kommunikation, 2022, 25
april).

Vidare beskriver A. Hagberg vilken roll Göteborgs Stadshus har i Göteborg & Co:s
hållbarhetsarbete:

… Allting som vi gör internt, till exempel att anlita en miljöspecialist, ska ju
kunna motiveras för att det ju blir en ökad kostnad. Men då är det ju väldigt bra att
vi har väldigt tydliga direktiv … att vi ska implementera miljöledningssystem, vi
ska sätta miljömål, deltagande i miljö- och klimatprogrammet … I de sju
strategierna från miljö- och klimatprogrammet är tre särskilt viktiga … (A.
Hagberg, personlig kommunikation, 2022, 25 april).

En stad som på ett effektivt sätt använder resurser för att skapa en miljö där befolkningen kan
leva och verka utan att riskera framtiden för kommande generationer, anses vara en hållbar stad
(Agenda 2030, 2015). Agenda 2030:s hållbara stad sammanfaller även med Haarstads (2016)
smarta städer där båda förhållningssätten når samma resultat. Smarta städer bygger vidare på
förhållningssättet som det Globala målet, nr 11 om hållbara städer, tar avstamp i. Att nyttja
lokala förutsättningar och resurser för att nå nya lösningar unika och helt anpassningsbara för
regionen. Resurseffektiviteten i en smart stad är något som även A. Piegsa (personlig
kommunikation, 2022, 21 april) beskriver kommer från nyttjandet av lokala förutsättningar.
Exemplet ElectriCity är ett projekt som startade i innovation utifrån de lokala förutsättningarna
från Chalmers Tekniska Högskola och utvecklades vidare till att ligga till grund för
elektrifieringen av Västtrafiks fordonsflotta. Vidare definieras effektivitet av förhållandet mellan
insatser och resultat, där målet är att spillprodukter eller läckage minimeras
(Nationalencyklopedin, 2022). När effektivitet appliceras på hållbara städer handlar det om att
använda hållbarhetens tre ben; ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet med städers mål om
att skapa attraktiva, säkra och långsiktiga städer. Infrastrukturen är givet en förutsättning för
flöden av resurser, människor och samhälleliga funktioner.

H. Björk (personlig kommunikation, 2022, 25 april), hållbarhetsansvarig på Västtrafik beskriver
förhållandet mellan infrastruktur och hållbar utveckling:

Infrastrukturen är en grundförutsättning för att hållbart resande ska ske, utan den
försvinner grunden i vår vision. Att det ska vara enkelt för människor att resa
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hållbart. För några år sedan var det ett alternativ att inte elektrifiera, det är det inte
idag, elen är en norm idag. Därför att elektrifieringen är en del av vår moderna
infrastruktur krävs det att den utvecklas (H. Björk, personlig kommunikation,
2022, 25 april).

J. Olofsson (personlig kommunikation, 2022, 26 april), affärsutvecklare på Parkering Göteborg,
fyller i perspektivet om hur olika strukturer och lösningar ger olika resultat. Han beskriver hur
situationen med elinfrastruktur kan se ut om den styrs av efterfrågan med hjälp av exemplet
Stockholm;

I Stockholm har man tillgodosett behovet genom att installera fler laddstolpar där
kunderna alltid ska ha nära till dem. Den lösningen är inte aktuell (kopplas till
problemet om laddstolpar blir inaktuella) då det inte är hållbart varken ur ett
ekologiskt eller ekonomiskt perspektiv (J. Olofsson, personlig kommunikation,
2022, 26 april).

Vidare beskriver A. Hagberg fördelarna med organisationsstrukturen i Göteborgs Stadshus:

Vi är på en väldigt generell nivå med att öka hållbarheten inom stan lite överallt
liksom, vilket gör att vi i och för sig tar mindre steg framåt än om vi jobbat inom
ett fokusområde, men å andra sidan gör vi framsteg på en väldigt bra front.
Stadshuset agerar som beslutsfattare åt och skapar våra mål och riktlinjer, det gör
att vi alltid har tydliga mål och därmed handlingsplan (A. Hagberg, personlig
kommunikation, 2022, 25 april).

A. Hagberg beskriver ovan fördelarna med att tillhöra en stor organisation med ett tydligt
definierat styre, som Göteborgs Stadshus. Den stora organisationen menar A. Hagberg rymmer
ett större kapital gällande kunskap, humankapital och likvida medel. Dessa aspekter är till stor
hjälp för att driva förändringsarbete, som en omställning till ett hållbart samhälle. När dessa
kombineras med Haarstads (2016) teori om sektorsöverskridande arbete menar Haarstad att
långsiktiga smarta städer är resultatet. Det sektorsöverskridande arbetet är synonymt med det
divisonsöverskidande arbetet som J. Olofsson beskriver där Göteborg Energi och Parkering
Göteborg samverkar för att nå parkeringsplatser med laddstolpar utplacerade med lämplig
placering.
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4.3 Infrastrukturens roll i en hållbar stad

Människors behov för laddning kommer att se annorlunda ut i framtiden menar J. Olofsson på
Parkering Göteborg. Ett elbilsbatteri räcker inte lika många mil som en bensin- eller dieseltank.
Den genomsnittliga personen i ett svenskt storstadsområde åker i genomsnitt 23 kilometer
personbil om dagen (Trafikanalys, 2021), och enligt Svensk Fordonsladdning (2022) är Tesla
Model 3 den elbil som det finns högst bestånd av i Sverige. Basmodellen av Tesla Model 3 har
en räckvidd på 491 kilometer på ett fullt batteri (Tesla, u.å.). J. Olofsson berättar vidare att idéen
om att en elbil behöver laddas varje natt är en myt, utan att det faktiska behovet är närmare en
laddning per vecka, eller varannan vecka. Både J. Olofsson och C. Brännström (personlig
kommunikation, 2022, 25 april) berättar om samma föreslagna lösning för att jämna ut
belastningen över dygnet och veckorna. Ett bokningssystem där en bostadsrättsförening eller en
gata delar på en laddstolpe skulle resultera i att personer kan planera sin laddning efter behov. C.
Brännström menar att det är en lösning som diskuteras men som ofta faller på samma sekvens,
att det är så många olika kundgrupper som kör laddbara fordon. Olika grupper har olika behov,
och i en stad där dessa bokningssystem kommer att delas mellan privatpersoner och företag
kommer olika intressen resultera i att en lösning inte passar alla.

C. Brännström berättar om test av bokningssystem som gjorts på tung trafik, vilket har haft ett
tydligt positivt utfall. C. Brännström menar att det är missvisande i avseendet att det inte
kommer kunna placeras på samma sätt i praktiken. Dessa tester har skett dels med en
fordonsgrupp, men också med en kundgrupp. Bara bland privatpersoner menar C. Brännström att
det kommer finnas vissa grupper som kommer kunna planera sitt bilbehov på så sätt att ett
bokningssystem fungerar bra, men även grupper som kommer behöva drop-in laddning, då deras
vardagar inte är så förutsägbara.

Vidare beskriver Västtrafiks hållbarhetschef H. Björk hur en hållbar busstrafik ligger till grund
för skapa en hållbar infrastruktur och slutligen en långsiktig grund för en hållbar stad.
Kollektivtrafiken och framförallt busstrafiken utgör enligt H. Björk en viktig roll för att dels
erbjuda mer hållbara alternativ och därmed göra det lättare för människor att göra aktiva val som
bidrar till minskade utsläpp. På så sätt bidrar även busstrafiken till en beteendeförändring, där
dessa typer av val prioriteras framför exempelvis privata fordon. H. Björk fortsätter med att
beskriva planeringsfasen och vad som ligger till grund för att fatta långsiktiga beslut.
Upphandlingstiden för att utreda och förhandla nya avtal för trafikbolagen, som sköter driften av
busstrafiken, är tre år. Under dessa år utreds hur eventuella nya busslinjer ska köras, antalet
resenärer på sträckan samt vilka tider som kräver högre bemanning.

För att ta fram en långsiktig plan krävs det att hela området utreds, vilket inkluderar bland annat
kommunens planer och information från Trafikkontoret. Avtalen löper därefter i tio år, oavsett
trafikbolag eller område. Under dessa tio år sker löpande omförhandlingar om och när
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förhållandena förändras för att hela tiden sköta trafiken effektivt. H. Björk uppger att tio år är ett
relativt kort tidsspann stadsplaneringsmässigt, men att det sker förändringar, ofta lokalt, som gör
att avtalen behöver kompletteras. En ståndpunkt som både Göteborg Energi och Parkering
Göteborg betonar är att en beteendeförändring är centralt för en framtida utveckling.
Omställningen är nödvändig då laddningen av elbilar inte kan ske enligt samma beteende som
tankningen sker av fossildrivna bilar. Beteendemönstret kring fossildrivna bilar kan inte
överföras på elbilar därför att laddstolpar behöver ha täckning större del av dygnet för att nyttjas
hållbart (J. Olofsson, personlig kommunikation, 2022, 26 april). Laddhybrider är endast ett steg
på vägen, men lösningarna för att en laddhybridinfrastruktur ska fungera ska inte ses som en
långsiktig lösning. C. Brännström menar att framtiden kommer att vara beroende av högre effekt
än vad vi har idag.

Vi ser att väldigt många sätter upp 3,7 kilowatt normalladdare till exempel. Ja,
laddhybriderna kan få nytta av det men inte så många andra snart. Så vi har ju
satsat på det. Vi har några få 11-kilowattare och vi har nog någon 3,7 också, men
det är ytterst liten andel. Majoriteten är 22 kilowatt och anledningen till varför
man har satt 11 och 3,7 det är främst för att det var så tidigt i allt det här (C.
Brännström, personlig kommunikation, 2022, 25 april).

Laddare med högre effekt kommer vara intressanta i framtiden. Göteborg Energi ser redan att de
laddstolpar på 50 kW som vid installation ansågs vara snabbladdare inte längre har hög effekt i
relation till de nyaste högeffektladdstolparna. 350 kW är den nya effekten på snabbladdarna som
installeras i Göteborg och kan ladda ett fullt batteri på en bråkdel av tiden jämfört med de
tidigare snabbladdarna. Men dessa laddare kommer till ett högt pris. Under år 2020 - 2021
installerades cirka 500 laddstolpar och det snittliga priset på detta för Göteborg Energi låg mellan
25 000 kr och 30 000 kr per ladduttag. Detta står i kontrast till priset på utrustningen till en
laddare på 350 kW vilket uppgick till 2 000 000 kr i en offert som Göteborg Energi mottagit.
Entreprenadkostnader är också en stor del vid installationen av nya stolpar. Att gräva upp mark
och asfalt undviks helst ur både en ekonomisk och en miljömässig synvinkel. Göteborg Energi
arbetar med att minimera materialet som används, men även med sina leverantörer för att skapa
ett hållbart tankesätt. Men det handlar också om att inte installera för många laddstolpar och
människor ska justera till detta. Power Circle (2021) skriver i sitt pressmeddelande för december
2021 att det omdebaterade CPEV-målet, vilket definierar behovet av laddstolpar efter antalet
laddbara fordon, med ett riktvärde på 0,1 (1 laddstolpe per 10 laddbara fordon). EU har nu valt
att applicera den nya Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFIR) vilken beräknar den
publika laddinfrastrukturens behov på laddstolpen kapacitet i relation till vilken form av
laddfordon som finns. Målsättningen är att det ska finnas 1 kW publik laddkapacitet per elbil,
och 0,66 kW publik laddkapacitet per laddhybrid.
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4.4 Internt samarbete

Något som är tydligt i elektrifieringsplanen är hur alla nämnder samarbetar med varandra mot
gemensamma mål. Något som A. Piegsa Processledare på Business Region Göteborg påpekar är
att omställningen måste ske i nära samverkan med näringslivet i synnerhet med att Göteborg har
en stor fordonsindustri. En anledning till att Göteborg har varit framgångsrik i sin omställning är
på grund av att de tänker brett med att ställa om hela sin egna flotta av 3 000 bilar samt hur
upphandlingen av transporter ska ställas om till elfordon. Den gemensamma nämnaren med
Göteborgs Stads egna fordon och privatpersoner är laddinfrastrukturen. Genom att ha etablerat
elektrifieringsplanen som ett styrande dokument ger det staden en gemensam grund och ett
viktigt verktyg för Göteborgs Stad som offentlig aktör menar A. Piegsa. Detta bekräftas av både
J. Olofsson på Parkering Göteborg och H. Björk att samarbetet blir lättare med en gemensam
målsättning som i sin tur ger ett förtroende mellan nämnderna/organisationerna. En annan faktor
som tas upp av C. Brännström är hur samarbetet hjälper för att kunden ska få en så positiv
upplevelse som möjligt.

4.5 Ekonomisk lönsamhet av laddstolpar

A. Piegsa beskriver även hur Göteborgs Stad som kommun är den aktör som tar den ekonomiska
risken för utbyggnaden av infrastrukturen. Trots att det i dagsläget inte finns någon affärsnytta
strävar de ändå efter att hitta hållbara ekonomiska perspektiv (Dagens Industri, 2022). Innan det
finns tillräckligt med elbilar krävs det för att få igång en omställning, att kommunen tar det första
steget för att visa marknaden vägen. Detta även för att skapa förutsättningar för att en
infrastruktur kan byggas ut. Det är först när det finns tillräckligt med laddbara fordon som
privata aktörer sätta upp egna laddstolpar. På så sätt kompletterar det infrastrukturen. J. Olofsson
konstaterar är att det finns en undermålig lönsamhet där varje laddstolpe behöver användas minst
tre gånger mer än vad beläggningen är idag för att vara i närheten av lönsam. Den lägsta
kostnaden för att installera en laddare av det långsammare modellen är 30 000 kr, Parkering
Göteborg tar tre kr per kWh vilket innebär att det tar riktigt lång tid innan investeringen betalat
tillbaka sig själv. Idag är beläggningen ungefär 15 kWh per dygn, vilket behöver ökas till 50
kWh för att möta uttagens kapacitet.
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4.6 Samarbete med privata aktörer

Att det finns privata aktörer ser C. Brännström, A. Piegsa och J. Olofsson som positivt, men det
påstås inte att det finns ett tydligt samarbete utan endast eventuellt informationsutbyte. Enligt C.
Brännström är det viktigaste kundens upplevelse och tar upp roamingproblematiken där ju fler
aktörer finns på marknaden desto fler appar kommer det att finnas. Hon påpekar att det är något
som politiker har uttalat om att industrin måste komma på en lösning för kunderna ska kunna få
välja själv vilken app de vill använda. C. Brännström menar att detta kommer att lösas genom att
de olika aktörerna kommer att kunna ramas in i varandras system för att slippa ha flertalet av
appar. C. Brännström nämner även hur de agerar försiktigt kring utbyggnad av laddstolpar på
grund av att de som kommunägt företag inte kan slösa på skattepengar.

4.7 Placering

Göteborg Energi har haft olika strategier vid placering av laddstolpar. Någon djupare förståelse
för vilka aspekter som var fördelaktiga vid placeringen var inte etablerade utan arbetet skedde
utifrån grundare analyser av enskilda platser. Under perioden 2020 - 2021 ökade Göteborg
Energi antalet laddstolpar med ungefär 500 enheter, vilket i sin tur ledde till att det nu fanns
statistik över laddning i staden. De dryga 1 000 redan etablerade platserna har i nuläget
möjliggjort att framtida strategier för placering kommer kunna baseras på mer data. Göteborg
Energi har publicerat ett formulär där privatpersoner har möjlighet att önska vart laddstolpar ska
installeras. C. Brännström säger att formuläret har varit till stor hjälp. När kunder själva kan
föreslå vart de vill ha laddstolpar kan Göteborg Energi bli bättre på att placera ut där det faktiskt
efterfrågas. A. Piegsa förklarar detta som en behovsbaserad utbyggnad som i sin tur är mer
miljövänlig, då det innebär att alla pengar och energi läggs på installation som behövs. Till
skillnad från Stockholm där arbetet har skett kring kvantitativa mål. Även om installation av
laddstolpar är en mer hållbar väg än andra metoder, innebär installationen dels uppröjning av
mark, men eventuellt även ny asfaltering med mera. Ett exempel på efterfrågans påverkan är
orten Torslanda, där Göteborg Energi inte räknat på en hög efterfrågan under expansionen av
innerstads området. Resultatet av formulären visade å andra sidan att det fanns en påtaglig
efterfrågan efter elbilsladdare i Torslanda.

Dessa formulär visade också konsumenters inställning till laddare och vilka förväntningar de har.
Exempelvis berättar C. Brännström att Göteborg Energi har mottagit förslag från privatpersoner
om att sätta upp laddstolpar i Guldheden. Förslaget granskades, och avslogs då det fanns en
laddstation ett hundratal meter från den ansökandes hemadress med en mycket låg
beläggningsgrad. C. Brännström härleder roten av problemet att människor vill ha laddstationer
väldigt nära hemmet till tre faktorer; det första är att det inte är rimligt eller hållbart att det ska
finnas en laddstation per elbilsägare, för att många elbilsägare har orealistiska förväntningar
gällande en elbils laddningsbehov. Många tror att den behöver ladda varje natt vilket både J.
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Olofsson och C. Brännström meddelar att förare med genomsnittliga transportbehov inte
behöver.

Den andra faktorn är att människan behöver ändra sitt beteende gällande hur personbilar
används. Detta har dels att göra med hur körning planeras men framförallt hur laddning av
elbilen planeras. Laddningen av elbilar kan inte ske, ur ett hållbart perspektiv, på samma sätt som
fossildrivna bilar har tankats. J. Olofsson berättar om att människor behöver söka plats i
vardagen för att ladda sin elbil. Att exempelvis åka till en ledig ultrasnabbladdare några
kilometer bort för att sedan ta en promenad medan bilen laddas upp, eller att ta cykeln till
laddstolpen på morgonen där bilen laddat över natten är båda förslag på hur människors beteende
kan komma att ändras. Men det är inte bara förändring i beteenden utan även i system. Den
tredje faktorn som C. Brännström etablerar är att andra fossildrivna bilar parkerar på de
parkeringsplatser som är avsedda för laddning. I Göteborg krävs det speciella tillstånd av
trafikkontoret för att få sätta upp T24 skyltar, vilket är en skylt som förbjuder bilar som inte är
elbilar eller laddhybrider att använd parkeringsplatsen.

Att laddstolpar har låg beläggning behöver därmed inte nödvändigtvis ha en koppling till att den
är otillgängligt placerade för elbilsägare. Om det finns en elbilsladdare i ett område med många
elbilar och högt behov av laddning i ett område där det finns få parkeringsplatser i relation till
antalet fordon, kan det leda till att laddplatsen ockuperas av fossildrivna bilar. För så länge det
inte finns någon T24 skylt uppställd vid parkeringsplatsen med laddstolpe, så får bilar,
motorcyklar, mopeder och andra fossildrivna fordon samma rätt att stå där som laddfordon
(Parkering Göteborg, 2021). Men denna praktiska problematik påverkar i dagsläget inte den
praktiska examinationen av nya platser. Vid den praktiska examinationen av en plats för att
potentiellt installera en ny laddstolpe berättar J. Olofsson om fyra olika besultskriterium för att
avgöra om alternativet ska utnyttjas eller ej. Till en början ska det finnas ett existerande behov
för en laddstolpe i området. Saknas det en laddstolpe i området, eller finns det redan? Kan isåfall
människor använda den som redan finns? Om behov finns undersöks tillgängligheten av elnätet i
området. Var går det att installera på platsen eller krävs utbyggnad eller uppsäkring av elnätet?
Därefter undersöks den kostnad som detta innebär och även vilket avstånd det är till laddstolpar i
närområdet, och isåfall om det går att istället placera laddstolpen på en annan plats i området så
att behovet uppfylls men till en mindre kostnad. Ett hinder vid placering och utbyggnad som
nämns på en nationell nivå är långa processtider för bygglov och svarstiden hos elnätsföretagen
(Dagens Industri, 2022). Det förlänger tiden för att kunna bygga ut laddinfrastrukturen för att
möta den ökande takten av andelen elbilar.

En aspekt som kommer vara till stor vikt enligt J. Olofsson är systemperspektivet. Att många
företag och andra organisationer idag tillhandahåller är som tidigare nämnt uppskattat av de
kommunala bolagen, men det tillför vissa praktiska komplikationer. Exempelvis krävs det någon
form av digital plattform för att sköta laddningen och betalningen. För att elbilar ska kunna åka
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överallt gäller det att det finns ett fungerande system för hur en användare laddar på olika
plattformar. Ett välfungerande system där användare kan ladda på alla laddstationer gynnar både
elbilsförarna och laddstationer. Samtidigt gynnas privata aktörer av att ha en egen plattform som
bara gäller deras egna laddare om det leder till användare väljer deras laddare över andra.
Göteborgs intresse i detta är att underlätta användandet av elbil så att så många som möjligt ska
välja att använda elbilar, helheten i systemperspektivet är av högsta prioritet menar J. Olofsson.
Ett samarbete vars grund håller på att läggas just nu är en inkorporering av laddfunktionen i den
kommunala laddstolparna i Parkering Göteborgs parkeringsapp. Appen innehåller idag alla
parkeringsplatser som ägs av Parkering Göteborg vilket är över 71 000 platser (Parkering
Göteborg, u.å.b). J. Olofsson menar ett tillvägagångssätt som gör det mycket lättare för
användare att nyttja laddstolparna är om laddning och parkering återfinns i samma app.

25



5. Diskussion

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i tidigare presenterad litteratur.
En diskussion förs utifrån teoriernas applikation samt vilken roll de har i studiens
slutsatsbildande. Genomgående i studiens diskussion hålls en objektivt och holistiskt synsätt för
att slutsatserna ska nå legitimitet och hög relevans för ämnet.

5.1 Målinriktat hållbarhetsarbete

I Göteborgs arbete med att nå FN:s Globala mål, ingår arbetet med att minska fossila utsläpp i
stadsmiljön. Enligt stadens klimat och miljöplan är elektrifieringen en av huvudstrategierna
eftersom omställningen möjliggör att den utsläpps-tunga transportsektorn avlastas och
branschgemensamt sänker utsläppen. Tillsammans med arbetet för minskade utsläpp ingår
arbetet med att utveckla stadens infrastruktur för att lägga grunden för ökad användning av
elfordon samt på sikt, minskad biltrafik (Miljöförvaltningen, 2021). Tillsammans utgör dessa
aktiviteter grunden för FN:s mål nummer 9 och 11, om hållbar industri, innovationer och
infrastruktur samt utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Elektrifieringen är en del av
substitutionen av stadens fordonsflotta samt en del av beteendeförändringarna som krävs för att
möjliggöra för en hållbar stad. Installationen av laddstolpar är en given del av elektrifieringen då
det möjliggör användningen av elfordon för privatpersoner och därmed driver skiftet från
fossildrivna fordon. Motivet för substitutionen tar avstamp i Göteborgs miljömål, om ett
klimatavtryck med nollvision år 2030. Staden ämnar enligt, klimat och miljöplanen 2021-2030,
att minska stadens utsläpp samt att använda styrmedel, likt investeringsstöd för klimatpositiva
projekt, för att driva på samhällets omställning. Elektrifieringen består av en mängd olika
aktiviteter, på regional och nationell nivå, där utbyggnaden av laddinfrastruktur endast utgör en
del. Området laddstolpar är dock av stort intresse då det inkluderar aspekter såsom
beteendeförändring, teknisk innovation och samhällsplanering. Därmed utgör studiens diskussion
grunden för flera utvecklingsområden.
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5.1.1 Value Chain Ecosystem

Figur 1. Göteborgs Stads laddinfrastruktur ur perspektiven värdekedja och ekosystem.

Modellen Value Chain Ecosystem är utvecklad för att specificera hur värdekedjan ser ut kring
allmänna laddare och tar inte hänsyn till Göteborgs Stads egna fordonsflotta.

Utifrån studiens Value Chain Ecosystem illustreras det hur aktörerna Göteborg Energi och
Parkering Göteborg har en övergripande roll i utbyggnaden av infrastrukturen. Modellen visar en
kartläggning av vilka intressenter som är nödvändiga för att utveckla infrastrukturen i Göteborg
samt vilka monetära flöden som finns. Göteborg Energi är de som bidrar med el och installation
medan Parkering Göteborg bidrar med yta och betalningssystem i form av en app. Värdekedjan
illustrerar hur externa intressenter såsom elleverantörer bidrar med el, laddstolpstillverkare och
elbilstillverkare som har finansiella intressen i utvecklandet av Göteborgs infrastruktur. Även
anlitandet av entreprenader som i vissa fall behöver upphandlas för att gräva och asfaltera kring
installationer av laddstationer. Investeringar i projekten Electricity, RegionEl, Gothenburg Green
City Zone och Gothenburg Climate Partnership är olika initiativ på näringslivsamverkan. Det
möjliggör för Göteborgs Stad att behålla sin position i framkanten av innovation och
kompetensutveckling inom fältet. Modellen visar också på hur Göteborg Energi och Parkering
Göteborg numera är en ny bransch som de tidigare inte varit aktörer inom. Vilken innebär att
resurser krävs för dessa nya ansvarsområden, vilket även förtydligades av C. Brännström som
beskrev hur deras kundtjänst får ta emot flertalet av samtal som egentligen de inte borde få. Där
medarbetarna med jämna mellanrum behöver uppdateras om hur nya bilmodeller fungerar ihop
med deras laddstolpar.
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5.1.2 Göteborgs Stad - City Model Canvas

Figur 2. City Model Canvas för Göteborgs Stad

Elekrifieringsplanens fördel är att det är tydligt med vilka nämnder som är involverade i
utvecklandet av infrastrukturen. Vad som kan utläsas från City Model Canvas för Göteborgs
infrastruktur är hur datainsamling blir en viktig nyckelaktivitet där användningen av appen för
laddning blir ett sätt att mäta beteende. Nya regleringar kring samarbete med privata aktörer bör
också ses över för att kommunen och privata aktörer ska kunna arbeta tillsammans där
laddinfrastrukturen ses som en enhet. I synnerhet behövs stöd från elnätsbolagen för att erbjuda
en snabbare ledtid. Laddinfrastrukturen behöver även stöd från användarna där de själva behöver
få förståelse för att klimatmålen gäller invånarna, vilket i sin tur kräver att beteendet förändras.
För att motivera privata aktörer krävs finansiell avkastning, det skulle bli tydligare i ett
samarbete med privata aktörer där försäljning av el sker till en extern part och kommunen får
betalt för att den privata aktören installerar sina laddare. Med ökad energikonsumtion i och med
behovet av nya laddstolpar blir uppstår en miljökostnad som dessutom påverkar miljön i
samband med installationen av laddstolpar. Detta i form av avgaser från grävmaskiner,
uppgrävning av befintlig asfalt och nyasfaltering. Miljön påverkas positivt med mindre utsläpp
och levnadsmiljön med mindre buller. En risk som uppstår när utvecklingen av laddstationer i
centrala Göteborg går för fort är att fler bilar söker sig till centrala delarna av staden. I
sammanhanget är ambitionen att minska antalet bilar i centrala Göteborg vilket leder till att den
strategiska placeringen blir viktigt.
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5.1.3 Pardo-Bosch m.fl. 10 punkter

1. Identifiera och analysera resurser
Genom att Göteborg är sammanfogat under Göteborgs Stadshus är det lätt att identifiera
och analysera vilka resurser som finns. Delvis för att staden har utvecklat
elektrifieringsplanen 2021-2030 (elektrifieringsplanen) utifrån stadens resurser. Något
som Göteborg kan göra för mark som inte tillhör staden är att kartlägga var det finns
effekt för att installera laddstolpar. Barr (Dagens Industri, 2022) vice VD och expert på
elsystem på Powercircle menar behövs göras då tillståndsprocesserna är tidskrävande och
andelen elbilar ökar i snabbare takt.

2. Utveckla en framtidsprognos
Göteborgs Stad har ingen utvecklad behovsanalys för framtiden utan arbetar efter en
behovsbaserad utbyggnad. Med utgång från Göteborgs Stads klimatmål att minska
utsläpp kan det uppstå en risk för brist av laddstationer. Det riskerar att hindra att fler går
över till elbil vilket i sin tur leder till att staden glider längre från målet. För att nå
klimatmålen krävs fokus på att konvertera bilägare samtidigt som Pardo-Bosch m.fl.
(2021) beskriver hur det är av största vikt att göra en behovsprognos för framtiden för att
kunna fastställa hur stort infrastrukturen bör vara och kunna dela upp dess utbyggnad i
olika byggnadsfaser.

3. Elnätets anpassning mot elförsörjning
Enligt C. Brännström finns det inga hinder kring att anpassa elnätet ““vad finns det för
kapacitet?” Det är väl egentligen det och då får man ju bara betala för att säkra upp helt
enkelt. Men någon regelrätt modell används inte.” Ett hinder som nämnt av både C.
Brännström och Barr (Dagens Industri, 2022) är att processtiden för att ta reda på
tillgänglig effekt.

4. Kartläggning av intressenter
Intressenter kartläggs och illustreras i Value Chain Ecosystem, Figur 1.

5. Hur investeringen finansieras
Dagens utveckling av laddinfrastruktur bygger på att laddstolparna finansieras av
kommunala medel från Göteborgs Stad och dess koncernbolag. Det handlar om att ta den
ekonomiska risk som krävs för att privata aktörer ska vilja etablera sina laddstolpar menar
A. Piegsa, men en framtida plan för hur privata aktörer finansierar laddinfrastruktur
saknas. Den andel laddstolpar som i dagsläget finansieras av privata bolag existerar till
stor del utöver bolagets primära verksamhetsområde men kan eventuellt ses som början
av den privata finansiering av publika laddstolpar. Men precis som för de offentligt
påkostade laddstolparna innebär de privata laddstolparna ingen vidare vinstdrivande
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tillgång, utan finansieras av resterande verksamheten. Samarbete mellan kommun och
privata aktörer och dess ekonomiska fördelar diskuteras vidare i punkt 5.3.

Beslutssystem
6. Följande figur visar hur beslut fattas på Parkering Göteborg rörande frågan om de ska

installera en laddstolpe (J. Olofsson, personlig kommunikation, 2022, 26 april).

Figur 3. Beslutsmodell för placering av laddstolpe

Konkurrens mellan statliga och privata aktörer
7. Pardo-Bosch (2021) belyser hur ett tydlig strukturerat samarbete mellan kommunal och

privata aktörer blir mer tilltalande för externa investerare. Göteborgs Stad skulle även
kunna ta lärdom från Hamburg där de samarbetar med privata aktörer som får installera
laddare på kommunens mark. Detta ses som en möjlig intäkt där privata aktörer betalar en
avgift till kommunen samt betalar för elen som tillhandahålls av Hamburgs motsvarighet
till Göteborg Energi. Detta gör det möjlig att hantera roamingproblematiken som
nämndes av C. Brännström att begränsa flertalet av appar för att ladda och betala till en
app, detta detaljeras vidare i punkt 10.

Plan för infrastrukturens utveckling
8. Fördelar finns med att ha en utvecklingsplan med olika faser i korrelation med att fler

elbilar registreras i Göteborg. När fordonsflottan, eller behovet för laddning går över en
viss gräns går hanteringen av laddinfrastrukturen till nästa planerade fas. I dagsläget
installeras ytterligare laddstolpar efter behov men underhålls av Parkering Göteborg.
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9. Infrastrukturen som en helhet
Göteborg utökade antalet med 500 laddstolpar mellan 2020-2021 utifrån den
beläggningsstatistik som fanns från de redan installerade laddstolpar (C. Brännström,
personlig kommunikation, 2022, 25 april).

10. Ett system för slutkunden som hanterar laddning
För att hantera problematiken kring roaming krävs det att skapa ett enhetligt system för
betalning av laddning. En fördel med ett enhetligt system är att beteendedata kan samlas
in såsom C. Brännström berättade hur de läser av data från sina laddstolpar om hur
mycket laddstolpen används på så sett avgöra dess beläggning.

5.2 Samarbete mellan offentlig och privat sektor

Punkt sju av Pardo-Bosch m.fl.s (2021) artikel beskriver hur en kommun bör etablera ett
partnerskap med privatägda aktörer för utbyggnad och underhållning av allmänna laddstationer.
Som tidigare nämnts beskriver C. Brännström hur en kommun agerar försiktigt med utbyggnad
av laddstolpar på grund av undvika att skattepengar ödslas. Ur den synpunkten kan lärdomar tas
från LaMonaca & Ryans (2022) artikel för att tillåta ett samarbete med privata aktörer under viss
reglering. För att på så sätt nå ytterligare geografiska marknader och finansieras på andra sätt än
att infrastrukturen finansieras av skattepengar. För att kommuner ska kunna uppnå sina höga
klimatmål krävs det att de hinder för att installera laddstolpar röjs undan menar Bil Swedens
tekniska specialist Haghanipour i en intervju för Dagens Industri (2022). Dessa hinder består av
bygglov och tiden för att få svar på en kapacitetsförfrågan i elnätet. Något Barr (Dagens Industri,
2022) instämmer med samt föreslår tillägget av kartor som visar vart det finns kapacitet för att
installera laddare, vilket skulle leda till ökad kundtillfredsställelse. Av det skälet bör kommunen
förbättra processen för de privata aktörerna så att de snabbt kan bygga ut laddstolpar för att möta
det växande behovet. Detta leder i sin tur till att den finansiella risken inte endast är ålagd hos
kommunen, samt att ett samarbete mellan offentlig och privat sektor är vital för att attrahera
utomstående investerare (Pardo-Bosch m.fl. 2021).

5.3 Ekonomisk hållbarhet

För att uppnå hållbara ekonomiska perspektiv finns flertalet finansieringsmodeller att ta lärdom
av, till exempel i artikeln av LaMonaca & Ryans (2022) där skapandet av en fond med fast
avkastning eller genom att ta bud för arrende från olika aktörer för att installera laddstolpar.
Detta skulle innebära att Göteborgs Stad fortfarande har kontroll över infrastrukturen som en
enhet och kan utifrån det sammanhanget samla beteendedata från majoriteten av alla publika
laddstolpar. En stor kontrast som kan ses i Sverige jämfört med de länder som Pardo-Bosch m.fl.
(2021) presenterar om konkurrens och dialog med privata aktörer är lönsamhet. Att svenska
bolag som bedriver verksamhet med laddstolpar skulle vilja buda för eller arrendera mark av

31



kommuner för att få sätta upp sina egna laddare, bygger på att det finns en lönsamhet i
branschen. I dagsläget saknas en sådan lönsamhet i Göteborg. Precis som J. Olofsson konstaterar
är beläggningen alldeles för låg för att det ska finnas någon ekonomisk vinning i verksamheten.

Idéen om att privata bolag ska stå för laddningen i Sverige bygger på att lönsamheten kommer att
öka i framtiden, vilket det med stor sannolikhet kommer att göra med förutsättningen att privata
bolag fortsätter att utvecklas. Pardo-Bosch m.fl. (2021) har i sin andra punkt där analysen av
framtida behov beskrivs utgått från Hamburg och Nantes. Dessa exempel leder till viss bredd då
både en fransk och en tysk stad tagits i beaktning, men konsumentbeteenden riskerar att skilja sig
från olika regioner. Svenska beteenden och förväntningar kring hur laddningen ska utföras kan
snedvrida framtidsanalysen, då människor eventuellt inte kommit över tröskeln för vilken typ av
beteendeförändring som kommer att krävas för att äga en elbil. Precis som C. Brännström
föreslår kommer den svenska lönsamhetsmodellen att skilja sig från den centraleuropeiska i det
att informering om hur laddinfrastruktur fungerar och ska fungera, blir en central del. Ur
perspektivet smarta städer sker innovation genom ett sektoröverskridande samarbete mellan
akademi, invånare och intressenter såsom privata aktörer (Haarstad, 2016). Där utbyte av
stordata kan bidra till att uppnå klimatmålen.

5.4 Innovation

I enlighet med punkt tre i Haarstads (2016) teori om smarta städer krävs en utveckling från
nuvarande position för att kunna nå nivån av en smart stad. Innovationerna kan ta en tekniskt
riktning, en organisatorisk riktning eller rikta sig mot lösningar som ger en övergripande
systemförändring. Haarstad menar att oavsett vilken riktning innovationen tar, är öppenheten och
incitamentet en grundförutsättning för att staden ska utvecklas i rätt takt och riktning. Haarstad
beskriver också att på en högre beslutsfattande nivå, exempelvis på EU-nivå, spelar hållbarheten
en lägre roll i diskursen inför beslutsfattande. Istället agerar innovationerna som motivator för att
utveckla städer, vilket Haarstad själv motiverar utifrån att det är innovationernas funktion och
framtida effekt som ger staden momentum mot resultatet en smart stad.

I enlighet med Haarstad (2016) uttrycker H. Björk samma anda i Västtrafiks organisation, att
klimatarbetet har nått en nivå där det inte längre är klimatvinsterna som primärt är drivkrafterna
bakom det smarta städerna därför att klimatarbetet nått en så pass hög nivå att andra drivkrafter
får ta större utrymme. EU, med sitt stora antal medlemsländer, budget och påverkade människor
går givet inte att direkt jämföra med Göteborgs Stad eller Västtrafik. Däremot finns likheter som
trots skillnaderna i förutsättningar går att jämföra, så som hur motivationen förändras vid en viss
uppnådd nivå av klimatarbete. Vid den givna nivån, som enligt Haarstad skiljer sig åt beroende
på organisation, är det istället andra frågor, som har utvecklats i affekt av klimatarbetet, som
driver motivationen. Så som H. Björks exempel där drivkraften att stärka människors hälsa
genom att marknadsföra möjligheten att ta med cykeln på Västtrafiks bussar eller kampanjen
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“Ställ bilen” där människor uppmanades att gå istället för att åka korta sträckor med
kollektivtrafiken.

Med utgångspunkt i FN:s Globala mål nummer 9 och 11, där hållbarhet definieras utifrån
aspekterna tekniska lösningar, innovation och hållbara städer skapas en diskussion kring vilken
roll elektrifieringen och laddstolpar har i målen. För att förstå innovationens roll i
elektrifieringen krävs en definition på begreppet och hur det avser att användas. Sveriges
myndighet för innovation, Vinnova (2017), beskriver begreppet som nya lösningar på behov
utifrån efterfrågan i vardagen och i omvärlden. Värdet hittas i lösningens nytta och ger
avkastning i ekonomiska, ekologiska och/eller sociala aspekter. I projektet “Leda och organisera
innovation för hållbara städer och samhällen”, en utlysning gjord av Vinnova år 2017, beskrivs
samverkan mellan sex svenska städer. Städerna skiljer sig åt i storlek, förutsättningar och
strategisk riktning men liknar varandra gällande ambitionsnivå och att arbetet sker i specifika
projekt.

Innovationer beskrivs enligt Haarstad (2016) som grunden till att utveckla smarta städer. Utan
nytänkande och systemavbrott, och i vissa fall, motsträvande mot traditionella tankesätt finns
inget utrymme för utveckling. Likt ett paradigmskifte krävs metoder, tankesätt och
tillvägagångssätt som drastiskt skiljer sig från tidigare metoder. Haarstad argumenterar för att
innovationernas roll i smarta städer gör staden attraktiv, för medborgare och för företagssektorn.
Det genererar i sin tur utrymme för att vidareutveckla städernas stadsplanering. Syftet med
Vinnovas utlysning är att ge stöd och verktyg för städernas respektive projekt, men också att
synliggöra deras arbete och bidra till ett diskussionsforum under gemensamma möten. Att
synliggöra satsningar på hållbara städer gör att andra städer lättare kan ta efter och att ämnet får
ta större utrymme i den allmänna debatten, något som denna studie ämnar att bygga vidare på
genom utredningen av vilken roll laddstolpar spelar i elektrifieringen.

5.5 Beteendeförändring

Beteendeförändring är, och kommer att vara, centralt i övergången från fossildrift till elbilar. Det
kommer inte att gå att använda elbilar på samma sätt som fossildrivna bilar, och den
förändringen kommer krävas av privatpersoner för att övergången ska fungera. I sammanhanget
av en hållbar stad kan bara de kommunala bolagen och kollektivtrafiken göra förutsättningar för
att kunna leva och verka hållbart, men det sista behöver komma från medborgarna då ingen kan
bli tvingad till en hållbar livsstil. Som Ölander & Thøgersen (1995) föreslår ökar sannolikheten
att en offentlig kampanj som denna lyckas om det finns alternativ för medborgarna. Om det
hypotetiskt sett installeras en snabbladdare på varje gata i Göteborg, men allmänheten har en
negativ inställning till utvecklingen så kommer de inte att användas, vilket visar att laddstationer
inte är hållbara i sig utan att hållbarheten beror på hur de används.
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Ponera att problemet som behöver tas bort är fossildriven transport, då har Göteborg Energi,
Parkering Göteborg möjlighet att erbjuda elbilsladdare på parkeringsplatser i form av ett
välutvecklat laddinfrastrukturellt system runt om i Göteborg. För de medborgare som inte har
möjlighet att köpa en elbil erbjuder Västtrafik tjänsten kollektivtrafik där människor, utan
kapitalbindning, kan transportera sig runt om i staden. Men är detta det riktiga alternativet? Vad
ska motivera människor att lämna det fossildrivna? En aktivitet som troligtvis är viktig i
framtiden är informationsspridningen. För även om Göteborgs befolkning genom media och
kultur har förstått att förbränningen av fossila bränslen leder till koldioxidutsläpp innebär det inte
automatiskt att människor ställer om till en hållbar livsstil. I körkortsutbildningen lär sig alla nya
körkortstagare om miljöpåverkan av körning, men det krävs mer för att människor ska göra det
aktiva valet att välja bort alternativ. En nyckel i hur detta kan genomföras på ett lyckat sätt är att
involvera människor i förändringen och inte bara styra utvecklingen med järnhand.

Att Göteborg Energi använder sig av formulär för att privatpersoner ska få föreslå laddstolpar går
i linje med Ölander & Thøgersens (1995) förslag om att låta medborgarna kritisera och
kommentera kampanjen på ett meningsfullt sätt. Det blir ett sätt för privatpersoner att
kommentera på hur denna utveckling ska kunna justeras för att de lättare ska kunna vara
delaktiga. Utifrån Ölander & Thøgersens bör även Göteborg Energi vara tydliga i hur de hanterar
förslag på lokalisering av laddstolpar som inte leder till att en laddstolpe installeras. Om målet är
en hållbar stad är en av frågorna inom innovationsområdet om laddhybrider verkligen har en
plats i framtidens stad.

Laddhybrider använder sig ofta av en lägre laddeffekt än vad elbilar gör och kommer att göra (C.
Brännstöm, personlig kommunikation, 2022, 25 april). Att privatpersoner ser laddhybrider som
ett av alternativen för att själva kunna bidra till en hållbar framtid kan i själv verket vara
problematiskt. En laddhybrid är en bil som går på en kombination av fossilt bränsle och el, vilket
resulterar i att de drar mindre fossilt bränsle än en traditionell bil, men till skillnad från en elbil
förbränner den fortfarande vilket leder till koldioxidutsläpp. Att då ta hänsynt till laddhybrider i
utvecklingen är något som kan resultera i en motvåg som blir svår att komma över. Precis som C.
Brännström säger riskerar laddstolpar på lägre effekt, såsom 3,7 kW och 11 kW, att tappa sitt
praktiska användningsområde för elbilar inom några år. Att då signalera att ett laddhybridsköp en
miljövänlig investering är då att undvikas om målet är att nå en hållbar stad. Ifall privatpersoner
idag investerar stora summor i privata laddstolpar på grund av det egna behovet, innebär detta ett
framtida incitament för laddhybrider vid införskaffningen av nästa bil. Elektrifieringsplanen är
en tydlig fördel då den tydliggör hur samarbetet ska koordineras i satsningen på utveckling av
laddinfrastruktur. Men den reglerar bara områden som lägger förutsättningar för att människor
ska kunna adaptera en mer hållbar livsstil.
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6. Slutsats och vidare forskning

I följande stycke presenteras studiens slutsats av den teoretiska diskussionen av empirin, samt
förslag till vidare forskning utifrån studien.

6.1 Slutsats

Med utgång i frågeställningen ligger framgången i Göteborg Stads omställning i stadens
gemensamma styrdokumentet Göteborgs Stad elektrifieringsplan 2021-2030. Styrdokumentet
vägleder stadens bolag till att lämpliga aktiviteter planeras, genomförs, utvärderas och slutligen
leder till resultat. Genom väldefinierade insatsområden och funktionsområden har Business
Region Göteborg tydliggjort vilka nämnder som ska ansvara för hur elektrifieringsplanen ska
nås. Att dessutom klargöra hur stadens olika bolag engageras och hur samarbetet dem
sinsemellan sker är en annan av framgångsfaktorerna. En ytterligare styrka är att arbetet med
elektrifieringsplanen är en dynamisk process med kontinuerlig uppföljning av
kommunfullmäktige varje år. Uppföljningen är en grundläggande förutsättning för att snabbt
kunna hantera hinder, agera på förändringar och förändra bolagens förutsättningar om så krävs.
Utifrån studien går det att tyda att Göteborgs Stad träffar flera punkter av 10-punktslistan av
Pardo-Bosch m.fl. (2021). För att Göteborgs Stad ska kunna nå sina klimatmål ska följaktligen
ett strukturerat samarbete mellan olika divisioner användas för att på så sätt möta fler perspektiv.
Privata aktörer såväl som kommunala har gemensamt att hinder som processtider gör att
genomförandetiden blir längre. Dessutom bör stadens ledningssystem utgå från unika resurser
och behov för att uppnå nivån av en smart stad.

Slutligen resulterar omställningen mot ett elektrifierat samhälle, med aktiviteter som inte leder
till ett samhälle som överstiger klimatets begränsningar, i att beteendeförändringar i såväl
laddvanor, bilanvändande och syn på utsläpp förändras. När samhället går över till ett
elektrifierat transportsystem förändras troligtvis grunden till bilägande, infrastruktur och
beteende. För att människor ska vara mer välvilliga till förändringen så bör flera alternativ av
hållbar transport presenteras, såsom tillgång till elbilsladdning över staden men också eldriven
kollektivtrafik för invånarna. Förändringen kan uppmuntras genom att användning och statistik
samlas i laddappen. Utifrån insamlad data utvecklas bättre tjänster och motivation för en
beteendeförändring mot hållbara levnadssätt. Ett exempel kan vara att appen visar hur mycket
utsläpp som sparas genom att ladda elbilar jämfört med att tanka en fossildriven bil. Appen
skulle även kunna visa hur mycket som sparas när kollektivtrafik väljs över privatbilar, något
som också går i enlighet med Göteborgs Stads ambition att minska antalet fordon i staden. För
att sammanfatta studiens resultat i punkter om vad som anses vara kritiska organisatoriska
processer för utvecklandet av laddinfrastruktur i led mot en hållbar stad:
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● Etablera ett politiskt beslutat styrdokument som definierar nämnder och dess
ansvarsområden med kontinuerlig uppföljning.

● Etablera ett strukturerat samarbete med privata aktörer för att kunna vaka och underhålla
laddinfrastrukturen som en enhet samt nå fördelarna i en smart stad.

● Ha ett behovsbaserad utbyggnad av laddstationer men där effekt av elnät är kartlagt i
staden och processtiderna är minskade till den mån att det inte är ett hinder.

● Samla beteendedata för att uppmuntra till en beteendeförändring för ett hållbart
levnadssätt.

● Samla användardata om laddning runt om i staden som kompletteras med faktisk
efterfrågan från privatpersoner för att utveckla ett så effektivt placeringssystem som
möjligt.

● Bredda kunskapen bland befolkningen för att adaptera ett hållbart privat
transportebeteende, förespråka nya beteenden knutna till elbilars kör- och
laddningsbehov.

Avslutningsvis kan studiens slutsatser användas som vägledning i utvecklandet av
laddinfrastruktur i urbana områden.

6.2 Förslag till vidare forskning

Ett forskningsområde som studien berör men inte gick djupare i är bokningssystem av
laddplatser för privatpersoner. Bokningssystem används för att undvika att människor laddar
samtidigt samt undgå problematiken med överbelastning på elnätet. Om det inte finns tillräckligt
med svenskproducerad el så kommer den att importeras från andra länder. I Sverige finns det
relativt höga krav på elproduktion, jämfört med många andra länder. En möjlig frågeställning
kan formuleras enligt följande; Kan ett bokningssystem reglera elanvändningen så pass mycket
så att det finns ett miljömässigt motiv i att implementera det?

Hur skulle ett bokningssystem som implementeras i Göteborg fungera? Hur hade det påverkat
utsläpp från staden? Att skapa och testa ett bokningssystem som stöds av den kommunala
verksamheten för privatpersoner från olika åldersgrupper och samhällsgrupper i Göteborg är
något som inte är beprövat. C. Brännstöm (personlig kommunikation, 2022, 25 april) berättade
om hur bokningssystem använts med lyckosamt utfall, men då endast av samma kundgrupp. Att
göra en undersökning där blandade kundgrupper får använda ett bokningssystem för laddstolpar
hade givit en inblick i hur en eventuell implementering hade fungerat.
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Bilaga
Intervjuguide

● Fråga om respondenten vill vara anonym i uppsatsen
● Fråga om respondenten om vi får spela in

Frågor till H. Björk, Västtrafik.
● Vilken funktion fyller elektrifieringen ur ett hållbarhetsperspektiv?
● Hur går arbetet fortsatt med att driva elektrifieringen i kranskommuner och i era yttre

zoner?
● Hur arbetar ni för att göra kollektivtrafiken, och framför allt den eldrivna

kollektivtrafiken, tillgänglig även för människor utanför Göteborgs innerstad?
● Vilka risker ser ni med en fortsatt utbyggnad av eltrafiken?
● Miljörisker, vilka negativa aspekter finns med laddstationerna och elbussarna?
● Vilka risker finns gällande driften av eltrafik? Exempelvis bussar som laddar ut och tåg

som störs av väderförändringar?
● Vilken roll har du i västtrafiks elsatsning?
● Hur bedömer ni efterfrågan och det framtida behovet av kollektivtrafik?
● Hur arbetar ni för att människor ska ändra sitt beteende kring resande och därmed resa

mer tillsammans?
● Vilka strategier var viktigast i instegsfasen av elsatsningen?

Frågor till A. Piegsa, Business Region Göteborg.
● Vilken roll har BRG i utvecklandet av infrastrukturen för laddstationer för personbilar?
● Har ni använt någon annan stad som förebild?
● Vad kunde ni applicera i ert arbete
● Hur kom ni fram till arbetsmetoderna?
● Hur ser ni på att marknaden av publika laddstationer består av både privata och statliga

aktörer?
● Ser ni några risker med det?
● Vilka aktiviteter mot allmänheten är utvecklingen beroende av?
● Vilka intäktskällor är planerade för att laddstationerna ska bli ekonomiskt lönsamma i det

långa loppet? om man exkluderar laddkostnad?
● Hur bestämmer ni placering av laddstationer?
● Vilka faktorer är viktiga?
● Hur har ni utvecklat er placeringsmetodik med åren?
● Hur påverkas er planering när andra aktörer installerar laddstationer?
● Hur påverkar trafikflödet (vägars trafikering) positioneringen av laddstationer?
● Hur räknar ni på korrelationen mellan antal elbilar och laddstolpar?
● Vilket behov fyller en laddstolpe?
● Vilken påverkan på miljön kan ni se med att bygga ut infrastrukturen för laddstationer?
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● Vilka positiva aspekter, respektive negativa aspekter finns?
● Hur mäter ni sänkta utsläpp?
● Vilka är era största utmaning?

Frågor till A. Hagberg, Göteborg & Co.
● Hur ser du på hållbarhet i din roll?
● Hur ser ditt arbete ut idag? Var ligger tyngdpunkten?
● Vilka kritiska faktorer kommer driva en hållbar utveckling i Göteborg framöver?
● Hur ställer ni er till frågan om biltrafik i Göteborg?
● Görs satsningar på att minska biltrafiken och öka kollektivtrafiken?
● Vilka konflikter finns mellan utbyggnaden av vägar och infrastruktur och biologisk

mångfald. Finns det områden som av biologiska skäl inte byggs på?
● Vilka risker/riskområden finns med att bygga ut elnätet?
● Vilka nackdelar ser du med att öka/substituera antalet elfordon i Göteborg kontra öka

antalet fossildriva fordon?
● Fördelar med ovan?
● Vilka krav/direktiv finns från kommunen och moderbolaget gällande ex lönsamhet,

ekologisk utveckling
● Vilka fördelar ser du med att öka/substituera antalet elfordon i Göteborg?
● Vilka faktorer är kritiska för att behålla och utveckla Göteborg som hållbar stad
● Hur ser du på hållbarhet i din roll?
● Vilka konflikter finns mellan utbyggnaden av vägar och infrastruktur och biologisk

mångfald. Finns det områden som av biologiska skäl inte byggs på? Vilka
risker/riskområden finns med att bygga ut elnätet?

● Vilka krav/direktiv finns från kommunen och moderbolaget XXX gällande ex lönsamhet,
ekologisk utveckling

Frågor till C. Brännström, Göteborg Energi.
● Vilka lokaliseringsmodeller använder ni vid placeringen av laddstolpar?
● Vilka faktorer används i modellen?
● Hur ser ni på privata aktörer för laddstolpar? (Strategiska aspekter av konkurrens).
● Risker med dessa?
● Hur påverkas placering planeringen av detta?
● Vad tror ni att andra städer kan ta lärdom av från Göteborg vid utvecklandet av

laddinfrastruktur?
● Vilka krav ställer ni på platsen där en laddstolpe placeras? (Ex. Underlag, tillkoppling till

elnät, trafikflöde).
● Hur ser ni att eran insats kommer leda till att den hållbara utvecklingen?
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● Ni talar ofta om att samarbete och väl fungerande nätverk är det som möjliggör denna
rörelse. Vilka aktörer är Göteborg Energi beroende av i processen? (Både kommunala,
men även privata).

● Hur arbetar för att upprätthålla och utveckla det samarbetet?
● Hur mycket CO2 sparar ni genom er utveckling av infrastruktur? Om ja, hur mäts detta

och vad används datan till?
● Vad är er största utmaning?

Frågor till J. Olofsson, Parkering Göteborg
● Hur ser lönsamhetshorrisonten ut för en laddstolpe som installeras 2022?
● Hur ser ni att konkurrensen av privata laddstolpar påverkar er verksamhet?
● Vilka åtgärder kommer behöva vidtas i framtiden för att stödja en större privat

elbilsflotta?
● Hur fungerar samarbetet med andra kommunala bolag under utvecklingen av

laddinfrastruktur?
● Vilka processer går ni igenom vid installation av laddare?
● Vilka faktorer har ni synpunkter på vid placeringen av laddinfrastruktur?
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