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Abstract:  

The electric vehicle public charging network has been suggested as a major challenge 

hampering the further adoption of electric vehicles. Little research have applied a user 

perspective when investigating the charging network, and there is a knowledge gap 

concerning what affects the charging network experience of electric vehicle drivers. The area 

of research was limited to include electric vehicle owners, charging point operators and e-

mobility service providers. A research model consisting of eight factors derived from 

previous literature was developed. Through a qualitative research semi-structured interviews 

were conducted with six electric vehicle users of varying age, sex and experience. Based on 

the arguments and opinions of interviewees, the factors were separated into those affecting 

the charging network experience the most, and those affecting it the least. The factors 

suggested to be affecting the charging network experience the least are: charging time, 

charging point location, network changes and locating charging points. The factors suggested 

to be affecting it the most are: charging point density, charging point access, network 

diversity and payment solutions. This research has contributed with a research model of 

factors affecting the charging network experience of electric vehicle drivers and applied a 

user perspective on the public charging network. 

  



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- iii - 

 

Special Thanks 

To Sinan Deniz for his invaluable guidance and support, good humour and great coffee. 

 

[Remainder of page intentionally left blank.] 

  



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- iv - 

Table of Content 

1 Introduction 1 

1.1 Background 1 

1.2 Problem 3 

1.3 Research Question 3 

1.4 Purpose 3 

1.5 Delimitations 3 

2 Literature review 5 

2.1 Information Infrastructure 5 

2.2 Electric Vehicle Ecosystem 7 

2.2.1 Stakeholders 8 

2.3 Visualizing the Area of Research 9 

2.4 Factors affecting the charging network experience 10 

2.4.1 Charging Point Density 10 

2.4.2 Charging Point Location 11 

2.4.3 Payment Solutions 11 

2.4.4 Locating Charging Points 12 

2.4.5 Charging Time 12 

2.4.6 Charging Point Access 13 

2.4.7 Network Changes 13 

2.4.8 Network Diversity 13 

2.5 Research Model 14 

3 Research Method 15 

3.1 Research Strategy 15 

3.2 Research Approach 16 

3.3 Creation of Interview Guide 16 

3.4 Selection of Interviewees 18 

3.5 Data Collection 19 

3.6 Transcribing 19 

3.7 Analysing 20 

3.8 Research Quality 21 

3.8.1 Reliability 21 

3.8.2 Validity 21 

3.8.3 Ethics 22 

3.8.4 Bias 22 

 

 

 



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- v - 

4 Results 23 

4.1 Experience and Information About the Interviewees 23 

4.2 Charging Point Density 23 

4.3 Charging Point Location 24 

4.4 Payment Solutions 25 

4.5 Locating Charging Points 26 

4.6 Charging Time 27 

4.7 Charging Point Access 28 

4.8 Network Changes 30 

4.9 Network Diversity 31 

5 Discussion 33 

5.1 Factors Least Affecting the Charging Network Experience 33 

5.1.1 Charging Time 33 

5.1.2 Charging Point Location 34 

5.1.3 Network Changes 34 

5.1.4 Locating Charging Points 35 

5.2 Factors Most Affecting the Charging Network Experience 35 

5.2.1 Charging Point Density 35 

5.2.2 Charging Point Access 36 

5.2.3 Network Diversity 36 

5.2.4 Payment Solutions 37 

6 Conclusion 38 

6.1 Future Research 39 

Appendix 1 – Interview guide 40 

Appendix 2 – Interview 1 45 

Appendix 3 – Interview 2 54 

Appendix 4 – Interview 3 65 

Appendix 5 – Interview 4 80 

Appendix 6 – Interview 5 93 

Appendix 7 – Interview 6 105 

References 121 

 

  



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- vi - 

Figures 

Figure 2.1 Electric vehicle ecosystem model by Zulkarnain et al. (2014)    8 

Figure 2.2 Visualization of the area of research       9 

Figure 2.3 The research model         14 

Figure 3.1 Research progress for the thesis        16 

 

 

  



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- vii - 

Tables 

Table 3.1 Research model connection to the interview guide     17 

Table 3.2 Overview of the different interviews       18 

Table 3.3 Codes that were used when analysing the data      20

 

  



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- 1 - 

1 Introduction 

1.1 Background 

The increasing level of greenhouse gas in the atmosphere is largely attributed to the transport 

industry; as much as 20% of emissions in the EU may be connected to vehicles on the roads 

(Flath, Ilg & Weinhardt, 2012). These emissions do not only contribute to climate change and 

environmental pollution, but also affect the general health of citizens (Chu, 2013). Electric 

vehicles have been proposed as a valid approach for curbing this trend as they tend to leave a 

smaller carbon footprint (Silverstein, 2016). The majority of car manufacturers are presenting 

new fully electric models set to hit the market in the coming years (Sayer, 2016; Silverstein, 

2016) and electric vehicle sales are increasing; since 2014 they have doubled on the global 

market (Rapier, 2017).  

 

Different challenges hampering the market growth of electric vehicles have been identified in 

previous literature and the three most commonly mentioned are charging infrastructure, range 

anxiety and cost (Wharton, 2017; Coffman, Bernstein & Wee, 2017). The high initial cost of 

acquiring an electric vehicle, which has been attributable to the high cost of batteries (Orcutt, 

2015, Daziano & Chiew, 2012) is one challenge hampering the further adoption of electric 

vehicles (Wharton, 2017; Daziano & Chiew, 2012). However this may not be a grand 

challenge for much longer as the cost of batteries are increasingly heading towards 

commercial viability (Nykvist & Nilsson, 2015). Forecasts on the future price of batteries 

vary though; some hold an optimistic approach referring to the fact that the price of electric 

vehicle batteries fell by over half between the years of 2007 and 2014 (Coffman et al., 2017; 

Orcutt, 2015), while others point at the rather slow progress in battery evolvement compared 

to other technological advancements (Wharton, 2017).  

 

The phenomenon named range anxiety has been described as great challenge hampering the 

further adoption of electric vehicles (Caruso, 2016; Coffman et al., 2017; Schroeder & 

Traber, 2012; Pearre, Kempton, Guensler & Elango, 2011). As the distance an electric 

vehicle may travel is limited, customers may show signs of range anxiety, which is described 

as the fear of a battery running out of power while driving, and without the possibility of 

recharging (The Economist, 2015; Kelly-Detweiler, 2013). The phenomenon has been subject 

of study for previous research (Coffman et al., 2017) and in a study conducted by Pearre et al. 

(2011) it was found a significant portion of daily commuters would be able to switch their 

internal combustion engine vehicle for an electric vehicle without having to worry about 

range. According to The Economist (2017), today most electric vehicles may run for about 

100 miles on a single charge, however new models deemed as affordable for the mass market 

are launching with a range of up to 230 miles (Stewart, 2017; Wharton, 2017). Yet as for now 

the issue remains as a barrier to be overcome and besides improving battery range, the 

development of an adequate charging infrastructure has been expected to mitigate this 

challenge (Liao, Molin & van Wee, 2017; Wharton, 2017; Markel, 2010). 

 

The charging infrastructure has been presented as a third challenge preventing the 

commercial success of electric vehicles (Wharton, 2017). The abundance of charging points 

is a factor described as being important to potential adopters (The Economist, 2017). 

However, the underdeveloped charging infrastructure is a major factor deterring people from 

buying electric vehicles which will not reach mainstream success before there is a supporting 
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infrastructure, able to deliver value and satisfaction for drivers (Squatriglia, 2011; Markel, 

2010). As most countries, if not all, still lack a sophisticated charging infrastructure (Winton, 

2016), developing this is of great interest.  

 

In their 2016 article, Adner and Kapoor write about the fact some technologies do not gain 

commercial success even though they may be superior to the status quo. While it may be easy 

to recognize that one technology will eventually prevail over another, identifying when this 

will happen is far more difficult (Adner & Kapoor, 2016). The success of different 

technology initiatives depends on a number of complementing aspects such as services, 

regulations and standards. These complements need also be developed and mature to ensure 

the successfulness of the new ecosystem (Adner & Kapoor, 2016). Hence, according to this 

perspective electric vehicles, though arguably technologically superior to internal combustion 

engine vehicles in terms of fuel efficiency (Silverstein, 2016), will not be a commercial 

success before other parts of the ecosystem are developed.  

 

Though, there exists competition between emerging technologies, an example for electric 

vehicle charging technologies would include wired charging, wireless charging, and battery 

swapping (Funk, 2015; Chan, Jian & Tu, 2014). The real competition is according to Adner 

and Kapoor (2016) between the existing ecosystem and the emerging ones. The old 

ecosystem may enjoy the benefits of a developed and mature ecosystem which can 

continually improve; the IT-systems supporting the bar code technology have over time 

become more sophisticated, meaning new ecosystems would have to be very superior in order 

for industries to swap their old systems in favour of the new (Adner & Kapoor, 2016). This 

would explain why electric vehicles have had a difficult time penetrating the market. 

According to the theory of business ecosystems, the fact that electric vehicles are 

outperforming traditional vehicles in terms of fuel efficiency is not a guarantee for this new 

technology to flourish.  

 

As mentioned before the charging infrastructure has been described as a key for assuring their 

widespread, however simply installing multiple charging points to mitigate this problem is 

most likely not viable approach as the business ecosystem perspective calls for all the 

components within the ecosystem to be mature. Infrastructures form networks by linking 

together components or structures (Neuman, 2006). Infrastructure and network are two words 

often used interchangeably (Edwards, Jackson, Bowker & Knobel, 2007; Neuman, 2006). 

However, in this research network is used to highlight the charging infrastructure does not 

only consist of the physical charging points, but also of a surrounding information 

infrastructure and the people interacting with these. In those cases the literature refers to 

infrastructure instead of network, the former will be used. 

 

Research conducted upon electric vehicle charging infrastructure within the informatics field 

has focused on for example decision support for optimal placement of charging stations based 

on popular places people tend to stay at long enough to complete the charging process 

(Wagner, Brandt & Neumann, 2014), and the development of intelligent charging protocols 

for efficient charging (Flath et al., 2012). However, the successful development of 

infrastructure is dependent on more than the maturity of a certain technology, as for example 

the user community (Edwards et al., 2007). Users may perceive and use infrastructure 

differently than intended (Sommerville, Cliff, Calinescu, Keen, Kelly, Kwiatkowska & Paige, 

2012; Edwards et al., 2007), hence investigating the user experience of the charging network 

is important.  
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1.2 Problem 

There is a knowledge gap concerning what affects the charging network experience of 

electric vehicle drivers. When viewing the charging network as a socio-technical system 

instead of a pure technical system, investigating what affects the experience of current 

electric vehicle drivers becomes increasingly important. Because the charging network 

operates in a context, and interacts with people, the successfulness of the charging network 

will be partly dependent on how well they integrate with people (Sommerville et al., 2012). 

Systems are dynamic and need to change over time as their context and the people interacting 

with them do so too (Sommerville et al., 2012). Purely addressing technical aspects when 

aiming to develop a charging infrastructure fit for the future is therefore dangerous, as it 

neglects the system users and their dynamic nature. This could lead to costly investments 

made in vain by either private or public actors, but also simply make the interaction between 

electric vehicle driver and charging network less pleasant. 

 

Despite this, not much research has been done specifically addressing the users involved in 

the development and operation of the charging network. If the electric vehicle ecosystem is to 

develop adequately, understanding the users interacting with the charging network, and what 

affects their experience, is a necessity. 

 

1.3 Research Question 

For the above mentioned reasons the research question to be answered reads:  

 

- What factors affect the charging network experience of electric vehicle drivers? 

 

1.4 Purpose 

The purpose of this research is to identify what factors affect the charging network 

experience of electric vehicle drivers, as their experience of the charging network, and what 

affects this, would give indications of areas in need of further attention. We argue that 

identifying such factors facilitates future research on the charging network within the 

informatics field. It could also expose potential business opportunities; private actors wish to 

better grasp what the customer wants to design their business to better serve the market 

(Zulkarnain, Leviäkangas, Kinnunen & Kess, 2014). To involve users is to enable the 

successful development of the charging network (Edwards et al., 2007). A more developed 

charging network would enhance the maturity of the electric vehicle ecosystem and is 

described as a key to get more people investing in electric vehicles (The Economist, 2017; 

Wharton, 2017; Squatriglia, 2011; Markel, 2010).  
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1.5 Delimitations 

The research will focus on the charging experience of electric vehicle drivers to be able to 

identify what factors need further attention. Thus, this research will not provide a concrete 

solution for possible issues deriving from the data collection. The research is limited to 

investigating the charging network experience within the country of Sweden. This is mainly 

because of matters of convenience, given the research work emanates from Lund, but also 

because, as mentioned before, culture and experience are factors affecting how people 

experience socio-technical systems (Sommerville et al., 2012); the experience of drivers in 

the USA may be vastly different from that of drivers in Sweden. Coffman et al. (2017) writes 

local context matters greatly when looking at charging networks and suggests more regional 

studies should be conducted in order to enhance understanding. Furthermore, the research 

will focus on the experience of public charging points only, as we deem this type of charging 

more important to research given the end users lack the same kind of control as for their 

private charging points. Additionally, it is this type of charging infrastructure which has been 

described as key factor for the further adoption of electric vehicles by previous literature and 

the Swedish Energy Agency (Wikström, 2017). Public charging stations are accessible for 

any electric vehicle driver and exclude those chargers installed at home or at work which are 

referred to as private charging stations. We do not distinguish between charging stations 

depending on the manufacturer. For example, both Tesla and Nissan’s charging stations are 

considered to be public charging stations for this thesis even though they may be specific to 

the respective brand. This is because though these charging stations may not be available to 

all electric vehicle drivers, those having experience from them may give valuable insights 

applicable to the public charging network in general. 
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2 Literature review 

2.1 Information Infrastructure 

To define the word infrastructure is somewhat of an impossibility according to Neuman 

(2006), as to define is to delimit something from other things, which contradicts the nature of 

infrastructure: to penetrate different structures and connect them with one another. The author 

means infrastructure is not separate from that which it connects, but rather the blood vessels 

providing these structures with blood, or energy, information and people. Infrastructures are 

described as crucial for a functioning society and may hamper everyday life should they be 

ill-planned or poorly operated (Neuman, 2006). Neuman (2006) writes infrastructures do not 

exist in isolation, but are connected and intertwined into other infrastructures. They support 

each other and work in synergies to support human activities. To give examples, a waste 

collection infrastructure would be useless without transportation networks (Neuman, 2006), 

and a charging infrastructure would be no good without an electric grid. Infrastructure does 

apart from the traditional view of for example sewerage and road networks, also include a 

subset of various names including digital infrastructure, telecommunications networks and 

information and communications technologies (Neuman, 2006).  

 

Information infrastructure could simply enough be described as a structure which provides 

the public with information (Hanseth, Monteiro & Hatling, 1996). It is recursive, meaning the 

larger system is made up by other, smaller component systems (Reimers, Li, Xie & Guo, 

2014). According to Hanseth and Lyytinen (2010) information infrastructure is a shared, 

open, heterogeneous and evolving socio-technical system of information technology 

capabilities along with their user, operations and design communities. Socio-technical 

ecosystems, more commonly referred to as socio-technical systems, are described as systems 

in use, involving evolving and interacting communities which include technical, 

organizational and human factors (Sommerville et al., 2012). Northrop, Feiler, Gabriel, 

Goodenough, Linger, Longstaff, Kazman, Klein, Schmidt, Sullivan & Wallnau (2006) write 

that socio-technical systems are comprised by a dynamic community of various actors, 

including people, devices and organizations, acting within a complex and changing 

environment. Neuman (2006) states infrastructures have historically also been referred to as 

large technological systems by researchers, in order to convey the scale, origin and 

essentiality of infrastructure. Historian Thomas Hughes urged for this term and his work 

contributed to the understanding of infrastructure through incorporating factors such as 

organizational, economic, political and academic (Neuman, 2006). He thought of 

technological systems as socially constructed and therefore society shaping.  

 

Hanseth and Lyytinen (2010) motivate the openness of information infrastructure through the 

facts new components may be added and integrated to it unexpectedly, and no boundaries 

regarding who may use or design it exist. As more components are added to the 

infrastructure, the social and technical diversity of it increase. This is through new technical 

components, but mainly through additional stakeholders such as user communities, operators 

and governance bodies (Hanseth & Lyytinen, 2010). Because they are open, they also 

constantly evolve. Consider the world wide web as a good example of a vast information 

infrastructure. New components are constantly added in form of new websites offering 

different material and solutions that is open for most people to use or even design these new 

components (Reimers et al., 2014).  
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Sommerville et al. (2012) explain system complexity as dependent on the amount of 

relationships between system components and between the system and its environment and 

mean complexity is inevitable when system elements involve multiple dynamic relationships. 

They exemplify a dynamic relationship as a trust relationship between two system 

components, which may change depending on how the first component perceive the 

performance of the second one; should the second component fail to deliver or complete a 

task, the trust between these two components may be severely harmed. As components of a 

system interact, a change in one part of the system changes the whole (Neuman, 2006).  

Characteristics of the system emerge as the complete system is put to use. Depending on the 

systems environment and how it is used, the characteristics are bound to change over time 

(Sommerville et al., 2012). The development of technical systems using engineering methods 

often exclude socio-technical factors such as human, social and organizational from the 

process, even though they affect the development, integration and operation of such coalition 

of systems (Sommerville et al., 2012). In conclusion, Sommerville et al. (2012) think a socio-

technical perspective is a necessity in order to develop complex systems. 

 

Within the information systems field, the human aspect of user involvement has been 

proposed as an important factor for successful development of information systems (Harris & 

Weistroffer, 2009). Edwards et al. (2007) similarly mean the attention devoted to users and 

user communities may be a critical factor determining the success or failure of a system 

component. As developers may, because of their increasing expertise, lose their ability to 

understand how novice users experience their system obtaining knowledge about their needs 

becomes imperative in order to offer a good service or product. Benefits obtained by 

involving users in systems development include improved quality of service because of more 

accurate user requirements, avoidance of costly, redundant features not wanted or needed by 

the user and higher levels of user acceptance (Harris & Weistroffer, 2009). Other benefits 

include increased user understanding of the system resulting in more effective use of the 

system, as well as increased participation in decision-making in the organization (Harris & 

Weistroffer, 2009). 

 

Zulkarnain et al. (2014) write consumer acceptance is essential for electric vehicles to 

penetrate the market and hit the mainstream. They mention that most important is to satisfy a 

certain group labelled electric vehicle adopters, which consists of people who have the 

willingness to invest in electric vehicles, and one challenge is to satisfy their needs regarding 

infrastructure. As put by Zulkarnain et al. (2014), it is favourable to focus on a smaller 

customer group and aim to satisfy their needs in order to improve their acceptance. 

 

Reimers et al. (2014) write about the emergence of industry-wide information infrastructure 

and in what they refer to as an industry life cycle propose the emergence consists of three 

phases: the growth stage, the shake-out stage and the stable stage. In the growth stage product 

designs or business models are diverse and several actors are involved. During the shake-out 

stage a dominant business model or product design has evolved, and actors struggle for 

industry survival in the phase where the number of actors diminish. In the industry life cycle 

concept Reimers et al. (2014) describe the relationships among actors as well as between 

actors, their customers and suppliers. These relationships are deemed as very important for 

the emergence of industry-wide information infrastructure. The authors mean it is not until 

the third, stable phase an industry-wide information infrastructure may emerge. This is 

because it is at this phase the few actors left in the industry may start to cooperate in common 

areas of concern needed for establishing a shared and open infrastructure. At this stage costs 

are reduced and services are improved (Reimers et al., 2014). 
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Neuman (2006) claims infrastructures must be planned and managed. A reason for doing so 

is because as an infrastructure has emerged, it is very hard to reverse or change it. Hanseth et 

al. (1996) write about the irreversibility of information infrastructures as a result of the 

increasing number of actors involved and the relationships between these. Infrastructure 

flexibility is hampered as changes would need to be propagated to the increasing amount of 

actors already involved with the status quo. Hanseth et al. (1996) writes that flexibility and 

change needs to be improved in order to increase the value of the information infrastructure, 

for example being capable of expanding customer segment or expanding for new products. 

Lyons and Davidson (2016) write that if to deal with uncertain change, flexibility in design of 

systems and infrastructure is needed. Knowing what people will want to do, and what 

technology will allow us to do in the future is highly uncertain; socio-technical systems are 

characterized by being hard to predict (Northrop et al., 2006). According to Lyons and 

Davidson (2016) people are often very optimistic regarding the impact of new technology, 

however knowing how these technologies will affect society in the near future is very hard. 

 

As for the transportation sector, Lyons and Davidson (2016) write the future of transportation 

is bound to deal with change, and because people have limited understanding of cause effect 

relationships, change is uncertain. Because of this, planning an extensive charging network fit 

for the future may be the wrong approach to strive for and perhaps even dangerous as it may 

result in great expenses spent on little or no value.  
 

2.2 Electric Vehicle Ecosystem 

The electric vehicle ecosystem is the business ecosystem of electric vehicles, which is built 

up by a myriad of stakeholders (Zulkarnain et al., 2014), which will be further described in 

2.2.1. According to Zulkarnain et al. (2014) the electric vehicle ecosystem needs contribution 

from both the private and the public sector. Coffman et al. (2017) write studies suggest the 

government should be supporting infrastructure build-up, however Zulkarnain et al. (2014) 

mean the main investments need to be done by the private actors as they make up the 

dominating actors within the ecosystem. 

 

Zulkarnain et al. (2014) argue that the number of factors needed for an ecosystem to fully 

function, is something that one company, or the public sector, cannot provide by themselves 

at a low risk. The authors argue that companies that are specified within their field can 

together provide a better ecosystem. The authors further explain that one sector has a harder 

time providing all the different factors within an ecosystem. If multiple companies invest 

within the ecosystem it will have higher tolerance for risk and provides a wider range of 

products and functions (Zulkarnain et al, 2014). The electric vehicle ecosystem has been 

competing against the fuel based ecosystem without any success. The authors describe this 

caused by the lack of key stakeholders. However, the authors also describe that there is a fear 

of investing within the electric vehicle business ecosystem.  

 

Zulkarnain et al. (2014) write it is the competitive and cooperative interactions between 

actors which help better satisfy customer needs and evolve the ecosystem. They continue 

with stating that in the ideal ecosystem actors are cooperative, sharing knowledge and 

resources to enhance the value of the ecosystem and to keep lowering costs. This description 

is very similar to the ideas presented by Reimers et al. (2014), regarding the stages for 
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emergence of information infrastructure where a phase of competition among actors resolve 

in a much more harmonious stage where the remaining actors cooperate to deliver value.  

 

2.2.1 Stakeholders 

Gómez San Román, Momber, Rivier Abbad & Sánchez Miralles (2011) suggested and 

described the stakeholders, or agents as they are referred to in the article, of the electricity 

grid and electric vehicle charging infrastructure. Dividing the stakeholders into two groups, 

existing and new, Gómez San Román et al. (2011) describe new stakeholders as imperative 

for the charging network to fully function. The new stakeholders described are: charging 

points, electric vehicle owners and electric vehicle supplier-aggregator. 

 

Zulkarnain et al. (2014) identify and describe six main stakeholders, which is shown in figure 

2.1 within the electric vehicle ecosystem, but there are multiple stakeholders included in their 

model.  

 

 
Figure 2.1 Electric vehicle ecosystem model by Zulkarnain et al. (2014) 

 

Of the six main stakeholders presented by Zulkarnain et al. (2014), we identified three 

stakeholders as being especially interesting to our research as they are more intimately 

connected to the charging network. Beneath follows a description, and in the next chapter a 

model (figure 2.2), of these main stakeholders. 

 

Electric vehicle owners 
Electric vehicle end users are the key consumers using electric vehicles as their mode of 

transportation (Zulkarnain et al., 2014) and therefore obviously very important to the electric 

vehicle ecosystem as without any drivers there will be no market. As our research attends the 

experience of drivers, this stakeholder is much interesting to our research. Gómez San Román 

et al. (2011) refers to this stakeholder as a plug-in electric vehicle owner, but essentially the 

description reads the same. 
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Charging point operator 

This stakeholder group contains a variety in stakeholders such as power network providers, 

electricity producers and charging points. Without the access to electricity the electric 

vehicles will obviously not be able to work properly. The charging station offers charging 

services to the public and is of interest to our research as the electric vehicle owner directly 

interacts with it when publicly charging. This agent could also be residential customers 

installing charging points for private use which is beyond the scope of this research unless the 

residential customer allows for the public to charge at the point. (Gómez San Román et al., 

2011). 

 

E-mobility service provider 
According to Zulkarnain et al. (2014) electric vehicle aggregators or integrators are system 

integrators proposed as key operators for the ecosystem. These actors could be new to the 

ecosystem, be an already existing actor, or be a combination of both, resulting in a joint 

venture. Mobility/digital information service providers and telematics service providers are 

described as separate stakeholders in the model by Zulkarnain et al. (2014) as shown in figure 

2.1, as are system application providers and content providers. However, within this research 

we have chosen to bundle these actors with integrators and aggregators to form a more 

comprehensive group of service providers, including those offering services for locating 

charging points, payment solutions, displaying information about the accessibility of charging 

point among others. In our model, we have chosen to call this stakeholder-group E-mobility 

service provider. 

 

2.3 Visualizing the Area of Research 

In figure 2.2 down below, a revised version of Zulkarnain et al’s. (2014) model (figure 2.1) is 

included, which displays the stakeholders of our area of research. The three different bubbles 

show the stakeholders within our area of research. It is this model which in this research 

defines what is meant by the charging network, as it includes networked infrastructures like 

the physical charging infrastructure and surrounding information infrastructure, and the users 

interacting with these. 

 

 

Figure 2.2 Visualization of the area of research.  
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2.4 Factors affecting the charging network experience 

Our understanding and definition of what the charging network experience is, are based on 

the previously mentioned definition of the charging network which was explained in chapter 

2.3 and is visualized through three main stakeholders, constituting the charging network. This 

is the network which electric vehicle drivers are in contact with when publically charging.  

 

As put by Sommerville et al. (2012), system success is dependent on how well the system 

integrates with the people interacting with it. The dynamic context may change the 

relationship of system components depending on how one component experience the 

performance of another one (Sommerville et al., 2012). Hence, the impression left on electric 

vehicle drivers upon interacting with the charging network is defined as the charging network 

experience.  

 

In the literature covering the electric vehicle charging infrastructure, authors have made some 

propositions of factors that could affect the experience of charging infrastructure, or is 

important to be dealt with to ensure a well-developed charging infrastructure. We have 

extracted these propositions from the literature and down below propose a set of factors we 

believe to be of interest to the electric vehicle driver, and believe to affect his or her charging 

network experience. They are listed below and constitutes our research model for our 

research and are later presented in a model. 

 

2.4.1 Charging Point Density  

Zulkarnain et al. (2014) list the density of charging points as a matter affecting the consumer 

acceptance towards electric vehicles as more available charging points would result in an 

extended driving range. Daziano and Chiew (2012), though listing it as a relevant matter, 

write the density will become even less of an issue in the future as batteries are improving, 

and therefore also the range of the vehicles.  

 

However, the density has also been regarded as an important factor supporting the mitigation 

of pre-conceptive range anxiety and thus increasing the chances of electric vehicle adoption 

among customers (Nykvist & Nilsson, 2015). Nastjuk, Marrone & Kolbe (2016) also state 

that range anxiety occurs with a lower charge point density which results in the driver being 

stranded with an empty battery within their car. They also explain that when using 

information system to help facilitating the charging process, the system should be careful 

with contributing with too much information, which will increase the range anxiety of the 

drivers.  

 

Brandt (2013) describes the importance of predicted routes when it comes to energy 

efficiency. The article is about automobiles in general but the author explains that his theories 

are applicable on both electrical and internal combustion engine cars. Brandt (2013) explains  

how information systems can help to see patterns and predict routes that is the least energy 

consuming for the driver. The author argues that the only issue is not the energy resource but 

also the route that is being taken when it comes to energy consumption. Zulkarnain et al. 

(2014) argue that the driving range needs to be reduced between the charging points, and if 

the density of charging points increase, the distance between them decrease, which leads to 

less energy consuming patterns and routes for the driver to take. 
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A recent study (Sai, Wei, Bin, Zhengbing & Jun, 2017) shows that even if the driver plans 

their route well there is some factors that affects the driving range for the electric vehicle. Sai 

et al. (2017) describes their planning algorithm which is meant for planning the best routes 

for the electric vehicle. The algorithm takes the different charging stations into consideration. 

However, Sai et al. (2017) explains that traffic is complex and hard to predict. Traffic jams 

and accidents may occur and will possibly shorten the range of the vehicle, which results in a 

greater risk for the driver to be stranded with their electric vehicle (Sai et al., 2017). 

Furthermore, the authors argue that the density for the charging station needs to be increased 

in order to facilitate the usage of electric vehicles.  

 

2.4.2 Charging Point Location 

Where charging points are located vary from public space like streets and parking lots to 

private spaces like your home explains Gómez San Román et al. (2011). Wagner et al. (2014) 

states that the location of the charging points is not only a responsibility for the energy 

providers but also the city planners.  

 

Much of the previous literature addressing the issue of where to locate future charging points 

has not explicitly asked the electric vehicle drivers about their opinions, but rather focused on 

determining adequate locations based on points of interest drawn from such services as 

Google Maps and mathematical calculations considering average range of electric vehicles as 

well as average trip length, among other things (Davidov & Pantoš, 2017; Rahman, Vasant, 

Singh, Abdullah-Al-Wadud & Adnan, 2016; Wagner, Götzinger & Neumann, 2013; Hess, 

Malandrino, Reinhardt, Casetti, Hummel & Barceló-Ordinas, 2012; Momtazpour, Butler, 

Hossain, Bozchalui, Ramakrishnan & Sharma, 2012). Wagner et al. (2014) developed a 

decision support system for determining where to implement the charging points. They 

concluded that locations like shopping malls, museums or parking lots were best suitable.  

 

Wagner et al. (2014) argue that when planning on the location of the charging points other 

factors and parts of the cities needs to be taken into consideration. Zhu, Gao, Zheng & Du 

(2016) argue that economy is a factor that needs to be taken into consideration. The authors 

argue that the charging stations should be build where the construction costs are low. It is 

also stated in the article that the stations should keep a certain distance to one another to 

minimize range anxiety.  

 

2.4.3 Payment Solutions 

Zulkarnain et al. (2014) explain that payment solution providers is one of the potential new 

actors within the electric vehicle ecosystem. Gómez San Román et al. (2011) state that the 

payment solutions for the electric vehicle ecosystem needs to be optimized. For example, by 

using hourly charging rates in order for the driver to get cheaper electricity.  

 

Markel (2010) states in his article that roaming is affecting the infrastructure for charging 

electric vehicles, both when it comes to convenience and confidence for the end-user. 

Problem occurs when they decide to charge their electric vehicle outside their home, as it is 

not guaranteed you can charge anywhere you want, says Markel (2010). This may lead to 

uncertainty when out driving, especially when driving abroad. 
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Chen, Zhao, Zhang, Wang & Liu (2013) state that without a smooth payment solution for 

billing the charging of electric vehicles, a decrease in sales and popularity for the electric 

vehicles is to be expected. The authors explain that whatever kind of charging that is being 

used, the payment solution is still crucial for the usage. In their article, it is explained that the 

issues is to identify their customers and the transfer of the funds for the charging. Chen et al. 

(2013) argue that a solution for this is using smart cards that hold the identity of customers 

and are able to transfer the funds for the charging. By using the smart card, the payment 

process will consist of a quick scanning of the card at the charging point. Bonnema, Muller & 

Schuddeboom (2015) explains that payment is one of the key factors within the infrastructure 

for charging points for electric vehicles. Without the key factors for the infrastructure the 

charging process will be harder for the electric vehicle owner.  

 

2.4.4 Locating Charging Points 

Davidov and Pantoš (2017) explain the importance of the location of the different charging 

points, however, locating the charging point is as important as the location. Having the 

charging points located at relevant locations has high priority but the driver needs to be able 

to receive the correct information in order to locate the charging points. 

 

Zulkarnain et al. (2014) write that digital information service providers, like software for 

locating charging stations, are the new actors in the industry. The authors explain how this 

actor will facilitate the electric vehicles drivers charging process. They also explain how 

important the involvement of intelligent transport systems are to produce applications that 

delivers the correct information and service to the driver. 

 

Penilla and Penilla (2015) describe the problem with locating the different charging stations. 

They describe the solutions for the problem as creating a hub of information that can be 

shared to the different drivers. The authors argue that mobile applications that has access to 

the Internet is a solution for distribution of the information about the charging stations.  

 

Brandt (2013) describes the development of information system within the electric vehicle. 

He gives an example in his article of BMW that is developing their own navigation system 

that can locate charging points that are located along the planned route of the driver. The 

navigation system is explained as useful in the way that the route is being planned after the 

location of the charging points that are required to use, in order to reach the destination that is 

being requested (Brandt, 2013). 

 

2.4.5 Charging Time 

Zulkarnain et al. (2014) mention that long charging time is a matter of concern to electric 

vehicle drivers and propose a challenge for the further acceptance of consumers. Markel 

(2010) briefly mentions the matter, stating long battery-recharge times have been a 

hampering the market growth of electric vehicles. Daziano and Chiew (2012) also mention 

long charging times and associates it with range anxiety. Coffman et al. (2017) regard 

charging time as one of three major issues hampering electric vehicle adoption, the other ones 

being driving range and electric vehicle costs. 
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A study in the United Kingdom revealed that consumers regarded charging time as dead time, 

during which they could not do anything else but wait. This implies charging time has an 

impact on the charging network experience (Coffman et al., 2017), and that shorter charging 

times would be something improving the overall experience of the charging network. Liao et 

al. (2017) writes that charging time is significant but state most studies do not distinguish 

between fast and slow charging. Slow charging is described as typically being used when 

charging at home or at work and may take up to eight hours. Fast charging on the other hand 

may presents the opportunity of charging the battery up to 80% within as short a time as 15 

minutes.  

 

2.4.6 Charging Point Access 

We propose the accessibility of charging points as a factor which may affect the charging 

network experience. With charging point access, we do not mean whether or not the charging 

point is open to the public, but rather whether or not it is occupied by another vehicle, out of 

function or limited to be used by those belonging to a certain electricity supplier. Markel 

(2010) addresses the issue of access and writes this will be a significant challenge because 

waiting for access to a charging point will not be acceptable by electric vehicle drivers.   

 

A potential issue with public charging network is different charging points may be restricted 

to use by people belonging to a certain electricity supplier or charging point operator. A 

roaming solution could help mitigate this possible issue, as it would present a unified solution 

working for most if not all suppliers. As customers are likely to interact with different utilities 

when publicly charging, Markel (2010) writes roaming is important for building satisfaction 

and confidence among them. 

 

2.4.7 Network Changes 

As it lies in the nature of infrastructure, changes in the network are likely to occur. Reimers et 

al. (2014) write about the different stages of the emergence of information infrastructure 

across industries. The second stage, referred to as the shake-out stage, is characterized by the 

disappearance of some actors and business models from the ecosystem. We believe it to be 

interesting to investigate whether or not network changes affect the charging network 

experience of electric vehicle drivers. Therefore, we aim to investigate if the electric vehicle 

drivers perceive any network changes, and if so, whether or not this then affects their 

charging network experience. As put by Neuman (2006), one system component failing to 

deliver what is expected may severely damage the trust relationship between it and another 

component.  

 

2.4.8 Network Diversity 

Reimers et al. (2014) write about the different stages of the emergence of information 

infrastructure across industries. The first stage, named growth stage, is characterized by the 

presence of many different actors and different business models. Gourville and Soman (2005) 

state a huge amount of variety will not benefit customers or result in customer satisfaction, 

but rather the opposite. A network which presents a great diversity of actors where a clear 

leader is hard to pinpoint may create uncertainty of which actor or actors to go with. Given 
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the electric vehicle ecosystem is arguably overall in a growth stage, we deem it interesting to 

investigate whether or not this affects the charging network experience of electric vehicle 

drivers.  

 

2.5 Research Model 

The model is being presented in figure 2.3 and visualizes the different factors that are being 

used as a basis for our data collection.  

 

 
Figure 2.3. The research model.   
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3 Research Method 

3.1 Research Strategy 

When picking what research strategy to pursue, how to best enable the data collection for the 

research needed to be considered. Recker (2013) explains that the research strategy should 

contain and describe how the researcher conducted their research. In other words, the process 

from stating the research question, to coming up with an answer in the conclusion. This also 

includes what kind of material and techniques was used to reach an answer to the research 

question. 

  

As for the decision concerning what strategy to use for our research, a number of 

requirements were listed. We wanted to have a strategy where a closer look and 

understanding of the charging network experience was possible in order to be able to identify 

possible issues with the process. With this requirement in mind, we decided to perform a 

qualitative research as the area of research was deemed as complex and the interviewees 

should be able to express their personal opinions about the factors proposed. Experience is 

subjective and hard to measure, which is one of the reasons why a quantitative research was 

considered as an inappropriate strategy to pursue. Furthermore, the factors proposed in the 

research model are unequal in the sense they are not all used in everyday language. While 

charging time is a concept the interviewees have experienced and find understandable, the 

concept of network changes may be unfamiliar to them. Because of this inequality it was 

further established qualitative research was the better choice. This would allow for follow-up 

questions to assure the interviewee understood the question right and vivid answers which 

could reveal how factors affected the interviewees even though they would not be aware of or 

understand the underlying concept.   

  

For the research strategy, we followed a process which is depicted in a model being presented 

in figure 3.1. The model was adopted from Lilja and Tarland (2016) and further developed to 

fit our research strategy. The process for our research has been developed into three different 

stages. All of these stages ends up with our section for results, discussion and conclusion for 

our thesis. The first stage is the preparation for the research which includes identifying a 

problem area and a research question, followed by a literature review of previous research on 

the subject. A research model was then developed based on the literature review. The 

research model gave the foundation for the creation of our interview guide, and worked as the 

avenue facilitating the journey towards an answer to the research question. The second stage 

of the model is data collection where data was collected to investigate our area of research 

and to be able to later answer our research question. When the data collection was done, the 

research entered the analysis stage where the results were first transcribed to enable coding, 

and then analysed and discussed. The uttermost goal of the strategy was to reach the last step, 

answer the research question and end up with a conclusion.  
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Figure 3.1. The research progress for the thesis. 

 

3.2 Research Approach 

Bhattacharjee (2012) states that there are three different types of scientific research; 

exploratory, descriptive and explanatory research. As our research aims to answer what 

factors affect the charging network experience of electric vehicle drivers, it fits best under the 

descriptive research label. Bhattacharjee (2012) explains descriptive research as making 

careful observations and detailed documentation of a phenomenon of interest. Our 

phenomenon of interest is the user experience of the charging network for electric vehicles, 

which is not a completely new phenomenon but it is not fully explored either. That is why we 

argue a descriptive research is necessary to document the situation and give a better 

overview, but also to identify those factors affecting the charging network. Important to 

notice is the fact there might be other factors affecting the charging network experience, 

while some of the factors proposed in this research may not affect it all. This is research 

provides a first set of proposed factors which may later be tested by other studies. 

 

3.3 Creation of Interview Guide 

The interview guide hailed from our research model which was presented in figure 2.3 in the 

literature review. These different factors constitute the backbone of our research and by 

collecting qualitative data through asking questions about them we aimed to answer our 

research question.  

 

We decided to conduct semi-structured interviews by creating a table with questions 

addressing each factor. Semi-structured interviews are recommended by Recker (2013) who 

states the interviewee then have the freedom to speak more freely and be more flexible within 

the interview. The flexibility was found to be valuable as the comfortability for both the 

interviewer and interviewee would increase because of the less formal conversation. This was 

found to be the method to use for receiving the best answers and data from our interviewees. 

At the same time we wanted to be able to quickly see directions by reading the questions that 

is being provided in the interview guide. By having the interview guide the we would be able 

to keep consistency within the whole interview and ensure all factors were covered. 
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The interview guide was divided into three parts. Part one covered some introductory 

questions about the interviewee experience of electric vehicles, public charging network and 

aimed to set the tone for the interview as well as possible opening up some subjects for 

further discussion. The second part included questions coupled with a factor drawn from the 

researh model and aimed to ensure the interviewee touched upon the factors. This part is 

displayed in table 3.1. Part three consisted of concluding questions where the interviewee had 

the opportunity to add some thoughts as well as expressing what they found to be the most 

important factor concerning the charging network to focus on in the future. 

 

Table 3.1. The research model connection to the interview guide. 

Question Factor 

What is your experience of the density of the 

charging points? 

Charging Point Density 

What is your opinion on the location of the 

charging points? 

Charging Point Location 

What do you think of the payment methods for 

the charging points? 

Payment Solutions 

How do you locate the charging points? Locating Charging Points 

How do you experience the charging time of the 

electric vehicle at public charging points? 

Charging Time 

How do you experience the accessibility of the 

charging points? Have they ever been occupied 

by another user when you needed to charge your 

car?  

Charging Point Access 

Did charging standards affect your choice of 

electric vehicle model? Have any service you 

have used in connection to the electric vehicle 

charging process stopped working or let you 

down? If perceived as changing, how does this 

affect the charging network experience? 

Network Changes 

If using any, how did you choose what service or 

utility to aid you in the electric vehicle charging 

process? Did you find it hard to determine what 

service to use? Does the amount of available 

utilities affect the charging network experience? 

Network Diversity  

 

 

See appendix 1 for the full interview guide that was used when conducting the interview. 
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3.4 Selection of Interviewees 

Selection of the interviewees came with a certain set of requirements to best facilitate for a 

rewarding data collection. The interviewee needed to have possessed an electric vehicle or 

have some experience driving electric vehicles. Ideally, the interviewee would also have rich 

experience of the public charging network to best be able to answer the questions of the 

interview guide, however a lack of experience could also be valuable to our research, and the 

interviewees may have valuable insight into the matter nonetheless. 

 

Starting off the selection of interviewees, the personal social networks of the researchers were 

scanned for possible interviewees. After receiving a positive response from one interviewee 

we continued by asking whether or not this interviewee possible knew someone else who 

would be able participate, but with a negative response. This was followed up by publishing 

two separate requests on Facebook, resulting in five positive responses, all of which later 

resulted in conducted interviews. Lastly, an electric vehicle dealer was contacted and contact 

information to a potential interviewee who later agreed to an interview was received. 

 

Initially the aim was to have a wide variety of experience and ethnography among 

interviewees as it was believed this would incorporate more vivid answers and create a larger 

basis for discussion. This type of selection proved to be harder to achieve than initially 

thought and the research mostly relied on a type of selection where we were shooting in the 

dark, in hope of receiving positive responses. This proved to be rather successful as most of 

the interviewees were identified this way. The snowball-effect type of selection, that is 

relying on one interviewee to help identify other possible interviewees, which was believed to 

be a great way to reel in more participants was not successful at all. 

 

A table of the interviewees is provided down below (table 3.2), in order to give an overview 

of the different interviews and interviewees. The alias is the name the interviewees when we 

refer to them in the results and discussion.  

 

Table 3.2. Overview of the different interviews. 

Name Alias Sex Age Car Model Date of 

interview 

Duration Method 

Interviewee 1 Martin Male 57 Various 2017-04-20 28:14 Telephone 

call 

Interviewee 2 Anders Male 32 Nissan Leaf 2017-04-24 26:13 Telephone 

call 

Interviewee 3 Douglas Male 25 Various 2017-04-26 28:28 Skype video 

call 

Interviewee 4 Josefin Female 30 Nissan Leaf 2017-04-27 32:46 Skype voice 

call 

Interviewee 5 Pascal Male 29 Nissan Leaf 2017-05-04 37:35 Skype video 

call 

Interviewee 6 Petter Male 48 Volks-

wagen e-up 

2017-05-12 50:52 Skype voice 

call 
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3.5 Data Collection 

As all the interviewees who agreed to participate in the interviews did so in their spare time 

and not in the capacity of their professional role, we were very flexible in terms of when and 

where the interviews were to be conducted. Though we would prefer to do face-to-face 

interviews as this would increase our ability to manage the interview (Myers & Newman, 

2007); for example, we would better be able to read facial expressions and note when the 

interviewee was about to speak, in order to avoid interruptions, we had to abide to the 

preferences of our interviewees. Conducting the interviews though voice or video calls was 

more convenient for us personally, as time otherwise spent travelling could be dedicated to 

other matters. To make the interviewee feel more comfortable and relaxed, conducting the 

interviews via phone or Skype was regarded a good option, as the interviewee could 

themselves choose where to be during the interview. 

 

In those cases, Skype was used to conduct the interview offered to do the interview as a video 

call or not; a video call would as previously mentioned make the conversation more natural, 

however to demand a video call was never an option as all of the interviewees were not 

comfortable performing in front of a camera. To ensure the interviews were recorded 

properly, two, or in those cases Skype was used three, devices were used. This was to 

safeguard no interview recording would be lost or too inaudible for facilitating transcribing.   

 

3.6 Transcribing 

Qualitative research is generating data through interviews that have been written into 

transcripts explains Bhattacherjee (2012). This procedure is optimal because of the ability to 

document the data that is being presented in the interview. However, Kvale (1996) considers 

transcribing as a tool for conducting research.  

 

All of the interviews were conducted in Swedish since the research was conducted in 

Sweden. The native tongue of the interviewees is Swedish, and in order to get the best 

answers and make the interviewees as comfortable as possible this was considered the best 

approach. However, when presenting the results in the results chapter, the data was translated 

into English and quotes were rather than word by word translated to as honest as possible 

reproduce the proper meaning of the quote. Cross-checking of each other's translation was 

performed by the researchers. The transcribing process started as soon as the interview was 

over to have the interview fresh in mind for better transcribing ability. The transcripts were 

then cross-checked by both researchers.  

 

To increase quality of the research and to achieve a more ethical research the transcripts were 

sent to the interviewees before using the data collected in our research. Sending them the 

transcripts gave them an opportunity to accept or reject the transcripts to make sure that their 

answers were correct and that their own opinion was adequately presented. The interviewee 

did always have the opportunity to withdraw their attendance at any time. 

 



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- 20 - 

3.7 Analysing 

After gathering all the data and transcribing the recordings of the interviews, the transcripts 

needed to be analysed through coding. Miles and Huberman (1984) presents the concept of 

data reduction, and how coding is a tool to achieve it. With data reduction, the authors mean 

that narrowing down data in order to achieve the relevant and important parts of the data. 

This process is used in order to find the relevant findings for the research. Recker (2013) 

describes coding as one of the most common techniques for analysing qualitative data. Using 

tags or labels to assign a specific meaning to a piece of data to be able to see patterns and 

categorisations. 

 

As the primary data source for this research was interviews, coding was used to achieve a 

better overview and see patterns in the data. Observing patterns would help to see 

connections which would be mentioned in the discussion, but also for fully understanding the 

data and give a deeper depth to the research.  

 

Bhattacherjee (2012) states in his book that analysis of data should have a sense of creativity 

in order to see patterns and relations. He encourages to keep an ethical aspect where the 

coding is unbiased. This is to not make the research biased and untouched from the personal 

opinion of the researchers. To prevent this the coding process was developed together by both 

researchers in order to discuss what patterns and relations to look for. Later on a cross-check 

of each others work for correctness and ethical concerns was performed.  

 

The coding scheme used for analysing the data is provided down below in table 3.3. The 

codes have mainly been based on the research model that was provided in the literature 

review.  

 

Table 3.3. Codes that were used when analysing the data. 

Code Category 

CPD Charging Point Density 

CPL Charging Point Location 

PS Payment Solutions  

LCP Locating Charge Points 

CT Charging Time 

CPA Charging Point Access 

NC Network Changes 

ND Network Diversity 

PEOEV Past Experience of Electric Vehicles 

GTI General Thoughts about Infrastructure 

 

 



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- 21 - 

The coding facilitated an approach for separating chunks of data drawn from the transcripts, 

and assign them to the various codes corresponding to the research model. These chunks of 

data were then rewritten to form an understandable results chapter. In the discussions chapter 

the factors were conceptualized into those affecting the charging network experience the 

most, and those affecting it the least. Measuring the data, like counting the occurrence of a 

certain word or code, was not deemed fit to do because of experience being a qualitative 

attribute which is hard to measure. Hence, the prioritisation into the two different groups was 

done through examining the opinions and arguments by the different interviewees. For 

example, should the interviewee, while on the topic of a certain factor, express he or she did 

not consider it to be an issue or did not have any experience to recall or consider, it would be 

prioritised as less affecting his or her charging network experience. Additionally, should the 

interviewee use expletives or intensifiers in connection to a factor, it would be more likely to 

be prioritised as a factor affecting the charging network experience more. 

 

3.8 Research Quality 

To conduct high quality research different factors needs to be taken into consideration. The 

factors wanted to be taken into consideration are: reliability, validity, ethics and bias. 

Brinkmann and Kvale (2005) argue that researchers need to stay objective to conduct high 

quality research.  

3.8.1 Reliability 

Recker (2013) describes reliability as a procedure that should be duplicable with the same use 

of method showing the same result in any of the cases. If the method is well described so that 

another researcher can perform the same procedure and get the same result, the research 

contains high reliability, which contributes to the research having higher quality. However, 

our research is qualitative which means that the answers may vary because of individual 

opinions. We also tried to get people from different parts of Sweden in order to get different 

experiences and varied results. Different geographical locations will contribute to better 

reliability because opinions and situations may vary. The opinions are affected by multiple 

factors which affects the results.  

  

3.8.2 Validity 

Lacity and Janson (1994) define validity in their article as the evidence offered to justify 

research findings. They claim that the researcher should have a text approach which means 

that the researcher analyses text to demonstrate validity. This was applied to our research 

through transcribing and coding. Finding variables, parameters and correlations within the 

text (Lacity and Janson, 1994) can provide evidence for the validity of the text. Jacobsen, 

Sandin & Hellström (2002) state in their book that validity can be divided into two different 

sections; internal validity and external validity. This research has followed the advice and by 

Jacobsen et al. (2002) and divided the research into the two different sections to achieve 

validity for the research.  

 

To obtain a higher level of internal validity, Jacobsen et al. (2002) encourage to interview the 

right individuals and that they give truthful answers. To achieve truthful answers, the 

interview guide was tested on persons outside of the research to ensure that the questions are 
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clear for the interviewee. Koelsch’s (2013) arguments regarding member checking were also 

taken into consideration as previously mentioned. The author explains it as reminding the 

participants what kind of data they have provided with to the research. In this case the 

interviews were transcribed and later on sent to the participants in order to get their 

agreement. This was done to get the interviewee’s agreement to use the data and to double 

check the data validity, to make sure the transcripts were properly done.  

 

Jacobsen et al. (2002) argue that to achieve external validity, we needed to conduct research 

that is replicable for other similar cases within the same area of research. As for picking the 

interviewees, we chose interviewees which have experience within the area of electric 

vehicles and the corresponding infrastructure. Recker (2013) argues that the research should 

be generalised to other setting. By explaining the research in detail the research would 

arguably obtain external validity. If the results were to differ a lot from other research, the 

research would be considered to be a foundation for future research.  

 

3.8.3 Ethics 

Bhattacherjee (2012) states in his book that ethics is a concept that needs to be put to 

consideration when conducting research. This is caused by past research that has been 

unethically manipulated. Ethics is the moral between right and wrong, and performing 

unethical research results in manipulated data and incorrect answers for research question.  

 

Factors taken into consideration were confidentiality and anonymity, which is encouraged by 

Walsham (2006). These factors were taken into consideration when conducting the interviews 

and later of course when transcribing. Allowing the interviewees stay anonymous, and giving 

the opportunity for the interviewees to be able to withdraw from the research at any time 

increased the ethical value of our research. All interviewees have attended voluntary, out of 

six conducted interviews one interviewee refused the interview transcript and decided to 

withdraw from the research as we were not able to change transcript. This shows that member 

check (Koelsch, 2013) was a valuable method to include in our research.  

 

3.8.4 Bias 

Bias is a element that needs to be taken into consideration when conducting research, this to 

have a high quality and honest research. Bhattacherjee (2012) writes that it is important when 

conducting interviews to not ask questions that makes the answers bias for your research. The 

researcher also needs to consider if the interviewee is biased in the area of research, which 

will result in answers that will benefit the interviewee and the researcher. It was realised that 

there is a chance that the people we were going to interview wanted to present positive 

experiences regarding their own investments in their cars. However, we tried to construct our 

questions in a way that would seek to make the answers as unbiased as possible. We the 

authors have never driven or possessed an electric vehicle. Neither of us have been involved 

within the area before which made us unbiased within the area. This made our experience and 

opinions unbiased when it comes to our results and conclusions for our research.   
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4 Results 

The results will be presented in this section and will be divided into different sections based 

on the research model. This structure of the results will arguably facilitate a better 

understanding of the data for the reader.  

 

4.1 Experience and Information About the Interviewees 

The experience of the different interviewees varies from individuals that have done research 

on and constructed electric vehicles, to some of the interviewees that have tried multiple 

models in search for the correct one to purchase. The interviewees have varying experience 

of where in Sweden they have been driving and for how long. Age and sex of the 

interviewees have also been taken into consideration as variety was deemed to better 

represent the charging network in Sweden and result in a more reliable research.  

 

A common denominator for most of the electric vehicle drivers is that they tend to have an 

interest for new technology and environmental sustainability. The individuals that 

participated in this research have used varying car models and varying services within the 

charging network which results in more diverse data sources.  

 

4.2 Charging Point Density 

Martin explains that he does not have a lot of experience with the public charging network, 

and have mostly experienced it with his friend’s Tesla. He wants to pinpoint that in order to 

drive longer routes the driver requires to plan their trips according to the charging points. 

However, Martin wants to emphasize that this should not have to be the case for the society 

nor charging network. In the future, Martin would like to see an increasing density of the 

charging points. He argues that it should be the opposite of planning the route based on where 

there are charging points by sharing an example from an experience of his friend:  

 

“He says that you have to plan your trips to where the charging points are located. In the 

future, it should be the opposite, it should be charging points along the road” - Martin 

(Appendix 2, number 22). 

 

In the beginning of the interview Anders explains that he is satisfied with his purchase of an 

electric vehicle. However, he explains that it comes with two major issues; the price and the 

density of the charging points. He explains that in the area where he lives there is no charging 

points. But also explains that by his experience the density of charging points are low in 

Sweden. The low density of the charging points makes the usage of the electric vehicle 

restricted since the battery time is limited explains Anders. His solution to the problem is to 

plan the route very well before using the car, and explains that it works but is not a 

sustainable solution for the future.  

 

As for Douglas, his situation is different since he lives in downtown Stockholm. According to 

his experience the charging points are not close to the destination that you intended to go to. 

He describes the difference between driving on the highway and in downtown Stockholm; 

according to his experience it has never been an issue driving on the highway outside of the 
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town, caused by the high density of the charging points. Douglas explains that this should not 

be a problem in the future, the driver should not have to worry about where they are able to 

charge. He wants to see an increasing density for the charging points in the future for a better 

charging network.  

 

Josefin has been driving through a lot of different areas of Sweden which increases her 

experience with the public charging network. She pinpoints that the charging point density 

varies a lot depending on area of Sweden and that some routes are problematic. She explains 

there have been times when the distance between two charging points is so long she has 

barely made it before running out of battery and also recall one incident when the car actually 

did run out of battery because the charging point was out of order. If the range for the electric 

vehicles increase the problem will still exist, mostly because the charger is occupied or out of 

service, so the driver cannot proceed on their route. Josefin argues that the density must 

increase to ensure the ability to charge the electric vehicle. 

 

Pascal explains that from his experience the low density of charging points in Sweden makes 

the usage of an electric vehicle for longer routes difficult and time-consuming. His 

experience of the poor charging point density has exposed him to being stranded with the 

electric vehicle. Pascal argues that the driving range should increase for a better experience of 

the electric vehicle and the charging network. He wants to see an increasing density of 

charging points out in the rural areas to avoid being stranded and explains that those are the 

type of areas where you actually need charging points.  

 

Petter was an early adopter of the electric vehicle, this included a full experience of the 

charging point density from the start in Sweden. He explains that in the start there was slim to 

none charging points, but the charging network has developed steady in the last couple of 

years in Sweden. Petter is very optimistic regarding the charging network in Sweden, he 

explains that he pretty much could go anywhere he liked with his electric vehicle. He 

explains that there are some parts of Sweden that still is not accessible with a electric vehicle. 

However, he does not see this as a problem since in those few cases he will rent a internal 

combustion engine car.  

 

4.3 Charging Point Location 

When it comes to the location of the charging point Martin explains that it is important to 

have the charging point located in an appropriate context for passing time. He also argues that 

implementing a charging point will be a good sales opportunity for companies because it will 

attract electric vehicle drivers. Martin argues that the combination of companies that will 

provide the driver with charging points will also give them a solution for passing time, a win-

win situation.  

 

Anders explains that where he lives they do not have any public charging points. But, he also 

explains that the location in correlation to the context they are placed are okay, but it is the 

geographical location, i.e. the charging point density, that is the issue. Anders explains that he 

likes the concept of having charging points both located on gas stations and other companies 

like stores and restaurants.  
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Douglas has a bit more urban experience and argues that in order to possess and charge an 

electric vehicle you need to live in a house. The lack of public charging points in the streets 

results in possessing an electric vehicle and living in an apartment without a access to a 

garage nearly impossible. From his experience most of the charging points are located at a 

gas station and some by a garage or supermarket. He also explains that most of the charging 

points were not located in the area of something interesting that could pass the time for the 

driver. Douglas argues that the charging points are located at a gas station works, but that the 

location in the urban areas is the issue right now.  

 

Josefin explains that most of the charging points according to her experience are located at 

fast food restaurants along the highway. New locations for the charging points, like other 

points of interest as museums, would be suitable according to Josefin. She also explains that 

in more urban areas there is a lack of charging points, at least that are free of charge. The 

most important part for the location of the charging points is what kind of objects that 

surrounds it, she explains that it is important to have something to do while the electric 

vehicle is charging. In the future she would like municipalities to be more involved within the 

location of the charging points.  

 

When it comes to the context that the charging points are located in, Pascal explains that 

there is always something to do to pass the time while charging. He gives examples of 

visiting stores in a shopping mall or eating at a restaurant. Pascal says that the location of the 

charging points should be placed based on the amount of people moving to and around a area.  

 

Petter explains that he is satisfied when it comes to the location of charging points. This is 

mostly because of the context that they are placed in; he says that the context always offers 

something to kill time with, like for example restaurants. Petter argues that the times when 

you sit and wait in the vehicle for it to charge are few; most often you need to eat, visit the 

bathroom or stretch your legs anyway. However, in the future Petter says he would like to see 

more convenience stores implementing a charging point.  

 

4.4 Payment Solutions 

Martin has very little experience when it comes to the different payment solutions for the 

charging points. However, from his experience with Tesla he has not payed for the charging 

section but he has experience from other payment solutions where you pay directly with debit 

cards. He explains that he would like to see a solution similar to the public transportation in 

Gothenburg.  

 

Anders purchased his electric vehicle before many charging point operators started to require 

you pay for the charging in Sweden, but later on has made two transactions for the charging. 

According to his opinion the payment solutions are fully functional as they are today, and he 

pinpoints that he rather sees a functional solution than a more fancy one. According to his 

experience, paying with a Visa card for his transactions has been the payment solution for the 

charging.  

 

Douglas explains that he has never paid for the charging but that you have to be registered on 

a payment service to charge their electric vehicle. He describes that the different cards for the 

different charging points confuses him. From his experience with the different payment 
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solutions he explains them as complicated. In the future, he would like to see a standardised 

payment solution where you will get billed to your address.  

 

Josefin’s experience with payment solutions varies from different charging points. Different 

kinds of solutions from codes that you will have to get from the company that owns the 

charging point, to apps where you register your debit card. But she explains that the apps may 

differ for each charging point. Josefin has experience of issues with an application though: 

 

“[...] it says enter your information, create a password and you will not have to re-enter you 

account number again, but there is a bug so it does not work, so you have to enter the your 

account details again and again.” - Josefin (Appendix 5, number 50). 

 

In the future Josefin propose that there should exist a standardised application for all charging 

points in order to prevent confusion, which exist with all the different payment solutions.  

 

Pascal has a similar experience as Josefin with the different payment solutions. He has some 

experience with text messages as a payment solution as well. He explains that the payment 

methods are problematic at this stage, and that they are poorly maintained. Pascal mentions 

one example when he got banned from the service and the company running it did not know 

the reason why. He argues that the payment solutions of today are complex and hard to 

understand.  

 

Petter has paid in total 100 SEK for charging his electric vehicle. He mentions that most of 

the charging is for free but you will have to have some sort of a member card to be able to 

use the charging point. He mentions that different kinds of charging points have different 

types of payment solutions, everything from codes to member cards. In the future, he would 

like to see a standardised payment solution where you use the same member card for all of 

Europe’s charging points. 

 

4.5 Locating Charging Points 

How Martin locate different charging points varies depending on the model he would use. If 

he used a Tesla he would use the included software, otherwise he would look for an 

application on his smart device to locate the charging points. He emphasizes that the constant 

information flow for the location of the charging points is a top requirement for the charging 

network to fully function in the future, independently of if the information system is created 

by municipalities or companies like Google.  

 

When Anders purchased his electric vehicle he got multiple suggestions on how to locate 

charging points from his car dealer. He explains that he uses a function within his car for 

directions in order to go to the charging points. However, for him to find the coordinates for 

the charging points he uses Google search engine to find different software to locate the 

charging points. Anders explains the biggest disturbance associated with locating the 

charging points is that the analogue information system made up by signs does not work at all 

in Sweden. He wants to be able to use the road signs to locate the different charging points 

around in Sweden, and says it needs to be improved.  
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Douglas explains that he has only used Tesla’s software for locating charging points. He says 

that Tesla’s application works fine, and gives suggestion on charging points when you plan 

your route. Douglas have never experienced any problem with finding charging points when 

on the road on rural areas, however, he argues that it is harder in more urban areas. 

 

Josefin has mainly used uppladdning.nu as her software of choice for locating charging 

points. However, she has been forced to double check with the charging point operator’s 

website as well, because of the occasional misleading information. Today’s solution works, 

but, she explains that she sees that the solution could be improved in the future.  

 

Pascal’s experience is similar to that of Josefin. Uppladdning.nu works fine for him but there 

is things that could be improved. He mainly uses uppladding.nu and double checks with the 

manufacturer's website. However, Pascal argues that this is a missing contribution and needs 

to be implemented. He is having a hard time understanding why releasing a software that is 

real-time updated and shows all available charging points have not been developed yet. The 

technology is available and should not be to hard to develop with today's knowledge says 

Pascal. In the future Pascal would like to see all manufacturers collaborate to implement a 

software solution for the electric vehicle drivers.  

 

The process for locating the charging points Petter uses uppladdning.nu and think it works 

fine. He has been trying out other software but find uppladdning.nu the best. He also speaks 

about other software published by the charging points operators, which he finds okay but not 

ideal. He rather prefer uppladdning.nu because of the commitment from the creators. Petter 

describes one of the benefits with uppladdning.nu that it includes all the charging points, 

meanwhile, charging points operators like e-on does not provide other locations of charging 

points than their own, leading to him missing out on many charging points.  

 

4.6 Charging Time 

Martin states he has not experienced any variation in charging times for the different vehicles 

he has been driving. He believes fast chargers to be a priority to focus on as he believes 30 

minutes to be the maximum amount of time to spend in order to fully charge the electric 

vehicle battery, stating people should not have to wait. He indicates time spent while 

charging is to be considered dead, and too long to simply wait around as he states there must 

be other activities to engage in during the 30 to 40 minutes required to charge. 

 

Anders says it usually takes around 40 to 50 minutes to fully charge his battery with a fast 

charger. He indicates the charging time is not that big of an issue to him, and is willing to 

charge for a bit longer time if the charging would be cheaper or free of charge. While stating 

it would of course be desirable to be able to charge a car in the same amount of time it takes 

to refuel an internal combustion engine vehicle, but gives the impression that as long as you 

are able to plan your trip, the charging time is not an issue. He also adds most often you do 

not spend more than 15 minutes at a charger anyway, as the power charged in that time 

allows you to drive for a fair distance. 

 

While recalling a journey made between Stockholm and Malmö, Douglas states 40 minutes 

for charging your electric vehicle is quite fast. He explains charging the batteries beyond 80% 

of full capacity is what takes long time, and is dependent on vehicle model and charger. 

However charging up these last 20% might not be very healthy for the battery life 
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expectancy, which is why shorter charging periods up to 30 minutes is most common, or at 

least should be. He thinks this is a reasonable amount of time to spend, especially given the 

cost for recharging is low or even free of charge. 

 

Josefin states she usually spends around half an hour charging. She does not give the 

impression that the charging time is of great importance to her; 

 

“Well, I’m not completely sure, but it takes around 30 to 40 [minutes], I’m usually away 

eating or so, so we just leave it on.” - Josefin (Appendix 5, number 66). 

 

She states newer models of the Nissan Leaf requires longer charging time, however this is 

because of the battery having greater capacity. This is not an issue for her as this then also 

increases the driving range. 

 

Overall, Pascal does not give the impression of considering charging time to be a major issue. 

He does state he has at some points been made to utilize slow chargers as there were not 

enough fast chargers to cover the whole route, which he not surprisingly thought to be less 

joyful. He could not recall charging time varying between charging points.   

 

Petter describes that he has never experienced variation when it comes to the charging time 

between different charging points. But, he describes different situations when he does not 

have to charge fully to get to the next charging point and the final destination. The charging 

time has never been a problem for Petter since he always seem to kill time with help of the 

surroundings of the charging points, which in most cases are restaurants.  

 

4.7 Charging Point Access 

Martin admits he has little knowledge about the matter, but does not believe there is a 

problem regarding occupied charging points, simply because there are few people driving 

electric vehicles. However, for the future he deems it important to be able to make a turn and 

find an available charging point, and not have to realize it is occupied and therefore continue 

the search for another one. He explains there must be some kind of application which could 

tell what charging points are available at the given moment, whether they are occupied or 

broken. 

 

Anders says occasionally the charging points are occupied when he aims to utilize them, 

however he does not consider this to be a problem; most people charge for about 15 minutes, 

and waiting around for that amount of time is not an issue. An internal combustion engine 

vehicle blocking the charging point is something which happened only once to Anders, and 

he recalls this moment made him produce a sigh, before moving on to a charging point 

nearby. 

 

Douglas says the public charging points are often occupied by other electric vehicles within 

the city centre where traffic is dense. He does not recall witnessing any broken charging 

points or experiencing internal combustion engine vehicles blocking the charging points. 

Outside the city centre he says charging points are always available.  
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Josefin means that while the charging stations on a specific route she drives are often 

occupied, there is most times at least one station available. All the charging points at a station 

have been occupied once out of 100 visits, causing her to wait around for about 30 minutes 

before it was made available. She says one charging point often offers different charging 

standards, and if one charging standard is utilized by one car, a second car can still utilize the 

other charging standard at the same charging point. 

 

Josefin continues by explaining she believes there is a problem regarding the information 

provided about the charging points, as it is hard to come by information about whether or not 

the charging point is functional: “It doesn’t really say anywhere.” - Josefin (Appendix 5, 

number 30). She says she has been confronted with non functional charging points more than 

once, and did not know about their state beforehand. She reported the problem to the 

charging point operator herself who then let her know they were aware of the issue. She cross 

checked two different websites and the both of them stated the charging point was functional. 

When calling the charging point operator, it was very late and she believes it was someone 

answering the phone at home. This individual could not give directions to where the nearest 

functional charging point was and Josefin was very frustrated with this: “You’re just like, 

hello, I’m having a crisis here.” - Josefin (Appendix 5, number 78). This has made her check 

information about all the individual charging points she is to encounter on her route before 

driving longer distances.  

 

The function of reporting potential issues on her website of choice does exist as she 

remembers once being made aware of one charging point being not accessible due to 

construction work. The websites she often uses are according to her run by other users, and 

not by any official institution, and she doubts the charge point operators themselves make use 

of the website. Because of this she does not consider the services available to be all too 

reliable.   

 

She says an application or function in real time showcasing the accessibility of the charging 

point would be neat, but states most often she has already determined and planned what 

charging points to visit on her journey because of the distance between them. She implies it 

could be useful in areas with higher charging point density, but would not change her 

experience all too much.  

 

Pascal has similar experiences as Josefin; while on a journey one charging station, which 

only consisted of one charging point, was out of order, information which was not delivered 

to him at the website he used for locating the charging station. He states this troubled his 

party as they barely reached another charging point and he explains: 

 

“And that is, such things can’t really happen. [...] You need to be able to trust you’ll be able 

to charge at these places, because otherwise you’re very stuck.” - Pascal (Appendix 6, 

number 32). 

 

He has not experienced charging points being blocked by internal combustion engine vehicles 

and states if occupied by another electric vehicle, he has had to wait no more than around five 

minutes before it was available again. To him it is even favourable if there are other people 

around to talk to.  
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Because the service he uses to locate charging stations is run by users, he often also double 

checks certain charging points by reviewing the website of the charging point operator, to 

make sure it is functional. He says there is no central organ connecting all the charging points 

and managing the information about them, which he feels should be possible. He says the 

status quo, where a previous user has must have observed the point is out of order and then 

report it to the website, is most often working out fine, but is not a perfect system. He finishes 

off with stating it would be nice with a connected map which reports functionality and 

accessibility of the various charging points. 

 

Petter also uses uppladdning.nu which means that he has similar problems like Josefin and 

Pascal. The software does not feature real-time update function, which means that the 

charging points sometimes are occupied on arrival. In case of the charging point being out of 

function Petter tells us that has only happened at IKEA and was at an early stage of the 

charging network development. Petter experienced a few times that the charging points have 

been blocked by an internal combustion engine car, but still see this as a problem. The 

biggest issue when it comes to charging points access according to Petter is the hybrid cars 

which consumes larger time for charging. He would like to see fast charging only available 

for fully electric driven vehicles for a better functional charging process.  

 

4.8 Network Changes 

Martin says there are no limits to what is possible in the future, and suggests perhaps battery-

swapping will become a more widespread technique further ahead, and seems to embrace the 

thought as it would mean you would be able to remain seated in the car. Otherwise he 

mentions nothing about network changes which he has experienced. When asked about the 

stability of the network, and if some service he has used ever stopped working or disappeared 

from the network, Anders replies he perceive it to be stable and he has never used a service 

which let him down in such a way. 

 

Douglas embrace change and of he was to design the charging network himself would 

advocate battery-swapping, where you subscribe to batteries and change them as you run out 

of power. This is because he does not support the idea of having a battery which is rarely or 

never maintained. He says he has not seen a lot of applications surrounding the charging 

network, but claims to know they are constantly changing and updated. He does not view this 

as a problem as he believes the target group, people who today buy electric vehicles, to be 

very interested in technology, applications and updates. 

 

Josefin does not have too many opinions on the matter but simply states the network has 

overall been stable, but advocates standards, or more outlined systems. Pascal says the 

network becomes more confusing and along with this the usability declines. He says an 

increasing number of charging points requires the driver to pay, while most of them are and 

have been available for free. He is not surprised to see this change though, and of course 

think it is understandable. 

 

Petter has experienced some network changes but all seem to be positive changes as he 

speaks about Renault not being as locked-in to a certain type of charging standard anymore, 

but rather opened up and was made available to access more public chargers. He also says the 

charging points themselves are constantly upgraded to perform better, facilitating more 

standards and becoming increasingly digitalized. Looking ahead in the future he strongly 
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believes in inductive-charging over cord-based as autonomous vehicles are coming. He has 

himself bought one set to be delivered soon and says he wish to have it act as an autonomous 

taxi. If this is to happen he says he can not trust passengers to take it to a charger, and hence 

cord-based charging, requiring manual labour, will not work together with autonomous 

vehicles.  

 

4.9 Network Diversity  

Martin likes how Tesla do not keep patents on all their technology, but rather let everyone 

take part of their information. He likes this because if everyone moved towards the same 

technology you avoid the issue of having a large amount of different charging standards at 

each charging station. He explains he was given an adapter when using one of his electric 

vehicles, and therefore did put too much thought into it, but still requests a standard, as one 

would likely be very irritated if you find a charging point, but cannot access it due to a 

different charging standard. And he thinks this diversity may be hampering the further 

adoption of electric vehicles as it means to much hassle: 

 

“Everything which is problematic or may cause problems results in one avoiding to buy an 

electric vehicle. The fact is Renault, they have their own standard and can not charge at all 

charging stations.” - Martin (Appendix 2, number 54). 

 

 

As for the services surrounding the charging network he has little experience and claims he 

uses Google for most things, whether it is locating busses, metros or anything else in 

whichever city. 

 

Anders also claims to most often using a single service, but has on occasion used another 

service as well. He says the variety of charging standards did not affect him whatsoever when 

buying his vehicle, and he seems not to be bothered about it now as well, since he may be 

interested in buying another car with another charging standard some time soon. Douglas 

states keeping track of all the different payment solutions is a hassle. He especially disliked 

all the different cards to be used, and thought the solution where they bill the owner of the car 

judged by the registration plate.  

 

Josefin brought up very early the subject of the existing diversity for payment solutions. She 

says there are very many different systems and solutions, but also many different actors 

representing each type of solution. According to her she has used at least three different 

applications, one solution including a card which you transfer money to, and one where you 

are supposed to use an RFID-tag, which she claims not to have used. She thinks the app is 

best suitable and wish every charging point offered to use the same solution. She believes this 

is likely to form in the future, as people are likely to stick to one solution instead of visiting 

all the various websites and applications available, or having to pay with an application at one 

charging point and with card at another one. She has not been bothered by different charging 

standards and did not consider this when she began driving an electric vehicle, as she was 

handed a car by the rental firm. 
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Pascal also witness about many different solutions for payment and says it varies very much 

between charging stations. He states he does not think the status quo is very suitable as every 

company have their own solution for payment, and different applications or RFID-tags. Petter 

has also experienced the different kind of solutions but does not state this variety bothers him 

too much, in fact he says considering he has all the necessary cards or applications, it works 

out fine. However, should one visit Sweden from abroad he points out the diversity would be 

overwhelming and it would be very hard to charge. He says if he was to drive abroad himself 

he would have to plan for months before departure in order to investigate all the necessary 

cards or applications to get, and would have to wait for them to get delivered after ordering 

them. He believes the lack of a suitable European network is the biggest problem associated 

to the charging network and would like to see the possibility to use his Swedish payment card 

at any Swedish, European or international station.  

 

The different applications for locating charging points have been of little interest to Petter as 

he has mainly used the same website since day one. He wants the service to display all the 

charging points from whichever company, as he does not want to miss out on those offering 

free charging. He says the charging standards affected his initial buy as he had heard the 

ChaDeMo-standard was about to be phased out and not a viable option in the future. 
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5 Discussion 

For our research, we have highlighted eight different factors that the literature claim of 

importance for the charging network. After the result has been presented we have divided the 

different factors of importance and not. Down below you will find the motivation and 

discussion of the least and most affecting factors of the charging network experience.  

 

5.1 Factors Least Affecting the Charging Network Experience 

Down below follows a discussion on why these four factors should be regarded as those 

affecting the charging network experience the least. The factors are discussed with regards to 

the previous literature which is compared with the results from the data collection.  

 

5.1.1 Charging Time 

Zulkarnain et al. (2014) and Markel (2010) argue that charging time is a factor affecting 

electric vehicle consumer acceptance and adoption. Moving into the data collection we 

assumed charging time to be of great concern to the interviewees because previous literature 

list it as a factor hampering the further adoption of electric vehicles, and also to be a matter of 

concern to electric vehicle drivers. Much to our surprise, none of the interviewees mention 

charging time as a factor affecting their decision to purchase an electric vehicle, nor as 

something affecting their present charging network experience. Important to note is the 

interviewees considered fast-charging to be the standard, and some mentioned times when 

they had to slow-charge, which was obviously considered to take too long a time. 

 

In their 2017 paper, Coffman et al. argue that charging time is to be referred to as dead time, 

in other words stating that during the charging time the driver is not able to do anything else 

but wait. In our interviews only Martin refers to charging time as dead time and therefore 

something to do while waiting is important. The rest of the participants do not regard the 

charging time as an issue. They see the time as reasonable for fully charging the battery, and 

if in a hurry they simply charge for a shorter period of time. No one express they have 

experienced any variety in charging time for different charging points. The interviewees also 

seem to have no problem with entertaining or finding the time for something else valuable to 

them, often depending on where the charging point is placed. This may indicate there is a 

correlation between the factors charging time and charging point location; if the driver is 

pleased with the charging point location, he or she is pleased with the charging time. There is 

a chance we found these results because the drivers are accustomed to these charging times 

and therefore do not regard it to be an issue, as this is the normal state. 

 

While we were surprised by our findings, they do not necessarily contradict all of the 

previous literature, as the previous literature mainly address the factors hampering further 

adoption of electric vehicles. Thus, their research mainly address those with little or no 

experience of the existing charging network, whom may very well be concerned about the 

charging time. However, this is why our research have been important, as it argues charging 

time is not a factor affecting the charging network experience for electric vehicle drivers. 

This is information which could be better transmitted to the public, in order to mitigate this 

pre-conceptive worry. 
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5.1.2 Charging Point Location 

Wagner et al. (2014) argue for the importance of where the charging points are located and as 

pointed out in the literature review several authors seek to optimize charging point location 

through calculations. We argued only pursuing this approach was unfit as the user perspective 

and opinions were important to take into consideration. All of the interviewees except for 

Douglas believe the charging points to be located in a good context for avoiding dead time, 

however while four of them state locating them in the vicinity of stores or restaurants is a 

good approach, it is also expressed that other points of interest would be suitable for the 

placement of charging points. This is in alignment with the research from Wagner et al. 

(2013) and Wagner et al. (2014), suggesting optimizing of charging point locations based on 

city points of interest. Our results were somewhat expected, however we did expect there to 

be more discussion of charging points not located in the vicinity of anything interesting. The 

lack of this may be explained by the fact most of the existing charging points are located 

close by some sort of facility.  

 

Those four interviewees arguing the charging points should be located in the proximity of 

stores or restaurants view this as good opportunity for companies to increase their sales 

arguments. When on longer journeys, they need to plan their route, and are likely to combine 

eating dinner with charging the electric vehicle. As interviewee Josefin put it, she had never 

before eaten at Max Hamburger Restaurant, but since she began driving electric vehicles she 

eats there almost once a week. Since most of our interviewees state that the location of the 

charging point is currently not an issue, we argue that the suggested factor charging point 

location is not greatly affecting the charging network experience. 

 

5.1.3 Network Changes 

When reviewing the literature, we came across the the idea of information infrastructure 

emergence life cycle by Reimers et al. (2014). The second stage of this cycle which is 

referred to as the shake-out stage is characterized by actors and business models disappearing 

from the ecosystem. Neuman (2006) argues in his article that if a system fails to deliver what 

is being expected the trust relationship with the user may be damaged. Because of this we 

believed it to be interesting to see whether or not the interviewees had experienced any 

network changes and how this then affected them. None of the interviewees could give very 

good examples of this occurring. These results were expected, and a possible reason for the 

interviewees not reporting any perceived network changes may be the electric vehicle 

charging ecosystem have yet to enter the shake-out stage; there is yet to emerge a dominant 

actor or business model.  

 

If any changes have occurred they seem to have been for the better, for example Petter 

explaining Renault have adapted to the network, no longer being locked into their own 

specific chargers. Since none of the participants for this research could give evidence for this 

factor affecting their experience it is regarded to be one of the factors least affecting the 

charging network experience. However, it may prove to affect drivers in the near future 

should the ecosystem enter the shake-out stage, hence future research investigating this factor 

may be relevant. 
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5.1.4 Locating Charging Points 

Both literature and results show that locating the charging points is done by using an 

information system (Zulkarnain et al., 2014; Penilla & Penilla, 2015) and Davidov and Pantoš 

(2017) explains that how to locate charging points is of importance to the driver. All the 

interviewees agree the software they are using to locate the charging points works fine, 

however everyone except for Douglas argue that the information service requires 

improvement in the future as they sometimes double check their primary service with another 

one as they report there have been cases where their primary service was not fully reliable. 

The literature mentioned in-vehicle navigation systems for locating charging points, and as 

this is a solution we would argue is more convenient than managing a separate device, we 

thought those interviewees not using an in-vehicle navigation system for locating charging 

points would be more likely to express this factor affected their experience. The results were 

somewhat unexpected as we, moving into the data collection, had knowledge of the major 

actors providing this service and personally believed there was room for improvement. We 

therefore assumed the interviewees would list this factor as far more important, especially as 

they acknowledged some of the existing services shortcomings. 

 

Regarding the analogue information system, Anders is the only one arguing for more signs 

along the road to implemented into the urban architecture for the driver to easily locate the 

charging points. The reason other interviewees do not mention this may be they have already 

determined where to stop along their route to their destination using a digital service, which is 

needed as they can not be sure to simply find a charging station just about anywhere.   

 

As all of the participants reportedly found the services to be functional, we argue that the 

factor locating charging point is to be concerned as less so affecting the charging network 

experience. 

 

5.2 Factors Most Affecting the Charging Network Experience 

After reviewing the results, the factors most supported concerning their effect on the charging 

network experience were determined. They are listed, discussed and motivated down below.  

 

5.2.1 Charging Point Density 

In the literature review Zulkarnain et al. (2014) and Daziano and Chiew (2012) argue that 

charging point density is of importance to the public charging network. However, Daziano 

and Chiew (2012) argue that the increasing capacity of batteries will result in the density of 

charging points being a smaller problem. According to all of our interviewees they want to 

see a greater charging point density in the future. All of the interviewees claims to have 

experienced the need to plan their route well, and even take longer routes than otherwise 

needed because of the low density of charging points.  

 

Daziano and Chiew (2012) says that the increasing capacity of the batteries will result in a 

lower demand of a higher density for the charging points and Josefin briefly acknowledge 

this may be the case as well. Most of the interviewees mainly drive electric vehicles with an 

estimated range below 200 km which may why their need for greater density is high. Had we 

only interviewed vehicle owners with an estimated range above 200 km, results may have 

been different. It is important to take this into consideration as increasing the density all too 
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fast may be pouring money down the drain in the long run, should the need decrease over 

time. It would therefore be very interesting to reinvestigate how much this factor affect the 

charging network experience in the near future, should the range of electric vehicles continue 

to improve.   

 

Alas, judging by our results as well as previous literature, we argue that charging point 

density is a factor affecting the charging network experience. 

 

5.2.2 Charging Point Access 

Markel (2010) argues that waiting for access to a charging point is an issue that is not 

acceptable for electric vehicle drivers. All of the interviewees except for Martin has 

experienced that the charging points have been occupied or out of function. Meanwhile, 

Martin admits that he does not have much experience and motivates his opinion based on the 

amount of electric vehicles in Sweden. All the interviewees except for Martin argues that the 

charging point being occupied by another electric vehicle is not much of a problem, but if the 

charging points is blocked by an internal combustion engine car or out of function a big 

frustration evolves. Our results could challenge what Markel (2010) says, as our interviewees 

mostly state those times a charging point is occupied you get a chance to socialize and speak 

to other people.  

 

All of the interviewees has been using some kind of software to locate the charging points, 

however, four of them find the software problematic caused by the lack of real time 

information about the charging point access. They have experience of the charging point 

being occupied or being out of order. The latter is by some interviewees described to be a 

very infuriating issue, especially as there has been no information about them being out of 

order, which points at an inadequate information transfer. 

  

As many of the interviewees report frustration about the charging point being blocked by 

other internal combustion engine cars or the charging points being out of order despite 

reportedly being available, we argue this factor is strongly affecting the charging network 

experience.  

 

5.2.3 Network Diversity 

As mentioned in the literature review Gourville and Soman (2005) state a great variety of 

possible choices may diminish customer satisfaction. Regarding the different charging 

standards most of the interviewees stated this did not affect their initial electric vehicle 

purpose and did not regard the variety in charging standards to be an issue affecting their 

experience, which much to our surprise. While not considering it to be a problem himself, 

Martin stated he believes the variety in charging standards may deter other people from 

buying electric vehicles as it is regarded to be something which may cause problems.  

 

But while there was low support for the variety in charging standards affecting the charging 

network experience, the variety in payment solutions was regarded to be more significant. 

Four of the interviewees mentioned this was a hassle or caused confusion. The literature by 

Reimers et al. (2014) states the growth-stage of emerging information infrastructure is 

characterized by different actors presenting different solutions, which is something the 

interviewees witness about. Interestingly, some interviewees even claim the same actor may 



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- 37 - 

have different solutions for different locations, meaning even choosing to charge only at 

charging points provided by a specific actor, does not guarantee you may use the same 

payment solution every time. We expected the diversity of solutions to be a factor affecting 

the experience, but were surprised to find it was this confusing. 

 

As for services providing guidance for where to find charging points, though some 

interviewees witness about a variety here as well, they all state they mainly make use of one 

service, but on occasion cross check with other services as their primary choice is not deemed 

to be fully reliable. While the diversity is not perceived to be much of an issue for some of 

the activities connected to the charging network experience, the very confusing diversity 

found among payment solutions makes us argue network diversity is a factor affecting the 

charging network experience. 

 

5.2.4 Payment Solutions 

Bonnema (2015) argues that payment solutions is one of the key factors to address for a 

successful charging network. This is supported by the interviewees that all see the payment 

solution as an important part of the network. All of the interviewees seem to describe the 

payment solution of today as functional but in need of improvement. Four out of six 

interviewees argue that the payment process of today is confusing caused by the great variety 

in solutions. It makes it harder for the driver to adapt to the charging network which is 

described by Chen et al. (2013), who stated without a smooth payment solution, popularity 

and sales of electric vehicles will decrease.  

 

The variety in payment solutions is connected to the network diversity factor, and the two 

factors are very intertwined. However, the interviewees did also speak about the 

shortcomings of individual solutions. For example Pascal expressed the solutions were very 

poorly maintained and Josefin stated she had encountered software bugs in mobile 

applications devoted to payment. There were also descriptions of solutions where certain 

prepaid cards where needed, and only obtainable at certain stores which of course not all are 

open around the clock. Everyone except for Anders has experienced multiple payment 

solutions for the different charging points. Chen et al. (2013) describes smart cards as a 

suitable solution for the payment. However, only Petter argues that a smart card should be the 

standardised payment solution for the charging network.  

 

While we can not support the claim poor payment solutions will decrease the popularity or 

sales of electric vehicles, given our interviewees did not express such indications, we can 

support the fact payment solutions is a factor affecting the charging network experience. All 

of our interviewees suggests there should be a standardised payment solution. Our results 

demand a better standardized solution and we argue that the payment solution factor is 

greatly affecting the charging network experience. 
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6 Conclusion  

The purpose of this research was to identify factors that affect the charging network 

experience of electric vehicle drivers. We argue that this contributes to filling knowledge gap 

regarding the user experience of the charging network which to the best of our knowledge has 

not been researched as of yet. The research question sought to be answered by conducting 

this research was as follows: 

 

- What factors affect the charging network experience of electric vehicle drivers? 

 

By developing a research model based on previous literature a set of eight factors deemed to 

affect the charging network experience of electric vehicle drivers was proposed and 

investigated. In order to answer the research question, data collection by conducting 

qualitative interviews was done, and the research model worked as a foundation on which the 

interview guide was based on. The data was then analysed in order to find what factors had 

the least and the most effect on the user experience. From the results the eight factors was 

divided into two categories, those affecting the charging network experience the most, and 

those affecting it the least. 

 

The factors affecting the charging network experience the least were: charging time, charging 

point location, network changes and locating charging points. Surprisingly, charging time 

was found to be a less affecting factor which is not in line of what previous literature holds 

and according to the results charging time was not considered to be dead time. According to 

the results drivers do not regard the charging point location to be a factor affecting their 

overall experience and seem pleased with the status quo. There is little data pointing at 

network changes being a factor affecting the charging network experience as drivers can not 

recall experiencing any changes. This might be because of the ecosystem has yet to reveal a 

dominating actor and business model, after which some actors and solutions are likely to 

disappear. To locate charging points was not considered to be a very complex task and 

overall did not affect the charging network experience. According to our results the 

interviewees argue the existing information systems fulfil their purposes, however state there 

is room for improvement. These factors, while deemed to be important according to previous 

literature, have been found to less so affect the charging network experience. 

 

The factors affecting the charging network experience the most were: charging point density, 

charging point access, network diversity and payment solutions. Charging point density was 

highlighted as important by multiple authors and our results are in line with this, stating the 

relatively low charging point density affect the charging network experience. The results and 

past literature mention issues with charging points access, it affects the charging network 

experience and interviewees highlighted problems to be dealt with. Network diversity was 

shown to be a factor affecting the charging network experience as the great variety in 

payment solutions confuse the users and hamper the efficiency. Many of the different 

payment solutions were also perceived to be unsatisfactory as a result from bad maintenance 

and software errors, and therefore also affected the charging network experience. 

 

Therefore, the factors affecting the charging network experience of electric vehicle drivers 

are: charging point density, charging point access, network diversity and payment solutions. 

The support for the remaining four factors affecting the charging network experience found 

in the research model cannot be promoted as the results in this research did not indicate this 

strongly enough. 
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This research has contributed to the academic field of informatics by, to the best of our 

knowledge, constructing a first research model for investigating those factors having an effect 

on the charging network experience of electric vehicle drivers. While we argue to have 

identified four factors affecting the charging network experience more than the remaining 

four, we maintain the latter factors may not be fully discarded and removed from the research 

model because there may be certain reasons underpinning our results, as discussed in the 

previous chapter.  

 

Furthermore, by suggesting four factors affecting the charging network experience the most, 

this research has pinpointed areas in need of improvement, which could be considered by 

public and private actors. By applying a socio-technical perspective, this research has begun 

filling the knowledge gap concerning the user experience of the electric vehicle charging 

network.  

 

6.1 Future Research 

The developed research model, consisting of eight factors, acts as a foundation for future 

research on the individual factors and allows for and possible additions to the model. The 

results and discussion exposed some topics which could be subject for further research. For 

example, should there emerge a more prominent actor or business model within the network, 

more research on the factor network changes would be relevant. 

 

Research conducted upon the factor charging point density should be highly interesting and 

important to see in the future, given the range of electric vehicles is constantly increasing. 

Should extended range result in a lower need for charging points, the charging point density 

may not affect the charging point experience as much. Investigating what payment solution 

would be best suitable and preferred by drivers is another topic for future research. Another 

suggestion for future research would be a comparative study, comparing our results with the 

guidelines provided by Swedish agencies to investigate how well they correspond with each 

other and if there are differences.  
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Appendix 1 – Interview guide 

Created by: Erik Larsson and Jonas Mellström 
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Interview Guide 
1. Tell us about yourself and why you have chosen to use a electric vehicle. 

 

2. What is your past experience with electric vehicles? 

 

3. Do you remember any pre-conceptive thoughts about electric vehicles and the electric 

vehicle charging infrastructure before acquiring and using your own electric vehicle? 

 

4. Why do you think electric vehicles have yet to reach mainstream popularity? 

 

5. In general, what is your experience with the electric vehicle charging network? 

 

6. In general, what do you think of the electric vehicle charging network? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. What is your experience of the density of the charging points? 

 

8. What is your opinion on the location of the charging points? 

 

9. What do you think of the payment methods for the charging points? 

 

10. How do you locate the charging points? 

 

11. Have you ever considered the pricing for the charging?  

 

12. How do you experience the charging time of the electric vehicle at public charging 

points? 

 

13. How do you experience the accessibility of the charging points? Have they ever been 

occupied by another user when you needed to charge your car?  

 

14. Have you used the same IT services and support since you purchased your electric 

vehicle? Did charging standards affect your choice of electric vehicle model? Have any 

service you have used in connection to the electric vehicle charging process stopped working 

or let you down? 

 

15. If using any, how did you choose what service or utility to aid you in the electric vehicle 

charging process? Did you find it hard to determine what service to use? Does the amount of 

available utilities affect the charging network experience? 

 

16. Is there anything else you would like to add regarding the charging network? 
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17. Finally, what do you predict to be the most important concept in the future for the 

charging network? 

 

  



     The Charging Network Experience                             Larsson and Mellström 

 

- 43 - 

Intervjuguide 

 
1. Berätta om dig själv och varför du valt att använda dig av en elbil.  

 

2. Vad har du för tidigare erfarenhet av elbilar? 

 

3. Kommer du ihåg om du hade några förutfattade meningar om elbilar och 

laddningsinfrastruktur innan du anskaffade och använde din egen elbil? 

 

4. Varför tror du att elbilar fortfarande ej slagit igenom på marknaden? 

 

5. Hur mycket  erfarenhet har du av den publika laddningsinfrastrukturen? 

 

6. Vad är din generella uppfattning av den publika laddningsinfrastrukturen? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Hur upplever du tätheten av laddningsstationer runt om i Sverige?  

 

8. Vad är din åsikt om placeringen av de olika laddningsstationerna?  

 -Var tycker du de borde placeras?  

 

9. Hur upplever du de olika betalningsmetoderna för laddningstationerna? 

 

10. Hur lokaliserar du laddningsstationer? 

 

11. Har du någon gång tagit priset på elen i beaktning? 

 

12. Hur upplever du laddningstiden för laddningstationerna? 

 

13. Hur har tillgängligheten av laddningstationerna varit? Har de någon gång varit 

upptagna då du varit behov av att använda dem, eller på annat sätt varit obrukbara? 

 

14. Har du använt dig av samma IT service och stöd sedan du anskaffade din elbil? Anser du 

laddningsinfrastrukturen med tillhörande stöd och service vara stabil eller föränderlig? 

Påverkade laddningsstandarder valet av elbilsmodell? Har någon service eller verktyg du 

använt dig av slutat fungera eller varit opålitligt? 

 

15. Om du använder några, hur valde du vilken service, verktyg eller stöd du skulle använda 

i samband med laddningsprocessen? Var det svårt att avgöra vilken du skulle använda? 

Påverkar antalet olika tillgängliga verktyg upplevelsen av laddningsinfrastrukturen?  
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16. Har du några övriga tankar kring laddningsinfrastrukturen och kringliggande verktyg 

eller service? 

 

17. Avslutningsvis, vad anser du vara viktigast för laddningsinfrastrukturens framtid? 
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Appendix 2 – Interview 1 

Sex: Male 

Age: 57 

Alias: Martin 

Car Model: Various  

Date and Time: 2017-04-20, 20:15. 

Type of interview: Telephone interview 

Duration: 28:14 

  

I: Interviewee 1 

EJ: Erik Larsson and Jonas Mellström 
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# Speaker  Code 

1 EJ Berätta lite om dig själv och varför du har valt att använda 

dig av en elbil. 

 

    

2 I Jag har alltid varit intresserad av teknik. Jag har alltid tyckt 

att det här med elteknik alltid har legat så mycket efter, så 

jag har funderat på varför har man inte kommit längre? När 

bensinmotorn har funnits i flera hundra år. Det har inte hänt 

så mycket mer än att man har optimerat elmotorerna. Det 

har alltid inte hänt något stor förändring. Elbilar har funnit 

ett långt tag men har varit så extremt dyra. Sådana här 

Rimac som är något i stil med Teslas värstingmodell, den 

kostar väl runt 8 till 10 miljoner. Och har kostat så 

jättelänge, men jättehäftig elbil som har 1500 hästkrafter 

och är fräck. Det har liksom inte hänt något sedan Tesla tog 

tag i det, känns det som. I och för sig för 15 år sedan så 

körde jag en Renault bil. För Chalmers hade ett program 

där de skulle testa elbilar. Jag tror att det tog en minut att 

komma upp i 80 km/h, och varade i fyra mil ungefär. Och 

det har inte hänt något sedan dess. Förrän nu när allting 

händer på en och samma gång.  

PEOEV 

    

3 EJ Jag tror att det var Teslas senaste modell som lyckades 

komma upp i 100 km/h på någon sekund. 

 

    

4 I 2,4 sekunder har de lyckats med, med deras senaste modell. 

Så har de även slimmat den genom att plockat ut en massa 

grejer ur bilen för att den ska vara så lätt som möjligt. Jag 

provkörde en Tesla. Den nådde 100 km/h på 2.7 sekunder 

klockade de den på. Så att det är ju riktiga värstingbilar, 

och det är så roligt att köra dem. Jag prövad enbart att 

accelerera och bromsa ned. 

PEOEV 

    

5 EJ Så det är framförallt ett teknikintresse som ligger bakom?  

    

6 I Ja! Och fascinerad av teknik.  

    

7 EJ Du sa att det var 15 år sedan du testade en elbil?  

    

8 I Ja, det var en Renault som jag inte minns vad den heter. 

Under den senaste tiden har jag testat renault zoe, nissan 

leaf och Teslan. Jag är lite sugen på Opels nya som heter 

ampera som de ska släppa i Norge under året och kommer 

till Sverige under nästa år först. Jag är lite besviken på 

Sverige som inte har hakat på som land. Det har ju varit 

väldigt mycket miljötänk och beskattande av bilar, stänger 

av vägar och gör bussfiler och gör trafiken miljövänlig. 

PEOEV 
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Men ändå så fattar man inte sig på elbilar vilket jag tycker 

är en jättekonstig ekvation.  

    

9 EJ Varför tror du inte att de har slagit så hårt?  

    

10 I Jag tror att det är lite dubbelmoral. De vill inte satsa så 

mycket på elbilar för då får de inte in så mycket pengar. 

Bilarna är ju där de får in absolut mest pengar till staten. 

För det är väldigt vackra ord att man vill bevara miljön 

men de vill inte förlora inkomsten.   

 

    

11 EJ Tror du att det är framförallt staten som gör att elbilen inte 

slår igenom på marknaden? 

 

    

12 I Ja om du då jämför med Norge. Som har ett par hundra 

tusen elbilar. 50% av de bilar som säljs i Norge är elbilar. 

Här i Sverige finns det cirka 1 000 elbilar. Det finns heller 

inga statliga eller kommunala laddstolpar, det satsas liksom 

inget på det. Det känns som om att de bara sitter och väntar 

och väntar, men jag har ingen aning om vad de väntar på.  

GTI 

    

13 EJ Vi kollar framförallt på det här med laddstolpar och publik 

infrastruktur. Har du mycket erfarenhet av det? 

 

    

14 I Nej det har jag inte, men jag har ett stort intresse av det. 

Det är det privata initiativet som bygger en massa 

laddstolpar. Tesla är bra på det sättet att de har vad jag kan 

förstå ingen patent på all information, för att de vill att 

deras teknik ska bli försnabbad. Både när det kommer till 

att bygga bilen, batteriet, laddstolpar och allting. Och det är 

ju jättebra! För då slipper man ha åtta olika typer av 

laddstationer på varje ställe. Om de hade kunnat ha någon 

slags standard så hade det varit bra. Vad jag förstår så finns 

det nere i europa tillräckligt med laddstationer så att man 

kan obesvärat köra en elbil som kan klara av 30 mil 

iallafall. Verkar som det är så på de flesta ställena i europa, 

vad jag förstår.  

PEOEV, 

GTI, CPA, 

ND 

    

15 EJ Framförallt Nederländerna är duktiga på det, de har en 

väldigt bra laddningsinfrastruktur. Vad tycker du generellt 

inom Sverige om de olika laddstolparna?  

 

    

16 I Det finns ju lite laddstolpar lite här och där men tycker 

generellt sätt att de är väldigt dyra. Nere vid Lindholmen så 

finns det vanliga p-platser och sen så finns det de som har 

en laddningsstation inkluderat. Då får du betala den vanliga 

laddningsavgiften som är 20 kr i timmen och sen kostar det 

14 kr till för att få en laddstolpe.  
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17 EJ Då betalar du i automaten direkt då? PS 

    

18 I Ja! PS 

    

19 EJ Om du bortser från specifika fall vad tycker du rent 

generellt för Sverige?  

 

    

20 I Jag tror att det finns ett stort intresse och förståelse för 

elbilar. Vi har ju haft olika elbilar för jobbet och kört olika 

kompisar ut på lunchtiderna, och de flesta säger att detta är 

framtiden. Fortfarande, är bilarna lite för dyra, till exempel 

den här Nissan Leaf vill de ha 400 000 kr för. Och i 

jämförelse med vad samma modell kostar fast med bensin 

så är det jämförelsevis 150 000 kr billigare. Och om du då 

räknar lite raskt på det så kommer du rätt långt på 150 000 

kr. Om priserna går ner nu när Opel ampera skulle kosta 

300 000 som är 100 000 kr billigare. När de börjar komma 

ned och blir likvärdig med bensinbilar så finns det inte en 

chans för bensinbilar längre.  

PEOEV 

    

21 EJ Men om man kollar på tätheten av laddningsstationer, har 

du någon uppfattning av det i Sverige? 

CPD 

    

22 I Ja, lite uppfattning har jag väl för jag har en kompis som 

har en Tesla. Han säger ju att man får planera resorna dit 

laddstationerna finns. I framtiden borde det nästan vara 

tvärtom, det ska finnas laddstationer ut efter vägen. Tesla 

har sitt egna google maps där du kan mata in där du ska så 

talar den om vilka laddstationer du ska ta på vägen dit.  

CPD, CPL, 

LCP 

    

23 EJ Precis som det är med bensindrivna bilar. Det är ju inte så 

att du behöver kolla efter bensinmackar på det sättet när 

man ska ut och resa. 

 

    

24 I Jag tror att det kommer att bli ett bra säljargument. Precis 

som till exempel Max hamburgare som har laddstationer. 

Det är ju jättesmart för då åker man ju dit och då tar det 

cirka 30 - 40 min och då kan du lika bra gå och äta på 

restaurangen. Det är en jättesmart strategi. 

CPL 

    

25 EJ Det var lite nästa fråga. Placeringen av dessa 

laddstationerna, var tycker du att de borde placeras i så 

fall? 

CPL 

    

26 I Det borde vara med en vacker utsikt eller det måste finnas 

något annan aktivitet som man kan göra under de 30 - 40 

minuterna. Typ restaurangen är ju jättesmart, eller 

shoppingcenter.  

CPL, CT 
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27 EJ Vi snackade lite förutom om hur man betalar p-avgiften 

och lite sånt. Men det varierar ju lite om hur du betalar i de 

olika laddningstationerna, hur har du upplevt dem? 

PS 

    

28 I Det har jag väldigt lite erfarenhet av. Vad det gäller Tesla 

bilarna så har det ju varit gratis som köptes innan nyår.  

PS 

    

29 EJ Okej, men nu har de börjat ta betalt för det?  

    

30 I Ja, precis! De bilarna som beställdes efter nyår så fick man 

bara en mindre pott. Jag tror att det var en 160 mil som var 

gratis.  

 

    

31 EJ Vi har läst lite om detta och att det finns lite olika varianter 

som man kan betala via, till exempel via kort eller via 

telefonen. Vad tror du kommer betalningsmetoden i 

framtiden? 

 

    

32 I Jag tror att man kommer att prenumerera. Typ som när man 

åker kollektivtrafiken så finns det ju kort som automatiskt 

fylls på när saldot kommer till en viss nivå. Ungefär som 

ett bensinkort. 

PS 

    

33 EJ Så att man kan registrera sig via en betalningslösning som 

du sköter allt via? 

PS 

    

34 I Ja! PS 

    

35 EJ Ifall du skulle åka ut och resa, vilket sätt skulle du försöka 

hitta de olika laddningstationerna på?  

LCP 

    

36 I Om jag hade haft en Tesla så skulle jag sköta via deras 

kartsystem som min kompis visade mig. Där slår du in din 

rutt så visar den alla laddstationerna med lagom avstånd så 

att man ska kunna ta sig runt. Den funktionaliteten är jag 

säker på att den kommer. Det tror jag inte är något problem 

att ladda ned någon app eller dylikt.  

LCP 

    

37 EJ Priset på elen är det något man tänker på när man laddar? 

Prioriterar man bort en station för en annan för att det är för 

dyrt? 

 

    

38 I Nu vet jag inte vad priset är, men vid Lindholmen var det 

ju 14 kr i timmen. Så på en timme kanske du fick 10 mil. 

Så om du räknar det baklänges så är det genom 1,40 per 

mil så då är det inga jättekostnader. 

 

    

39 EJ Vi har kollat lite på de olika apparna som finns där visar de 

olika priserna på de olika laddningstationerna. Framförallt 
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så finns det en app som fungerar som ett Uber koncept 

genom att folk lägger ut sina egna laddningsationer från 

sina hem. Tror du att detta är något som man kommer att ta 

i beaktning precis som vid bensinstationer där man lätt tar 

en obemannad station för att få ett lägre pris? Tror du att 

det kommer att bli ett problem senare? 

    

40 I Jag har ju lite olika tankar har jag ju. En prioritet som man 

kommer att ha är att alla ska va snabbladdningsstationer, 

det ska max ta en halvtimme för att bli fulladdad. Hemma 

när man laddar de här bilarna så fick jag ladda i 12 timmar 

och då fick jag ungefär en mil i timmen och det är lite för 

lite. Sen kanske ännu längre i framtiden så kanske man kör 

in på en bensinstation där man skjuter ut batteripaketet och 

skjuter in ett nytt så kör man iväg direkt. Så att man inte 

behöver stanna. Det finns ju inga begränsningar vad man 

kan hitta på i framtiden.  

CT, GTI, 

NC 

    

41 EJ Tror du att man istället kommer att prioritera hur lång tid 

det tar att ladda än det faktiska priset på elen?  

CT,  

    

42 I Ja, jag tror att man är så pass bortskämd att man drar sig 

för att köpa en bil som måste ladda i 12 timmar. Det andra 

jag har haft problem med är den andra bilen som kör 20 

mil. Jag har ungefär 3.5 mil till jobbet det blir cirka 7 mil 

fram och tillbaka men man skulle vilja ha lite marginal 

men några mil till. Om jag skulle till exempel skulle vilja 

åka och hälsa på min mamma som bor på Tjörn som ligger 

6 mil utanför Göteborg. Då blir det 12 mil, vilket innebär 

att jag inte kan åka hem till henne direkt efter jobbet utan 

jag måste hem och ladda emellan. Därför räcker inte 20 mil 

utan det måste sträcka sig till 40 min för att man ska kunna 

göra något mer än att bara åka till jobbet.  

CT,  

    

43 EJ Har du upplevt någon större variation i laddningstid mellan 

de olika stationerna och bilmodellerna? 

CT 

    

44 I Nej. Jag har ju bara laddat hemma och det tog lika lång tid 

för de olika bilmodellerna på grund av att det är samma 

effekt.  

CT 

    

45 EJ Nästa fråga är hur tillgängligheten är för de olika 

laddningstationerna. Vet du om de brukar vara upptagna? 

CPA 

    

46 I Det är de ju inte nu för tiden. Eftersom det inte finns så 

många elbilar. 

CPA 

    

47 EJ Du har inte hört om någon som har åkt till en 

laddningsstation så har den varit upptagen? 

CPA 
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48 I Nej, jag har inte jättestort erfarenhet rent praktiskt. Men jag 

kan inte tänka mig att de är så upptagna. Hybriderna 

behöver ju inte laddas till exempel.  

CPA 

    

49 EJ Om man ser till antalet appar och standarder, förändras den 

mycket eller är den ganska stabil tycker du? 

NC 

    

50 I Jag har inte så mycket erfarenhet av det, men jag kan inte 

tänka mig att de kommer att flyttas så mycket på. Utan att 

de utökas eftersom det inte finns så många ännu. Alla nya 

laddstationer är bra, man behöver ju inte flytta på de gamla. 

NC 

    

51 EJ Man snackar ju om olika standarder för laddningen för 

olika länder. Det har ju skett väldigt mycket förändring sen 

den första bilen som du prövade på Chalmers både inom de 

olika standarder men även att det har tillkommit flera olika 

appar hur man hittar laddstationerna. I och med all denna 

förändring, tror du att det kommer att påverka 

expanderingen av marknaden? Jag tänker att många kanske 

tycker att det blir för komplicerat med mycket förändring.  

NC 

    

52 I Det skulle det kunna bli om man inte hittar en gemensam 

standard, jag tror att Renault har en egen standard. Den 

snabbladdningsladden är nog standard för de flesta 

modeller. När jag provkörde så fick jag med en adapter så 

jag tänkte inte så mycket på det då. Men håller man sig till 

en standard så är det en fördel. Annars blir man ju 

jätteirriterande om man kommer med en elbil och det inte 

funkar att ladda på stationerna.  

NC, ND 

    

53 EJ Tror du att folk kommer att ha svårare att uppfatta och se 

hur marknaden fungerar om det skulle ha en stor variation i 

de olika standarder?  

ND 

    

54 I Allting som är problematiskt eller kan ställa till det till 

problem gör ju att man drar sig för att köpa en elbil. Det är 

ju så att Renault, den har ju en egen standard och inte kan 

ladda på alla elstationer. Jag tror att det är många som då 

skulle säga att de inte vill köpa en elbil. Det blir för 

krångligt att man inte kan ladda ordentligt. Det är väldigt 

viktigt att alla har en standard och framförallt uttagen då.  

ND 

    

55 EJ Du använder inte så mycket Appar så du va? ND 

    

56 I Nej det var bara Tesla för att se vilken laddningsstation 

man skulle ta då, som fungerar i hela Europa.  

ND 

    

57 EJ För det finns ju väldigt många och vi tänkte att det skulle ND 
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försvåra lite i vilken du ska välja för att se vilken som 

passar dig bäst. Tänk om det skulle bli lite som de olika 

standarderna för olika bilmodeller  och att det kan va 

framtiden.  

    

58 I Ja, det kan det ju vara. Eller att kommunerna eller staden 

börjar bygga. Eller som google använder jag var jag än 

reser för de har information alla bussar, metro och allting i 

alla städer. Då går de in i alla databaser och borde hämta 

laddstationer.  

ND, LCP 

    

59 EJ Då kanske du tycker mer att det handlar om att man måste 

göra standarder som man kanske kategoriserar senare 

genom att hålla det till stad eller bilmärke osv.  

ND 

    

60 I Ja, det måste bli standarder så att alla bilar kan ladda 

överallt.  

ND 

    

61 EJ Har du några övriga tankar om laddningsinfrastruktren som 

man pratar om och de kringliggande verktygen som ligger 

runt omkring som tex standarder och appar. Har du något 

mer som du funderat på som du tycker att det här ska man 

kolla mer på? Eller vad som är problematiskt eller det här 

är bra osv.  

 

    

62 I Det jag tänker på, att det ska va snabbladdat för folk ska 

inte behöva vänta för länge. Det ska finnas tillräckligt med 

laddare så att man ska kunna svänga in någonstans och inte 

behöver åka ytterligare 5 mil för att hitta någon ledig. Att 

det ska finnas någon typ av appar som talar om 

laddningsstationerna är lediga just nu. Den servicen måste 

man ha.  

CT, CPA, 

CPD, CPL, 

LCP 

    

63 EJ Tesla har väl någon minidator i instrumentbrädan. Hur ser 

det ut för de andra bilmodellerna?  

 

    

64 I Det var inte mycket till touchskärm i Nissan eller Renault.  

    

65 EJ För jag tänker om man kan använda apparna via bilens 

dator. Det är ju rätt smidigt.  

 

    

66 I Om inte annat så kan man ju köpa en liten surfplatta i så 

fall som man kan sätta fast någonstans. Tesla har ju 17 eller 

20 tums skärm, den är ju jättestor. Den har ju all funktion 

för bilen, även när du ska öppna takluckan så gör du det via 

touchskärmen.  

 

    

67 EJ Sista frågan, vi har pratat om olika begrepp och sånt för 

den här laddningsinfrastrukturen. Men vad är det 
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viktigaste? Vad ska man lägga mest krut på? Vad kommer 

att vara viktigast? 

    

68 I Det är flera saker. Dels att det är kraftfullare laddare och att 

det finns tillräckligt många. Att det finnas en app som talar 

om var de finns och hur många som är lediga. Och kanske 

till och med om någon är trasig så att man ska veta om det. 

CT, CPD, 

LCP, CPA  

    

69 EJ Så alltså ett bättre informationsflöde för användaren?  

    

70 I Ja, för det ligger i tiden. Vi får ju jättemycket information 

hela tiden. Då borde man kunna hantera det också.  

 

    

71 EJ Ja men det är gott, det var den sista frågan vi hade!  
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Appendix 3 – Interview 2 

Sex: Male 

Age: 32 

Alias: Anders  

Car Model: Nissan Leaf 

Date and Time: 2017-04-24, 13:07. 

Type of interview: Telephone interview 

Duration: 26:13 

  

I: Interviewee 2 

EJ: Erik Larsson and Jonas Mellström 
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# Speaker  Code 

1 EJ Berätta lite kort om dig själv och varför du har 

valt att använda dig av en elbil. 

 

    

2 I Jag kände att jag ville bli en riktig miljökämpe 

och jag är en man på 32 år och har en liten 

grabb på 7 år. Jag kände också att jag ville göra 

något vettigt för framtiden. Bilen jag har valt att 

använda mig av är en Nissan Leaf. Den låg 

hyfsat i pris. 

PEOEV 

    

3 EJ Jag och Erik hade spekulerat att det skulle vara 

en Nissan Leaf du använde dig utav. 

 

    

4 I Jag vill ha en Tesla men jag har bara inte 1.2 

miljoner som ligger och skramlar någonstans. 

 

    

5 EJ Det kanske inte är så många som har det!  

    

6 I Nej, precis! Och de som har det vill inte heller 

ge mig en.  

 

    

7 EJ Vad har du för tidigare erfarenhet av elbilar? 

Du skrev att du hade haft den i två år, den här 

Nissan Leaf. Har du någon annan erfarenhet? 

PEOEV 

    

8 I Nej, egentligen inte. Det var mer att jag gillade 

själva konceptet, jag är lite utav en tekniknörd, 

men har lite trappats ned och jag hänger inte 

riktigt med längre. Men, jag tyckte att det var 

miljöbesparande och ny teknik, klart att man 

kan testa. Det var mest därför, plus att jag är 

bilintresserad. Och tyckte att detta var en hyfsad 

idé. 

PEOEV 

    

9 EJ Hade du några kompisar eller någots om hade 

en elbil, som du fick nys om det via? Eller var 

det bara helt plötsligt att du bestämde dig en 

dag för att nu blir elbil som gäller framöver? 

PEOEV 

    

10 I Nej, det var nog mer att jag bestämde mig. Jag 

hörde om den på radion och tänker att den åker 

jag nog och provkör. Jag hade vetat om lite 

andra bilar och tyckte att det här var väldigt 

roligt.  

PEOEV 

    

11 EJ Är du nöjd rent generellt över hela  
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elbilsfenomenet?  

    

12 I Själva bilen är jag jättenöjd med men det är väl 

bara två problem. Det första är att den kostar 

dubbelt så mycket som en bensinbil och det 

andra är att det tyvärr inte är så utbrett med 

laddningsstationer. Överlag är jag väldigt nöjd 

med bilen och hela konceptet, men jag tycker 

att man ska utveckla det.  

PEOEV, GTI, CPD 

    

13 EJ Hade du några förutfattade meningar när du 

hörde om det på radio? Eller hade du någon 

åsikt om elbilar innan?  

 

    

14 I Nej, alltså jag är den typen av människa som är 

öppen för alla förslag. Det var inga förutfattade 

meningar, jag åkte dit och tänkte: det kan va kul 

att testa något sånt.  

 

    

15 EJ Varför tror du inte elbilar inte har slagit igenom 

riktigt på den svenska marknaden?  

 

    

16 I Jag tror faktiskt tyvärr att det är en 

kostnadsfråga. Eftersom bilarna är så dyra, en 

Tesla kostar som en ferrari och en Nissan Leaf 

ligger som en hyfsad familjebil. 

PEOEV 

    

17 EJ Den ligger på 300 någonstans va?  

    

18 I Ja, precis, 300 någonstans där beroende på 

tillvalspaket etc. Jag tror faktiskt bara är därför, 

om man hade kommit ned i priser och 

konkurrerat med de här 79 000 och 99 000 och 

ändå kommit en 20 mil så hade 

elbilsmarknaden tagit över helt och hållet. Det 

är jag helt säker på. 

 

    

19 EJ Tror du bara att det är från ekonomiskt 

perspektiv? Du tror inte det kan vara något med 

kommuner eller så också har med det att göra? 

Om du kollar lite på den andra sidan? 

 

    

20 I Jo, jag tror det också. Det är såhär att vi bor i 

landet lagom, tyvärr och är ett gäng fegisar som 

inte vågar säga så mycket. Jag bor i staffanstorp 

och där finns det ingen laddningsstation. Det 

råkar ändå vara en hyfsad stor kommun. Men 

en laddningsstation hade man kunnat slå upp 

någonstans och se glad ut. Det är faktiskt 

CPL, CPD 
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ohållbart att få åka till Lund eller Malmö för att 

ladda bilen. 

    

21 EJ Hur mycket erfarenhet har du från de publika 

laddningsstationerna? Och med de publika så 

menar jag de laddningsstolparna som finns ute i 

det vilda? 

 

    

22 I Jag har använt Nissans egna laddningsstation, 

jag har även använt på Ikea. Jag har även 

använt någon Statoil. De är helt okej, Ikea har 

inte de här snabbladdare men samtidigt så är 

Ikea gratis så det jämnar ändå ut sig.  

CPL, PEOEV, CT 

    

23 EJ Vad tycker du om den generella uppfattningen 

om dem? Tycker du att de fungerar bra eller 

dåligt?  

 

    

24 I Jag tycker överlag att de är överlag bra. Min far 

sköter en Preem mack i Trelleborg och han ville 

egentligen ha en sån laddningsstation här också. 

Men en sån laddningsstation kostar närmare 

250 eller 280 tusen. Det är rätt många bilar som 

behöver tanka för att den ska börja betala av 

sig.  

CPD, GTI 

    

25 EJ Du nämnde det lite tidigare men hur upplevde 

du tätheten av de här laddningsstationerna? 

CPD 

    

26 I Jag har inte laddat på så många ställen, men det 

är förhållandevist glest. Alltså, jämfört med 

vanliga bensinmackar så är det kass. Det är 

väldigt glest måste jag erkänna, men sen är det 

ju klart att det har bättrats lite under den senare 

tiden lite grann. Det är svårt att veta om det. En 

simpel sak är de här skyltarna som alla 

bensinmackarna har, det finns ju inget 

laddningspris på elbilar.  

CPD, LCP 

    

27 EJ Du menar sådana som finns längs vägen? CPL, LCP 

    

28 I Ja. CPL, LCP 

    

29 EJ Hur långt räcker din Nissan om du har den 

fulladdad? 

 

    

30 I Sommartid, 16 - 18 mil. Vintertid, 10 - 12 mil 

ungefär. 
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31 EJ Beror det på klimatet som påverkar batteriet?  

    

32 I Det är för att det är kallare och att AC drar el 

också, så att AC:en äter också batteri. Jag har 

varit och tittat på en Tesla, där kommer du 

betydligt längre. Där kommer du 40 mil 

vintertid och 55 mil på sommaren. Så att, får 

man bara till den batteritiden i även de små 

bilarna. Tesla ska släppa en ny bil nu som 

kommer till Sverige nästa år. Den kan bli 

väldigt intressant. Jag tänker såhär att man kan 

ta sig till Göteborg och sedan Göteborg till 

Stockholm på två laddningar så är det okej. 

Men, i en Nissan Leaf så behöver du ladda 5-6 

gånger för att komma till Stockholm så är det 

lite svårt. 

CT 

    

33 EJ Hur lång tid tar det ladda på ett ungefär om du 

har en snabbladdare? 

CT 

    

34 I Med en snabbladdare så tror jag att det tar cirka 

50 minuter. Cirka 40 - 50 min med 

snabbladdaren. Om den står i garaget och då 

sätter jag den på laddning i ett vanligt eluttag 

under natten.  

CT 

    

35 EJ Tycker du att det är viktigt med täthet mellan de 

olika laddningsstationerna? 

CPD 

    

36 I I och med att batteritiden är begränsad, ja. Bilen 

håller från Staffanstorp till Trelleborg och 

tillbaka till Staffanstorp, du kan köra inom en 

affär men du kan definitivt inte köra till Malmö 

också. Jag har inte sett någon laddningsstation i 

Trelleborg. Och i Staffanstorp finns det inga. Ja 

lite mer täthet, lägg en längst 108 an och en 

längs motorvägen, men vad vet jag? 

CPD, CPL 

    

37 EJ Jag har hört från en annan intervju som vi gjort 

att alla Max hamburgerrestauranger har 

laddningsstationer, det finns ingen sådan i 

Staffanstorp? 

 

    

38 I Nää det finns bara Max i Lund och i Malmö.   

    

39 EJ De har en laddningsstation iallafall. Vad tycker 

du om placeringen av de olika stationerna? Inte 

hur tätt de sitter utan var de rent geografiskt 

ligger till någonstans.  

CPL 
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40 I Alltså, Nissans sitter ju bra.   

    

41 EJ Vad är det vanligaste Nissan stationerna sitter 

vid? 

CPL 

    

42 I De som jag har tittat på. Tittar man på statoil 

precis där vid stora rondellen, den är hyfsad 

central, den är precis där du kör. Kör du sedan 

över till Malmö så har e-on en laddningsstation 

där, men den är hyfsat gömd. På Max, ja de är 

där. De är okej placerade mestadels. Okej 

placerade, kunde varit bättre men du känner 

mer pengar på bensin. 

CPL 

    

43 EJ Om du fick välja själv, var hade du velat 

placerat de då? 

 

    

44 I Generellt kommunmässigt eller bensinmackar?  

    

45 EJ Du får välja vad du vill, men kanske lite mer i 

förhållande till något annat. Vill du hellre ha de 

på, bensinstation, torg eller restauranger?  

 

    

46 I Jag hade det nog velat ha det lite i alltihopa. Jag 

gillar Ikeas konceptet, att du kan ställa bilen 

precis vid ingången och sen går och handlar. 

Jag tycker även att en bensinmack ska kunna få 

ha det. Jag tror på en mångfald inom densiteten, 

de kan få finnas lite överallt. Det är ett sätt att få 

folk att veta att de kan ladda den om det håller 

på att skita sig.  

CPL 

    

47 EJ Nu vet jag inte riktigt hur det är för Nissan 

Leaf. Men jag antar att du måste betala för elen 

du laddar med? 

 

    

48 I Ja men naturligtvis. Den är inte så dyr, själva 

elen men den måste ju betalas. 

 

    

49 EJ Det är lite olika lösningar på hur du betalar för 

elen beroende på märken och så. Hur har du 

upplevt de olika betalningslösningarna? 

PS 

    

50 I Jag har bara tankat en gång via Statoil. Jag 

köpte bilen när det fortfarande var gratis att 

tanka el, så jag har faktiskt inte betalt mer än en 

eller två gånger. Jag har för mig att det var en 

sån där man satte kortet och så dras det 

PS 
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någonting. Som sagt jag har bara laddat två 

gånger. Annars har det bara varit att sätta dit 

laddaren och se glad ut.  

    

51 EJ Var det ett klubbkort som ett bensinkort eller 

var det din kreditkort? 

PS 

    

52 I Jag tror att det var kreditkortet. Visa kort eller 

vad det nu var. 

PS 

    

53 EJ Tycker du att den funkade smidigt? PS 

    

54 I Ja! Det är en helt okej lösningar. PS 

    

55 EJ Skulle du kunna se några förbättringar? PS 

    

56 I Nej, jag vet inte bättre men den lösningen är 

godtagbar. Hellre en lösning som fungerar än en 

superhäftig.  

PS 

    

57 EJ Du, när du ska hitta de här 

laddningsstationerna. Hur går du tillväga då? 

LCP 

    

58 I När jag köpte bilen så fick jag tips från höger 

och vänster på Nissan. Sedan finns det induktivt 

navigationssystem. Sen är Google din vän, så 

får man upp en liten karta över var 

laddningsstationerna är någonstans. Så jag har 

ju kört några längre sträckor, bland annat till 

Jönköping och så, då måste man ju stanna och 

ladda några gånger.  

LCP 

    

59 EJ Så du då har du kört något slags 

kombinationspaket som du själv har dragit ihop 

med lite olika lösningar? 

LCP, ND 

    

60 I Ja. LCP 

    

61 EJ Tycker du att det funkar bra? Eller har du 

upplevt att det har varit svårt att hitta de olika 

laddningsstationerna? 

 

    

62 I Nej, det kan jag inte säga. Jag är definitivt 

ingen kartläsare men, annars sväng in till höger 

osv. Bilen pratar ju med en. 

LCP 

    

63 EJ När du har laddat el till bilen. Har du någon 

gång tänkt på själva priset, om det varier mellan 

de olika laddningsstationerna? 
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64 I Nej, vad ska jag säga? Det handlar väl om jag är 

hungrig och behöver tanka bilen eller inte. Lite 

grann så. Så att nej. Det är klart att man alltid 

vill ha lägre pris. 

CPL 

    

65 EJ Det kanske inte är samma som i bensinfallet, 

där du gärna drar ut till skogen för ett bra pris 

på en obemannad station. 

 

    

66 I Nej, alltså precis.  

    

67 EJ Hur upplever du laddningstiden? Vi snackade 

lite förut om snabba och långsamma? Hur 

upplever du tiden för både snabbt och 

långsamt? 

CT 

    

68 I Det är klart att det hade varit bättre om man 

hade kunnat ladda bilen lika snabbt som man 

tankar bensin. Men vi är ju inte riktigt där än. I 

utlandet, nu vet jag inte vilka länder. Men där 

finns det sån magnetisk laddning där man sätter 

bilen på en magnetisk platta, och så laddar den. 

Det hade ju varit ett väldigt häftigt koncept 

även här. Det finns till mobiltelefoner bara att 

det är en större kostnad att göra till bilar såklart.  

CT 

    

69 EJ Tycker du att det har varit ett problem det här 

med laddningstiden eller tycker du att det är 

godkänt? 

CT 

    

70 I Du får ju planera. Om du bara planerar så är det 

helt okej. Men har du inte planerat så går det 

sådär. Om du har en småbarnsfamilj hade inte 

kunnat den typen av bil, eller jo om det är 

någon som är en superplanerare. För mig gick 

det okej för att jag kunde planera resor mellan 

det ena och det andra och kunna ta med mig 

laddaren för att jag visste att kan ladda här i två 

tre timmar.  

CT, CPD, CPL, LCP 

    

71 EJ Sålänge man är disciplinerad och kan planera 

sin rutt så är det inga problem?  

 

    

72 I Ja exakt.  

    

73 EJ Hur har tillgängligheten varit? Har du någon 

gång åkt till en laddstation och den har varit 

upptagen eller svår att hitta? 

CPA 
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74 I Det har ju varit upptaget, men då är det bara att 

vänta lite. Normalt sett så är det ingen som 

laddar full el-tank, utan man laddar en kvart och 

kör vidare. På en kvart kommer du ändå hyfsat 

långt på. 

CPA, CT 

    

75 EJ Vi gjorde en intervju med en herre tidigare idag 

som berättade om att det hade förekommit att 

bensinbilar hade parkerat på platsen där man 

tankar el bilen. Du har inte upplevt något sånt 

att den har varit blockerad eller trasig eller 

något sånt? 

CPA 

    

76 I Jo, en gång, men äsch. Det fanns en till en bit 

bort. Men jag vet inte, men då tänker man: jaha 

det var ju dumt gjort av honom. Det var inte 

hela världen för mig. 

CPA 

    

77 EJ Har du använt dig av samma IT service och 

stöd när du skaffade din bild? Med det där 

paketet vi snackade om med google och de 

olika apparna. Har du använt samma lösning 

eller har det varierat sig? Har du hållt kvar i 

samma app eller har du bytt osv? 

ND 

    

78 I Nej, det har varit nästan uteslutande samma. 

Sen vet jag inte om det är en app eller ett 

navigationssystem, så det är väldigt mycket den 

jag har använt mig av. Man har ju gjort något 

liten tripp till höger och till vänster också.  

ND 

    

79 EJ Om man kollar på själva 

laddningsinfrastrukturen rent generellt, om man 

kollar på de olika laddningstandardarna och de 

olika apparna för att få informationen om de 

olika laddningsstationerna. Tycker du att den 

har varit ganska stabil och snarlik? Eller tycker 

du att den har förändrats mycket så att du har 

behövt anpassa dig och så? 

NC 

    

80 I Nej, jag tycker att det har varit stabil. NC 

    

81 EJ Tyckte du att de här laddningstarndarderna som 

finns, de skiljer sig ju lite hur själva el-uttaget 

ser ut. Tyckte du att det påverkade ditt val av att 

du valde att köra Nissan Leaf? 

ND 

    

82 I Nej, nej, det var det inte. Det var snarare ett ND 
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försök. Och nu så är det såhär att den nya 

Teslan ska komma ut beroende på vilken 

kvalitet den kommer att ha, så kommer jag nog 

att köpa en sån i framtiden.  

    

83 EJ Om man kollar på de olika 

laddningstandarderna och apparna, har du 

någon gång upplevt att de har varit opålitliga 

eller slutat fungerat? Tex att du har fått 

information om en laddningsstation att det har 

varit någon annan standard eller har varit trasig 

eller så? 

PEOEV, CPA, NC 

    

84 I Aldrig. Nej aldrig hänt. PEOEV, CPA, NC 

    

85 EJ Om du använder några, hur valda vilken service 

eller stöd du skulle använda i samband med 

laddningsprocessen? Var det svårt att avgöra 

vilka du skulle använda och påverkade det 

själva upplevelsen av laddningsinfrastrukturen? 

 

ND 

    

86 I Nej. Jag har ju bara haft två olika att välja på, 

that’s it! 

ND 

    

87 EJ Har du några övriga tankar kring 

laddningsinfrastrukturen och de kringliggande 

verktygen eller servicen? Typ som att det här 

borde vi ha gjort bättre eller det här var dåligt 

eller det här var bra osv? 

 

    

88 I Nej, det är väl i sånna fall det som jag nämnde 

för någon minut sen. Man hade kunnat promota 

elpriset på stolpen. Jag har inte sett en enda och 

de behöver inte ens skriva priset utan bara att de 

även har elladdare på skylten. Det är väl det. 

Jag tycker att det är kul att Max och Ikea har 

gratis laddning för det tyder på att man vill göra 

något lite bättre, det gillar jag. 

CPL, LCP 

    

89 EJ Då går vi in på sista frågan. Vad anser du vara 

viktigast för laddningsinfrastrukturen? Vad är 

det man ska lägga krut på för att det här ska 

lyckas och slå bra i Sverige? 

 

    

90 I Placera stationerna tätare och gör lite mer 

reklam för dem. Du ska dra så att det är fyra mil 

mellan laddningsstationerna så att man slipper 

oroa sig. Så sätt de tätare överhuvudtaget.  

CPD, LCP 
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91 EJ Så tätare informationsspridning om de också? 

Så att man snabbt kan veta om dem och hitta 

dem lätt också? 

LCP 

    

92 I Ja precis!  

    

93 EJ Det var det hela om det inte var något mer du 

ville tillägga eller så? 

 

    

94 I Nej, det är bra! Det var en bra intervju!  

    

95 EJ Vi skickar transkriberingen så snart den är 

färdig så att du får kika på den så att vi inte gör 

något fuffens. Sen utifrån den kommer vi att 

skriva våra uppsats. 

 

    

96 I Då får jag önska er ett jättestort lycka till och 

jag ser fram emot att få kika på uppsatsen när 

den är färdig.  

 

    

97 EJ Vi skickar den sen till dig!  
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Appendix 4 – Interview 3 

Sex: Male 

Age: 25 

Alias: Douglas  

Car Model: Various Models 

Date and Time: 2017-04-26, 13:07. 

Type of interview: Skype video call 

Duration: 28:28 

  

I: Interviewee 3 

EJ: Erik Larsson and Jonas Mellström 
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# Speaker  Code 

1 EJ Kan du börja med att berätta lite om dig själv och 

ditt användande av en elbil? Eller hur du har 

integrerat med en. 

 

 

 

    

2 I Jag är [förnamn] [efternamn] och pluggar 

maskinteknik på KTH och jag har byggt fyra bilar 

åt KTH, och en bil åt university of Iceland. KTH 

byggde jag mest energisnåla elbilar, vi har byggt 

två som tävlade i rotterdam på Shell Eco 

Marathon och sen så har jag byggt en som skulle 

säljas i Indien som är en elektrisk typ av taxi. Sen 

så en bil som används lagerbil i Amerika. Tanke 

var att det skulle vara en bil som kunde ställa om 

alla hjulvinklar och sånt, marknaden träffade 

lagerfordon, så det blev det istället. På Island så 

byggde jag en slags formulabil som tävlade i 

formel 2. Utöver det så har jag fått testköra alla 

nya elbilar som kommer med motorvärlden eller 

vad heter den tidningen? 

PEOEV 

    

3 EJ Vad ball! Så du har varit med och provkört alla 

elbilar för den tidningen eller har skrivit för den? 

 

    

4 I För de är nyfikna på vår bil och vi är nyfikna på 

deras. 

 

    

5 EJ Så du körde den att de får ta del av er information 

och du får köra deras bilar? 

 

 

    

6 I Ja men precis, sen har volkswagen har jag hjälpt 

en del med deras elbil som kommer snart. Jag har 

hjälpt att göra deras motor, ljudbilden för den.  

PEOEV 

    

7 EJ Det var inte dåligt! Hur längesedan var det du 

började hålla på med elbilar, när provkörde du 

den första eller började bygga den första? 

 

    

8 I Första gången jag satt i en elbil var när jag 

byggde den dära… 11 det måste ha varit 2013. Så 

fyra år sedan. 

PEOEV 

    

9 EJ Hur många modeller har du prövat?  

    

10 I De jag har byggt själv, men det kommersiella. PEOEV 
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Men jag har testat Tesla två modeller. 

Volkswagen två stycken, Nissan har jag testat en 

modell Nissan Leaf heter den. Renault twizy, 

Toyota en bil. Volvo hade en! Sen en till Toyota 

fast det var en sån elhybrid.  

    

11 EJ Innan du började hålla på med det, kommer du 

ihåg om du hade några förutfattade meningar om 

elbilar eller dess laddningsinfrastruktur?  

 

    

12 I Jo det hade jag! Jag tänkte att det inte kommer att 

funka på vintern. Man kommer ingenstans när 

batteriet är kallt.  

PEOEV 

    

13 EJ Du tänkte först innan att det inte alls skulle 

fungera i praktiken då? För det svenska klimatet? 

 

    

14 I Ja. Jag trodde det skulle funka som stadsbil men 

ska man använda bilen det den ska användas till 

så skulle det inte vara praktiskt.  

PEOEV 

    

15 EJ Varför tror du att elbilar inte riktigt har slagit 

igenom på den svenska marknaden riktigt 

ordentligt än? 

 

    

16 I Jag tror att konsumenten vill ha en bekväm bil 

och för att elbilen ska bli något användbar eller 

för att den ska fungera så vill man ha en lätt bil. 

Men vill ha en som drar lite, dagens drar väldigt 

mycket energi per mil. Nu är den annan typ av 

energy en energin är enorm. Och för att det ska 

funka och att det ska bli något vettigt av det så 

måste bilen väga lite och när den väger lite så blir 

den inte sköna att köra. Bland annat volkswagen 

bilen som jag hjälpte till att bygga den väger 

väldigt lite vilket gör att den rasslar och skramlar. 

Det är ingen som vill köpa en konservburk för två 

miljoner kronor.  

 

    

17 EJ Tror du också att det har något att göra med det? 

Att priset är dyrare för elbilar? 

 

    

18 I Det tror jag gör mycket mer resurserna som går 

till att tillverka. Det är otroligt dyrt att tillverka 

och energin som går åt är fruktansvärt hög.  

 

    

19 EJ Man debatterat ju ganska mycket om det är mer 

miljövänligt eller inte med elbilar. Att det 

kommer att bli enorm energidragande, är 
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produktionen inte så jättemiljövänlig då 

egentligen? 

    

20 I Nej, jag gjorde en kalkyl på det. Det var ett 

projekt jag gjorde där jag skulle jämföra elbil då 

var det en hybridbil visserligen men det blir 

ungefär samma. Men om man kör hybridbil 20 

mil om dagen, två gånger i volkswagen golf som 

är 10 år gammal samma sträcka måste du köra i 

åtta år innan energiförbrukningen. Alltså 

skillnaden energiförbrukningen blir högre än 

energiförbrukningen för att tillverka bilen. Och 

efter åtta år så måste du byta batteriet på den här 

Toyotan som jag räknade på. Så du förlänger den 

med fyra år, vilket gör att i dagens läge så 

energimässigt så hinner du inte ikapp, att köpa en 

10 år gammal bil. För att det så mycket energi att 

tillverka.  

 

    

21 EJ I vår uppsats så håller vi på att skriva lite om den 

publika laddningsinfrastrukturen, själva 

laddningsstolparna som man ser ute i det vilda 

och inte de som du använder där hemma. Har du 

någon erfarenhet av hur de fungerar och har du 

prövat någon och så? 

 

    

22 I Ja, jag fick köra ner till Malmö med en Tesla, då 

fick jag ladda åtta gånger på vägen.  

PEOEV 

    

23 EJ Vad sa du? Åtta gånger?  

    

24 I Ja. Det var värdelös laddning på den. Det var i 

November. Det var inte så kallt ute men jag tror 

att det var något med att bilen hade något 

problem med batteriet, för vi fick stanna hela 

tiden och ladda. Man vågar inte hamna mellan 

laddstolpar. De är ganska praktiska att använda 

och laddar väldigt snabbt, de laddar på 40 

minuter liksom.  

PEOEV, GTI, CT 

    

25 EJ Vad var det för laddare?  

    

26 I Jag kommer inte ihåg, det var olika, men de var 

till Teslan.  

 

    

27 EJ Var det Teslas egna supercharger?   

    

28 I De har tillverkat laddstolparna.   
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29 EJ Jag har för mig att de räcker nästan 30 - 40 mil?  

    

30 I Ja, de säger ju det.  

    

31 EJ Men inte efter att ni motbevisa dem då.   

    

32 I Nej, men jag tror också att den här bilen hade en 

dålig dag. Det är också en grej med elbilar, de 

kan han dåliga dagar. Så går de längre andra 

dagar, det går inte att förutspå överhuvudtaget. 

Det är vetenskapligt bevisat att batterier som går 

på litium har dåliga dagar och kan aldrig laddas 

rätt. 

 

    

33 EJ Är det samma för mobiltelefoner?   

    

34 I Ja det är det! Batteriet för mobiltelefonen är 

mindre så att det blir mindre konsekvent.  

 

    

35 EJ Okej! Vad är din generella uppfattning av publika 

laddningsinfrastrukturen? Om vi håller oss till 

Sverige då, hur tycker du att den ser ut? 

 

    

36 I Alltså om man är ute på vägen och stannar som 

jag gjorde så funkar den väldigt bra. Just det här 

att du ska kunna parkera någonstans på gatan och 

ladda är ganska knepigt. Du måste i stort sett ha 

en villa för att kunna ha den här laddningsstolpen. 

Om det inte är så att ditt hus har förbeställt något. 

En Tesla måste du nästan ha någonstans att ladda, 

om du parkerar den någonstans på gatan så finns 

det ingenstans att ladda.  

CPA, CPL 

    

37 EJ Hur tycker du att det ser ut om bortser från ute på 

vägen, till exempel som inne i stan och sånt, har 

du någon koll på det? Hur tycker du att det 

fungerar där?  

 

    

38 I Alltså, det finns ett par stolpar men de är alltid 

tagna. Det är liksom inte nära till någonting. Det 

är det med elbil att det är en stadsbil som du ska 

kunna ta dig runt med, men samtidigt så kommer 

du inte runt för att du måste parkera ganska långt 

ifrån du bor.  

CPA, CPL, CPD 

    

39 EJ Det kanske också att man kanske tar lite för givet 

att man ska kunna köra. Till exempel om du hade 

en Nissan så hade du en range på 20 mil eller 

någonting. Så att du ska liksom ladda den och 
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kunna köra en runda och på stan och sedan hem 

igen och att man ska kunna klara sig på det typ.  

    

40 I Precis.  

    

41 EJ Men annars på vägen när du åkte till Malmö så 

tyckte du att det var lugnt att hitta dem? 

LCP 

    

42 I Då har man ändå så långa sträckor så då spelar 

det ingen roll var man stannar och laddar, det är 

sällan omvägar.  

LCP, CPD 

    

43 EJ Hur upplever du tätheten mellan de olika 

laddningstationerna i förhållande till varandra? 

CPD 

    

44 I Det är gansk glest just där jag bor, jag vet att det 

finns en på gärdet och närmsta är då vid KTH. 

Det är ju en sträcka att ta sig om man befinner sig 

i mellan. Jag vet inte hur det ser ut i andra delar 

av Stockholm, men jag ser de väldigt sällan. Om 

du inte har garage, då kanske det finns.  

CPD 

    

45 EJ Jag vet att det finns lite på Ikea och Max 

hamburgerrestaurang har, men annars verkar det 

inte som det. Men hur var det på vägen när du 

åkte till Malmö?  

CPL 

    

46 I Då var det vid antingen, några var vid 

parkeringshus men de flesta var på 

bensinstationer fanns det en eller två stolpar.  

CPL 

    

47 EJ Så de flesta gångerna du ladda var via en 

bensinmack? 

CPL 

    

48 I Ja, någon gång stannar jag vid ICA så fanns det 

någon.  

CPL 

    

49 EJ Okej. Var det svårt att hitta dem tyckte du? LCP 

    

50 I Nej, men det var olika abonnemang på dem så det 

var lite meckigt. Två abonnemang, de kostar 

fortfarande ingenting men det var fortfarande 

knepigt att logga in.  

LCP, PS 

    

51 EJ Vad tyckte du om placeringen av de här olika 

laddningstationerna, rent geografiskt? 

CPL 

    

52 I De var inte nära något intressant, det var det inte. 

Det var mitt ute på vischan liksom.  

CPL 
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53 EJ Den kvarten du behöver ladda blev ganska 

långdragen då eller? 

 

    

54 I Ja det var på ett café typ, sitta och fika lite. CPL 

    

55 EJ Hur tycker du att man borde placera de här 

laddningsstationerna om du får välja helt själv? 

CPL 

    

56 I Alltså om jag får välja helt själv så ska det va 

något man kan byta ut helt själv på 

bensinmackarna, batterier som man har ett 

abonnemang på. Så byter man batteri. 

CPL, NC 

    

57 EJ Tycker du fortfarande att det håller att man ska 

försöka köra på bensinmackar, eller hade du 

hellre sett de på ICA till exempel då? 

CPL 

    

58 I Som det funkar idag är ganska okej ändå. Jag ser 

inget bättre alternativ.  

CPL 

    

59 EJ Jag tänker lite mer på underhållsmässigt, om man 

kollar på de snabba och långsamma laddningarna. 

Och vissa bilar laddar snabbare än andra också, 

vissa kan ju ta typ en timme ungefär. Men du 

tycker att det är lugnt att de är på bensinstationer 

då? Så får man hitta på något annat så länge .  

CPL 

    

60 I Ja det är i staden de behöver förbättras. Det borde 

vara någon form av lösning som man skulle 

kunna sätta på en lyktstolpe eller något sånt.  

CPL 

    

61 EJ Så du tycker att rent på vägen så fungerar det 

ganska bra men att det är i samtidsarkitekturen 

som det är jobbigare? 

CPL 

    

62 I Ja men precis. Förutsättningarna blir ju 

annorlunda när man ska någonstans med en sån 

här slags bil, man måste veta var man kan stanna.  

CPL, CPD 

    

63 EJ Du snackade lite med de här olika grejerna där 

man loggar in och sådär. Nu betalade inte du? 

 

    

64 I Nej, inte för just det systemet. Jag vet inte hur det 

fungerar rent juridiskt om man inte får ta betalt 

eller om man måste ta betalt per kilowatten men 

det var gratis.  
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65 EJ Okej, okej! Det varierar ganska mycket bland de 

olika betalningslösningarna för elen. Vi hade en 

intervju igår där han berättade att han hade kört 

något sånt klubbkort som han scannade. Hur 

upplever du de olika betalningsmetoderna?  

PS 

    

66 I När jag gjorde det i November så var det att man 

loggade in, dels skaffade man ett klubbkort, men 

så loggar man in med sitt kreditkort men de drog 

ingenting för det fanns inga medel för dem att 

dra. Men det fanns iallafall en plattform som du 

kunde registrera dig på. 

PS 

    

67 EJ Hur tyckte du att det fungera?  PS 

    

68 I Alltså, det var meckigt att hålla koll på alla 

korten. Då var det enklare att bara ha en 

inloggning eller att det gick på 

registreringsskylten, att de gick på den istället.  

PS, ND 

    

69 EJ Jag tror att Tesla har det inbyggt på sin dator. Det 

beror på när de är köpta också. 

PS 

    

70 I Jag hade ingen sån dator på min Tesla.  PS 

    

71 EJ Så du tankade på för fullt då? PS 

    

72 I Ja, precis! PS 

    

73 EJ Men då hade du hellre sett att man drar det 

automatiskt att man dra det på bilen istället då? 

PS 

    

74 I Ja, man fakturera det hem till dig.  PS 

    

75 EJ Istället för att försöka hålla reda på vilket som är 

vilket? 

PS 

    

76 I Jo men precis.  PS 

    

77 EJ Hur gick du tillväga när du skulle lokalisera de 

här olika laddningsstolparna? 

LCP 

    

78 I Det gjorde jag via datorn på bilen.  LCP 

    

79 EJ Okej, du körde rakt igenom bara datorn på bilen? 

För Teslan då? 

LCP 

    

80 I Ja, precis! LCP 
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81 EJ Har du provat något annat system?  LCP 

    

82 I Nej, jag visste inte att det fanns andra system.  LCP 

    

83 EJ Jag tror att Nissan Leaf har ett system också. Men 

sen så finns det lite olika appar och sådär som du 

kan använda. 

LCP 

    

84 I Jag tror att det var Google Maps på Teslan. Men 

jag kommer inte riktigt ihåg. Man kunde trycka 

planerad rutt så sa den kör såhär länge så hittar du 

en laddningsstolpe.  

LCP 

    

85 EJ De har använder något Google API för sitt egna 

navigationssystem. När du laddade på de olika 

stationerna, nu betalade du ingenting, men tror du 

att elen är något som du kommer att ta i 

beaktning. Precis som man gör med 

bensinstationer? 

LCP 

    

86 I Inte idag, det är fortfarande ganska billigt och vi 

bor i ett land där det fortfarande är ganska så 

billigt. Man borde på något sätt taxeras på ett 

annat sätt på en bil än vad man borde göra för 

hemelektronik, med tanke på att det inte är elens 

om gör utsläppen liksom.  

 

    

87 EJ Men tror du att det kommer att bli ett senare 

problem? Om alla skulle byta till elbil imorgon?  

 

    

88 I Nej, vi har en sån otrolig kapacitet på el. Men om 

man inte blir taxerad så förstår inte folk att det 

också är en energikälla.  

 

    

89 EJ Hur upplever du de olika laddningstiderna? Har 

de varierat mellan laddningsstation och bilmodell 

i mellan? 

CT 

    

90 I Jag vet att bilmodell ofta gör större skillnad. 

Laddningsstationerna och de här superchargers är 

om du frågar mig, ganska bullshit. För att det är 

exakt samma tid om det är en supercharger och 

en vanlig. Upp till 80% så går det snabbt sen från 

80 och uppåt blir det både dåligt och för bilen och 

tar ganska så lång tid, så de sista 20% som 

varierar mycket på bilen och stolpen. Men kör du 

en lågeffektsstolpe på en Tesla så tar den en 

halvtimme så är den på 80%. Problemet är 

batterierna blir väldigt varma.  

CT 
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91 EJ Jag tänkte precis fråga det, är det stort slitage på 

batteriet? 

 

    

92 I Ja precis! Atomstrukturen lägger om sig i litiumet 

om det blir för varmt och blir en oxid istället och 

det vill man inte ha.  

 

    

93 EJ Så att man måste byta ut det senare då?   

    

94 I Ja precis, livslängden blir förkortade ganska så 

ordentligt. Så man borde förprogrammera 

stolpen, det spelar ingen roll om den kör på 80% 

eller 100% de 20 sista procenten gör ingen 

skillnad. De bränner du de första 10 sekunderna.  

 

    

95 EJ Men annars tycker du att laddningstiden känns 

okej, ur ett bilägarperspektiv? Du tycker att det 

känns legit med en kvart tjugo minuter för att 

ladda tio mil? 

 

CT 

    

96 I Ja, alltså för en elbil, ja absolut, det kostar ju 

ingenting. Jag kör själv bensin och det kostar 

skjortan så jag hade inte haft något emot det.  

CT 

    

97 EJ Hur tycker du att tillgängligheten har varit på de 

olika laddningsstationerna? Har de någon gång 

varit upptagen när du har varit i behov av att 

använda den? Eller att den har varit sönder eller 

blockerad av någon annan bil eller sådär.  

CPA 

    

98 I Inte att den har varit sönder eller att någon annan 

bil har ställt sig där. Men det är vanligt på ställen 

där det är hög trafik att det är upptaget. Ute på 

gärdet mitt ute i ingenstans där finns det alltid 

plats.  

CPA 

    

99 EJ Men inne i stan så upptäcker du ofta att det är 

upptaget?  

 

CPA 

    

100 I Jag har ställt mig en gång vid fridhemsplan, då 

var det upptaget på två stationer. Då ställer man 

sig på gatan och då får man ingen laddning. 

Annars ute på gärdet har det inte varit några 

problem, på KTH har det också varit bra.  

CPA 

    

101 EJ Det kanske inte jättemånga studenter som har råd  
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med elbil? 

    

102 I Nej.  

    

103 EJ Det kanske är mer studenter som experimenterar 

med dem. När de har varit upptagna har du 

kunnat se det via det informationssystemet du 

använder? 

LCP, CPA 

    

104 I Nej, det uppdateras inte tillräckligt ofta.  LCP, CPA 

    

105 EJ Så det stod att det skulle vara ledigt när det 

faktiskt var upptaget då? 

CPA 

    

106 I Det stod att det skulle va ledigt ja. CPA 

    

107 EJ Har du använt samma IT services eller stöd sen 

du började köra elbil? Eller har du bara använt 

Teslas? 

LCP 

    

108 I Ja jag har bara använt Teslas när jag har haft den 

en  längre tid. Annars har jag bara testat den över 

en dag och då har jag inte behövt ladda den.  

LCP 

    

109 EJ Jag vet inte hur mycket koll du har på de olika 

apparna som finns, som har utvecklats. Men 

tycker du att om man kollar på apparna och de 

olika laddningsstandarderna, tycker du den 

industrin eller infrastrukturen har varit stabil eller 

föränderlig? Och tycker du att det blir 

problematiskt för användare i sådant fall? Tex. att 

det kommer nya standarder och folk blir 

förvirrade av det, så att de inte vet var man kan 

ladda osv.  

NC 

    

110 I Jag har inte sett de apparna men jag vet att de 

uppdaterar stup i kvarten, det är ett konstant 

uppdaterande.  

NC 

    

111 EJ Eftersom de är så pass ny industri, tror du att det 

förvirrar mycket folk eller tror du folk tycker att 

det är great? 

 

NC 

    

112 I Nej jag tror alltså att målgruppen gillar 

uppdaterande. Alltså, folk som köper elbilar och 

har råd med det gillar nog prylar och appar. Jag 

tror inte att det är något problem egentligen.  

NC, GTI 
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113 EJ Vad heter det? Man pratar om early adopters?  

    

114 I Precis!  

    

115 EJ Tror du att de här olika laddningstandarderna 

påverkar valet av elbilsmodell? Tex om du kan 

använda Teslas supercharger eller Nissans, tror 

du att den väger något? 

ND 

    

116 I Om man är tidigt ute med en app med sina stolpar 

så får man de att användas oftare. Men jag vet 

inte om man får en annan publik direkt.  

ND 

    

117 EJ Du pratade om battery swapping innan. Tror du 

att det kommer att va standarden sen? Och tror du 

att det kommer att finnas flera olika sen, alltså 

core based och battery swapping? 

ND, NC 

    

118 I Personligen så tror jag att det kommer att bli 

battery swapping eller att man byter bil helt, men 

jag vet inte. Men just det här att ha ett batteri som 

inte servas är en standard så kommer att 

återuppfinnas.  

ND, NC 

    

119 EJ Har du kollat något på via studierna med e-waste. 

Man pratar ju om e-waste som produkter som är 

el relaterade. Och att detta kommer bli alldeles 

för mycket batteri som tillverkas.  

 

    

120 I Jag tror att de första bilarna kommer att bli 

jättemycket sån waste. Men det är nog just därför 

jag tror att man kommer att hitta en ny produkt 

eller batteri som man kan sätta standard på. Just 

för att då kan man serva dem. Då behöver man 

inte byta ut helt batteri utan ett litiumbatteri 

består av många olika celler och när en av de 

cellerna börjar bli lite fattig så måste man byta 

hela batteriet. Och då kan man byta en cell i taget. 

Jag vet att vi byggde ett batteri med 48 celler, sen 

när en cell började bli lite seg så bytte vi bara en 

cell, men om det hade varit ett annat batteri så 

hade det varit en helt annan grej. Så jag tror på att 

så sätt genom att ha ett abonnemang på batterier 

så kan man serva det liksom. 

 

    

121 EJ Har du några övriga tankar kring liksom själva 

laddningsinfrastrukturen om du snackar både 

batterier eller de olika laddstolparna. Något som 

du har tänkt på som du känner att det här borde 
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man ta upp mer? 

    

122 I Just det här att man står på ett tråkigt ställe mitt 

ute i ingenstans och kommer inte vidare. Och jag 

tror att det är det som är effekten av att man kan 

hyra ett batteri som är seriekopplade som gör att 

bilen kan nå längre utan att behöva stanna, precis 

som bensintanken, man fyller på bara eller har en 

större tank. Och att då att man kan hyra en takbox 

som är ett batteri. 

CPD, CT 

    

123 EJ Okej, så du tänker lite mer som en powerbank till 

mobilen? 

 

    

124 I Ja men precis.   

    

125 EJ Men tycker du bara att det är ett problem att man 

står fast och inte kan komma vidare eller tycker 

du att det är ett problem att man måste stå och 

ladda en stund också? 

 

    

126 I Det är ju en ångest av att batteriet ska ta slut 

någonstans, det är det som är det jobbiga.  

 

    

127 EJ Är man konstant orolig även fast man sitter med 

en full tank liksom? 

 

    

128 I Eller hur. När man sitter där och kör, då kör man 

inte så aggressivt, och man sätter inte på radion 

för att man vill kunna nå hela vägen fram. 

 

    

129 EJ Lite som när man sitter med sin laptop på SJ tåget 

och man drar ned ljusstyrkan även fast det inte 

behövs? 

 

    

130 I Precis! Alltid den där oron och sen är det ju det 

att vi uppfann ett batteri som är som en takbox 

och den kommer nog snart. Bilia stal ju den iden. 

Inte en krona genererade patenen, så en 

rekommendation, sök inte patent det är bara 

pengar i sjön. Så det är ju det som är på g, men 

jag vet inte.  

PEOEV 

    

131 EJ Men du tror mer på att man måste trycka lite mer 

på batterier än själva laddningsinfrastrukturen då?  

GTI 

    

132 I Ja det tror jag. Sen också att göra bilen lätt! 

Försöka sälja in det som ett koncept att folk 

kanske inte vill ha världens tyngsta bil. Det är en 

GTI 
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marknad som man måste konkurrera ut, det är det 

som är problemet.  

    

133 EJ Tror du att laddningsinfrastrukturen kommer att 

försvinna då? Eller tror du att den fortfarande 

kommer att ha en viss roll? Eller tror du folk 

kommer att ladda i hemmet och sedan byta 

batterier på stationer typ? 

 

    

134 I Ja. Alltså jag tror att den laddningsstolpen 

kommer att finnas kvar men det blir 

konkurrerande verksamhet ett tag. Det är en 

standard som man måste kompromissa med.  

ND 

    

135 EJ Så du tror mer att det kommer att vara en 

konkurrens, att antingen kommer man att köra på 

batterier eller så kör man på laddningsstolpar då? 

 

    

136 I Ja, eller på något sätt väva in det iallafall.  

    

137 EJ Alright, sista frågan. Vi snackade lite om det. 

Men om det finns några grejer som man ska 

försöka göra i framtiden, vad tycker du är de 

viktigaste punkterna för laddningsinfrastrukturen 

i framtiden? Vad ska man trycka extra på? 

 

    

138 I Jag vet inte. Få in fler stolpar, högre konsumtion, 

få de billigare så man kan få in fler.  

CPD 

    

139 EJ Så du tänker bättre täthet så att man slipper den 

här panikångesten?  

CPD 

    

140 I Ja, precis! Så att det skulle vara att om man skulle 

råka ut för det så ska det inte vara något större 

problem i det hela.  

CPD 

    

141 EJ Man ska inte behöva tänka på det när man är ute 

och åker runt med sin bil? 

 

    

142 I Nej men precis. Det ska vara som när man går ut 

och handlar sin bakismacka, man ska bara kunna 

gå ut och handla den.  

CPD 

    

143 EJ Tänker du också att de måste placeras bättre eller 

tänker du bara generellt täthet?  

CPD, CPL 

    

144 I Nej det är nog bara generellt täthet. Det är samma 

som bilen, det ska på något sätt bli en gemensam 

nämnare.  

CPD 
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145 EJ Har du någon sista fråga? Nej, jag är nöjd! Tack 

så jättemycket för att du ställde upp [förnamn]! 

 

    

146 I Ni får maila om ni har flera frågor!   

    

147 EJ Ja, vi mailar om det är något som vi skulle 

behöva komplettera med! 
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Appendix 5 – Interview 4 

Sex: Female 

Age: 30 

Alias: Josefin  

Car Model: Mainly Nissan Leaf 

Date and Time: 2017-04-27, 13:15. 

Type of interview: Skype phone call 

Duration: 32:46 

  

I: Interviewee 4 

EJ: Erik Larsson and Jonas Mellström 
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 # Speaker  Code 

1 EJ Du kan berätta lite om dig själv och om varför du valt 

att använda dig av en elbil. 

 

    

2 I Ja [Förnamn] heter jag, jag jobbar på [Lärosäte] och 

då är vi medlemmar i MoveAbout automatiskt. Man 

kan välja att bli medlem i MoveAbout som då har 

massa elbilar. Och därför så, då gick jag med där, då 

blev jag medlem så jag kan hyra elbilar för vi 

använder det till våran festival [Festivalnamn], där vi 

fokuserar på att försöka använda så lite utsläpp som 

möjligt, på natur osv. Så därför använder vi inte 

fossila bränslen utan då kör vi på el. Därför har jag 

kört mycket elbil, och sen jag gick med där i den 

elbilspoolen så har jag insett hur smidigt det är. Också 

särskilt då om man kör i stan så är det väldigt smidigt. 

PEOEV 

    

3 EJ Hur länge har du kört, du hade kört tre olika Nissan 

Leaf? 

 

    

4 I Ja, det var väl, om det var två vårar sedan, måste varit 

två år sedan så gick jag med, och då var det ganska 

lätt att hyra elbil via MoveAbout, man kunde bara 

kolla dagen innan, men nu verkar det som att det är 

extremt många som är med. Men nu måste man boka 

iallafall en vecka innan, gärna tre typ. 

PEOEV 

    

5 EJ Vilka modeller, är det bara Nissan Leaf eller är det 

någon annan modell du kört? 

 

    

6 I Jag har kört bara Nissan Leaf, sen har jag åkt med i en 

Zoe, och sedan i någon stor skåpbil som också är av 

något elbilsmärke. Och sen så är det några jag känner 

som har en liten Clio, som är elkonverterad från typ -

95. Så den har jag kört, så är det sån här växelmodell. 

Men den är, den slutade fungera. Elfel. 

PEOEV 

    

7 EJ Du, har du bara kört i Göteborgsområdet?  

    

8 I Nej, jag har kört ner till Skåne, från Göteborg till 

Skåne, sen har jag kört upp till Stockholm, sen vidare 

till Bergslagen. Men inte utanför Sverige. Och inte 

längre.. 

PEOEV 

    

9 EJ Kommer du ihåg om du hade några förutfattade 

meningar innan du själv provade elbilar. Dels om 

elbilar eller om infrastrukturen. 
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10 I Nej, för då för två år sedan så var det ganska kämpigt 

att köra, mer kämpigt än det är nu, men nej jag hade 

inga förutfattade meningar men än att jag inte tycker 

om att köra bil, vilket har ändrats nu. Jag tycker om 

bilar mer nu. Nej, inga förutfattade meningar. 

PEOEV 

    

11 EJ Du hade inget om själva laddningsinfrastrukturen 

heller, vi tänkte såhär hur det här skulle funka, 

någonting sånt, mer om det, innan? 

PEOEV 

    

12 I Nej, man har ju hört att det ska vara krångligt, men 

nej, jag hade inte så mycket innan för det var också 

lite krångligt. Men nej, nej. 

PEOEV, GTI 

    

13 EJ Varför tror du att elbilar fortfarande inte har slagit på 

marknaden riktigt, hittills? Tror du det finns någon..? 

 

    

14 I Det känns som många man pratar med tycker det 

verkar krångligt liksom. Många vill bara kunna sätta 

sig i bilen, köra och inte bry sig så mycket. Och det är 

nog en stor, att de bara inte orkar. För man behöver ju 

först planera sin resa. Jag kör mycket till Dalsland, 

det är dit jag kör mest. Man måste ju, får man en av 

de äldre modellerna så måste man verkligen planera, 

och man kan inte bara så här: kan ni hämta upp mig 

på närliggande station? Nej vi kan inte det, för då 

kommer inte vi fram. Man får verkligen lägga ner lite 

mer på det och det tar ju längre tid också. Med vanlig 

bil tar det två och en halv timme men för oss tar det 

alltid lite mer, nästan tre och en halv, för att då laddar 

vi en halvtimme, men vi kör liksom inte i 110. Så det 

tar ju längre tid. Men det är jätte-, jättekul. Så det tror 

jag. 

PEOEV, CPD, 

CT 

    

15 EJ Ok, är det en blandning av räckvidd och infrastruktur 

då kanske, som gör att..? 

 

    

16 I Ja. Och även att man inte vill, ja precis räckvidd hör 

ju ihop med det att man inte vill köra mer än 90 helst. 

Bara för att det räcker inte då. Ah, så räckvidd och 

infrastruktur. Lathet tror jag, också. 

GTI 

    

17 EJ Men då verkar du ha mycket erfarenhet av den 

publika laddningsinfrastrukturen. Då ska vi se, hur 

många gånger, mellan tummen och pekfinger, hur 

många gånger har du laddat på en publik laddstolpe, 

ute i det vilda så att säga. 
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18 I Oj! Wow, det är jättemånga gånger, men ok, kanske.. PEOEV 

    

19 EJ Men om du höftar!  

    

20 I Oj, men jag kan tänka mig, säkert 100 gånger. Jag 

åker mycket till Jönköping och Alingsås också. Jamen 

säkert 100 alltså. Det är väldigt många olika system, 

för hur man betalar och så, men det kanske ni 

kommer till.  

PEOEV, PS, 

ND 

    

21 EJ Ja! Vi kommer till det. Vad är din generella 

uppfattning om den publika infrastrukturen? 

 

    

22 I Det verkar vara väldigt bra här nere i väst. Eller är det 

här väst? Ah, det verkar vara lite svårare uppe i 

Stockholm, där kostar det överallt verkar det som när 

vi var där och körde. Men i Trollhättan, vi brukar 

alltid köra där det är gratis oftast, för det finns ju att 

man kan välja vägar, vi kör via Trollhättan istället för 

Uddevalla till exempel. Men det brukar alltid vara 

ledigt,en av hundra gånger har det varit upptaget så 

jag fått vänta. Det har varit lite problematiskt mellan 

Göteborg-Stockholm för ett och ett halvt år sedan, 

precis innan de byggt ut där, då tog det 13 timmar till 

Stockholm istället för typ sju eller vad det tar med bil 

egentligen. För då fanns det liksom inte, det gick inte, 

och då hade vi äldsta modellen också av Nissan Leaf, 

men nu tar det inte alls lika lång tid tror jag.  

CPD, CPL, 

CPA 

    

23 EJ Det finns, som tips! I Uddevalla, de har ju fått nytt 

IKEA nu, och alla IKEA har laddningsstationer. 

 

    

24 I Aha! Snabbladdning?  

    

25 EJ Det vet jag inte. Men det finns en där, precis vid Torp 

där. 

 

    

26 I Ok, för vi laddade på Torp, ibland där vi Max och då 

kostar det. Och i Trollhättan så är et gratis plus att 

elen de har är från vind och vatten och sol.  

 

    

27 EJ Hur upplever du tätheten av stationerna? CPD 

    

28 I Just det. När vi körde till Skåne fungerade det väldigt 

bra, inga problem. Samma sak när vi kört runt i 

Dalsland. Jag kan tänka mig, ah för två år sedan mot 

Stockholm var det ju inte ok. Då fick vi långsam-

ladda mitt ute på vägen någonstans, men jag tror att 

det är utbyggt nu. Jag tror det var hösten 2015 som de 

CPD 
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byggde väldigt mycket. Men jag kan tänka mig att det 

inte är så bra i Norrland. Det vore ju alltid gött om det 

var mycket mer, då behöver man ej oroa sig, så kan 

man stanna till 5 minuter bara. Nu måste man ändå 

liksom tänka lite.  

    

29 EJ Om man tänker i takt med att räckvidden  på bilarna 

ökar, tror du behovet kommer att ändras då? 

CPD 

    

30 I Ah just det. Precis, då kanske det är lagom som det är 

nu. Men ett problem som upptäckt också är att det är 

väldigt svårt att få reda på information om det är 

någon laddare som är trasig. Jag har kommit fram 

några gånger när den är avstängd, och ringer man dem 

så; ah just det, den är trasig. Det står ingenstans 

riktigt. Det verkar som, då hade vi ändå kollat på typ 

två olika hemsidor, och då hade det på båda de 

ställena stått att den är ok. Men det är sådana 

hemsidor som uppdateras av privatpersoner liksom. 

CPD, LCP, 

CPA 

    

31 EJ Men har det ändå stått, eller den ger den 

informationen om att en ska vara ok? Har du varit 

med ngn gång om att det står att den inte är ok så att 

du sett det? 

CPA 

    

32 I Ah det har jag sett en gång för det stod att det här är 

ett byggarbetsområde nu så man kommer inte åt den. 

CPA 

    

33 EJ Ah ok, så då var det fel informerat då.  

    

34 I Ja, så jag brukar alltid kolla upp, ska jag köra längre 

så kollar jag alltid upp på uppladdning.nu, så kollar 

jag alla de stationerna bara för att vara säker. För vi 

blev fast påväg hem från Stockholm, det var en 

laddare i Ljung som inte funkade. 

LCP, CPA 

    

35 EJ Hur tycker du, man pratar ju om range anxiety. 

Tycker du det är jobbigt att köra, eller hur känner du, 

att man har ångest för att det ska ta slut? 

 

    

36 I Haha, ja jag har jätteofta ångest. Fast det är ändå lite 

spännande på ett sätt också haha. Det blir ofta ett 

äventyr, som nu sist till Dalsland, så var det första 

gången någonsin som bilen faktiskt dog. Den tog 

verkligen slut. Och då insåg vi att när vi läste 

manualen att de elbilarna kan man inte bogsera 

Nissan Leaf genom att bara dra den med snöre, för 

hela bilen låser sig, alla hjul låser sig. Så vi trodde 

bara att vi kan dra den sista biten, men vi fick ju ringa 
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en kontakt som hade en bogseringsbil och lyfta upp 

bilen liksom. 

    

37 EJ Som på ett flak liksom?  

    

38 I Ah vi fick lyfta upp den på ett flak, vi var 10 pers så 

det gick bra. 

 

    

39 EJ Låser sig hjulen när den tar slut liksom?  

    

40 I Ah det gjorde den, den låste sig inte i neutralläge utan 

den låste sig i rive. Och då är det liksom; jaha! Så jag 

har ofta ångest över det, men det är spännande, men 

också lite jobbigt. Nu kommer det vara ännu 

jobbigare för jag trodde man ändå kunde dra bilen.  

 

    

41 EJ Du menar du kommer ha ännu mer ångest nu.  

    

42 I Ah jag har absolut räckviddsångest men det är ändå 

värt det. 

 

    

43 EJ Ah, ska du ta den? Ah, om du får välja själv om de 

här olika laddstationerna, hur tycker du de borde 

placeras då? Både rent geografiskt och förhållande till 

andra saker. 

CPL 

    

44 I Ah, det känns som att nu är det alla stora städer 

nästan. De kanske borde ändå placera, de bilar som 

jag kört kan det vara så man vill ladda var 9e mil. 

Men jag känner att det skulle vara bra ändå var 5e 

mil. Åt alla håll, alla vägar. Men gärna att de placeras 

vid något trevligt ställe. Nu är det alltid vid Max eller 

Burger King. Så, jag kanske hade föredragit vid något 

annat ställe så man får lite upplevelse. 

CPL, CPD 

    

45 EJ Hur mycket har du käkat på Max?  

    

46 I Eh just nu käkar jag på Max varje fredag, lördag typ. 

Fredag, söndag. Vi åker alltid på helgerna. Jag har 

aldrig ätit på Max innan, nu säkert, om jag laddat 100 

gånger så har jag ätit på Max 50 gånger. 

CPL 

    

47 EJ Men hur långt räcker, om du tar en sådan 

snabbladdning, 80% kör man på va, hur många mil 

räcker det för den bilen du har. 

 

    

48 I Den sämsta Nissan LEaf så är det 10 mil. Och den 

bästa vi har är det nästan 20. Men det är om man kör i 

typ 80-90. Det skulle ju vara gött att kunna köra typ 

CPD 
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110, med den även sämsta bilen. MEn det är också, 

ibland vill man köra runt lite. Det hade varit skönt om 

det var var 5e, men var 10e räcker egentligen. Nä var 

5e hade varit jättegött. Och.. 

    

49 EJ Du var lite inne på det innan, men de olika 

betalningsmetoderna, hur har du upplevt dem, nu 

betalar ni, det var gratis sa du men. 

PS 

    

50 I Ah många är ju gratis som jag väljer, men de som 

kostar har ju ofta någon app. Och det är lite olika 

appar, det har varit såhär tre olika appar, och då finns 

det en app jag använder nu som heter InCharge eller 

någonting, den har en bugg i sig, det står fyll i här, 

gör ett lösenord så slipper du fylla i kontonummer 

varje gång, men det är någon bugg där så det funkar 

inte, så man varje gång får fylla i sina kontouppgifter 

om och om igen. Sen är det något med att man kan 

skaffa en rfid tagg på något system, det har jag inte 

gjort. Sen finns det ett kort som heter Clever typ. Då 

har man ett kort som man laddar på med pengar, då 

gäller det att man har ett sånt kort. Jag tror vi kom 

fram till en bensinstation 10 minuter innan de stängde 

och lyckades få tag på ett sådant kort, och då kände 

man whow. 

PS, ND 

    

51 EJ Hur tycker du man borde göra, vad hade varit 

optimalt för dig? 

PS 

    

52 I Det med app är ju väldigt bra, det skulle vara bra om 

det var samma app. Överallt. 

PS, ND 

    

53 EJ Så en viss standard.  

    

54 I Ja, ja. En standardapp. Jag vet i Angered så behöver 

man en kod, vi ringde typ MoveAbout och då fick vi 

den koden men annars visst vi ju inte hur vi skulle 

laddat där. Det avr också gratis, men ja, väldigt 

mycket olika. 

PS 

    

55 EJ Kryptiskt! När du ska hitta de här olika laddstationer, 

hur går du tillväga då? Du snackade om uppladdning, 

men finns det några andra sidor eller appar? 

LCP 

    

56 I Jag kollar bara på uppladdning. Jag vet att det finns 

någon mer sida som man brukar dubbelkolla med, 

men jag vet inte vilken det är. Jag har inte använt, jag 

kollar bara uppladdning.nu. Det brukar vara ganska 

bra. Eller ganska lätt att använda också. 

LCP 
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57 EJ Så du kollar det innan du åker iväg, hemma då.  

    

58 I Mm, inte om jag åker till typ, Dalsland för där kör vi 

ju så ofta. Så då vet vi att det finns på två ställen i 

Trollhättan med tre laddare på varje. Det är så sjukt 

utbyggt. Trollhättan är verkligen bäst på det. Annars 

så, andra ställen kollar jag, men inte just de vanliga 

resorna.  

 

    

59 EJ Tänkte ifall man inte skulle haft något IT-stöd, hur 

gör man då? ÄR det lätt att hitta, är det skyltat och så? 

LCP 

    

60 I Ah, om man vet att man är påväg någonstans och man 

vet att det finns en laddare någonstan så är det såhär 

skyltat bredvid. Då är det en liten tanksymbol med en 

liten blixt i. Men då måste man ju vet, eftersom det 

bara är på vissa ställen var tionde mil så måste man 

veta, hade man inte haft internet så hade man inte 

hittat nej. 

LCP 

    

61 EJ Ok, priset, tar man det i beaktning, ni, du gör ju det då 

i och för sig eftersom ni. 

 

    

62 I Ja, det är jättebilligt för oss. Eller, att hyra bil är, jag 

betalar 500 för en hel helg. Att hyra bilen liksom. Och 

då är det ju, oftast gratis då. Ibland så kostar det lite 

då när man laddar, men annars så, jag väljer ju då att 

ladda lite efter pris.  

 

    

63 EJ Vet du om det varierar mycket annars?  

    

64 I Jag tror att det är ganska samma överallt. 70-80 kr för 

en full tank på sommaren. 100 kanske till och med om 

det är en sådan bra bil att det räcker längre. 

 

    

65 EJ Hur upplever du själva laddningstiderna, tycker du det 

varierar efter olika stationer och modeller sådär? 

CT 

    

66 I Nja, jag har inte helt koll på det, men det tar väl typ 

30-40, jag brukar vara iväg och äta och så, så vi 

brukar bara låta det stå på. Men det är ju längre på 

vintern. Men det är inte så att jag tänkt på det, bara att 

jag hört det. 

CT 

    

67 EJ Men det varierar mellan det långsamma och snabba 

antar jag. 

CT 

    

68 I Jaa. Långsamma tar ju 10 timmar. Så det brukar vi CT 
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alltid ladda [inaudible]. 

    

69 EJ Men du har också [inaudible] samma för mellan de 

här olika, den gamla och nya Nissan antar jag då. 

CT 

    

70 I Ah den nya tar ju lite längre tid att ladda eftersom den 

har ju större batteri. Men då kommer man ju längre, 

så det är ju värt. Men också om man laddar hemma i 

10h så kan man liksom fylla upp den högre, man kan 

komma längre då. För snabbladdaren är den lite 

begränsad till 80%, 90% . Medans hemma kan man 

ladda fullt. 

CT 

    

71 EJ Ja, du var inne lite på det innan, men tillgängligheten 

för laddstationer. Du sa att de hade varit sönder vid 

två tillfällen. Är det ofta att de varit upptagna, att en 

vanlig bil tagit upp plats eller så? 

CPA 

    

72 I Nej det har faktiskt aldrig hänt, det har aldrig varit 

någon annan bil i vägen. Och, i Trollhättan är det 

ganska fullt oftast, men det har alltid funnits en ledig 

plats, för det finns det tre, men nej, någon gång har 

jag varit tvungen att vänta men då var det otur att 

bilen körde in precis framför mig på vägen, fick vänta 

en halvtimme. 

CPA 

    

73 EJ Men på typ uppladdning, står det, står det om de är 

upptagna där, eller det uppdateras inte i realtid?   

LCP, CPA 

    

74 I Ah det hade varit coolt, nej, nej. Och eftersom de 

ligger på så långt avstånd har man ju oftast spanat in 

det redan. Så då skulle det typ inte påverkar så 

mycket om man inte kan, i och för sig i Trollhättan 

finns det ju andra ställen också så skulle man kunna 

välja. Ah det skulle vara bra, men.. ah. 

LCP, CPA 

    

75 EJ Men det har bara hänt en gång att det varit upptaget 

och en gång att det varit sönder? 

CPA 

    

76 I Två gånger sönder, och en gång ledde det till en kris, 

och en gång var det lugnt. 

CPA 

    

77 EJ Ok, dubbelkollar du då, eller var det bara uppladdning 

du använde för att kolla? 

LCP 

    

78 I Nej då hade jag kollat någon annanstans också. Så jag 

ringde ju till dem då, det var ju sent, 0 på natten, och 

då verkade det vara någon privatperson som svarade. 

Jag tror det var Fortum, han bara hej hej, nä den är 

LCP, CPA 
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trasig. Och var är närmsta? Äh det vet jag inte. Man 

bara hallå, jag är i kris här. 

    

79 EJ Men har du kört uppladdning sen du började köra 

med elbilar, eller har du provat på något annat också? 

LCP 

    

80 I Jag har alltid kört det. LCP 

    

81 EJ Om man kollar på typ olika stöd och services som 

finns runt omkring de här bilarna till exempel, olika 

laddningsstandarder och olika appar, uppladdning till 

exempel. Tycker du den har varit ganska stabil, tycker 

du den förändrats mycket, gjort det jobbigare eller 

bättre? 

NC 

    

82 I Nej men den har varit ganska bra, det hade ju varit bra 

om det fanns lite mer bestämda system. Men det 

känns som att det kanske kommer komma. Det finns 

väldigt mycket olika saker nu, alla de här olika 

betalmetoderna och olika hemsidor och grejer. Det 

känns som att snart kommer folk att välja en, som 

kommer bli den stora. Så jag tänker att det kanske 

kommer lösa sig snart. 

NC, ND 

    

83 EJ När du skulle välja vilken elbil du skulle köra, 

påverkade det laddningstandarderna valet av, alltså 

vilken, för det finns ju olika laddningsstandarder. 

Påverkade det valet vilken modell du skulle köra. 

ND 

    

84 I Nej det var, jag har inte alls tittat på det. Jag får ta de 

bilarna som är i bilpoolen som jag, jag fick tilldelat 

som är gratis, gratis medlemskap, så det blev det. Det 

är klart att jag skulle gärna köra. Man kan också hyra 

Tesla, men det är ju svindyrt liksom. Klart jag hellre 

skulle gjort det. 

ND 

    

85 EJ De har ju längre räckvidd och så också.  

    

86 I Ja precis. Skulle jag åka ännu längre skulle jag kanske 

hyra det någon gång. Jag har åkt Tesla också i 

Göteborg, det finns Taxi. 

 

    

87 EJ Ah det vet jag att det också fanns i Stockholm också.  

    

88 I Ja man kunde ringa direkt till honom istället för att 

ringa och stå i telefonkö. Så kan man ringa direkt till 

honom, han jobbar också för Göteborgs taxi. Det 

kostar lika mycket. Arne. 
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89 EJ När du använt uppladdning och så, du har ju visat ett 

fel någon gång, att den inte fungerat, men tycker du 

annars att den varit pålitlig, har den legat nere eller så.  

CPA 

    

90 I Nej den har inte legat nere. Men det är ju, det stod 

inte om att de var sönder, den är inte helt pålitlig. Jag 

är inte säker på att de som har laddstationerna 

använder sig av sidan, det jag inte om det är så ens. Så 

jag använder den mest bara som stöd på något sätt, så 

jag litar inte helt på den.  

CPA 

    

91 EJ Jag tror det är ett användarbaserat nätverk va.  

    

92 I Ja.  

    

93 EJ Hur hittade du den här uppladdning, var det första 

träffen eller, var det självklart du skulle använda den 

sidan? 

ND 

    

94 I Jag vet inte, jag tror det var de jag åkte med som 

visste att den fanns. Oklart faktiskt. Det var inte jag 

som hittade den. 

ND 

    

95 EJ Då var det inte svårt att avgöra, det var bara den som 

fanns liksom. Det var den du hörde talas om. Aright. 

Har du några övriga tankar kring infrastrukturen, 

service och verktyg runt omkring? 

 

    

96 I Njae, det vore ju bra, jag har inte riktigt bestämt mig 

om jag tycker det är bra att det finns en laddstation 

med en laddgrej för en bil på många olika ställen eller 

om det borde finnas många på ett ställe. Jag har inte 

riktigt bestämt mig för vad jag tycker är bäst. Det är 

ju bra om det finns många på ett ställe utifall det blir 

upptaget, men också bra om de är utspridda  på 

många ställen. 

CPA, CPD, 

CPL 

    

97 EJ Jag tänkte, när det finns många laddstolpar, finns det 

då flera uttag på varje stolpe, en till är det ChaDeMo 

till Nissan kanske? 

 

    

98 I Ah ChaDeMo. Sen finns det oftast andra med men jag 

vet inte vilka det är för jag har aldrig använt det. 

 

    

99 EJ Ok vet du om de låses till, kan man bara vara en bil på 

varje stolpe. 

CPA 

    

100 I Nej man kan vara, på den i Trollhättan som är gratis 

så är det två olika på varje stolpe. Då kan man vara 

CPA 
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två på varje stolpe, olika bilar. Men är det sån man 

betalar för så är det tre, nej men du man kan vara, 

man kan vara tre ändå. Man slår in den koden som är 

specifik för laddgrejen man tar. Man kan vara flera på 

samma gång. Olika typer då. 

    

101 EJ Smidigt. Sista frågan! Vad anser du vara viktigast för 

själva infrastrukturen i framtiden. Om du får välja vad 

du vill man ska trycka på, vad hade du valt då? 

 

    

102 I Hm. Oj, svårt.  

    

103 EJ Du får välja fler också du behöver inte välja en hehe.  

    

104 I För min egen del så skulle jag vilja att de placerades 

utanför andra ställen än Max. Så att folk kan få en 

annan upplevelse när man är ute och kör. Att man till 

exempel kan, det kan vara utanför ett museum eller 

vad som helst, att man i 30 minuter kan göra något 

spännande eller roligt. att resan blir en del av 

upplevelsen. Men om det skulle vara något mer 

praktiskt så skulle det nog vara att de är tätare, på fler 

ställen. I alla fall i alla städer, i Alingsås åker jag 

mycket till och där finns ingen. 

CPL, CPD 

    

105 EJ Jag tänker att det kanske också blir en politisk fråga, 

att det är något man försöker trycka på. Om man vill 

ha fler utanför museum och så. 

CPL 

    

106 I Ja, min syster sitter i något råd i Alingsås, och hon sa 

det att hon sagt till dem; ska vi inte skaffa en 

elladdare för att också locka kunder då, hon har butik, 

och då sa de; “nej vi väntar tills det kommer fler 

elbilar först.”, så det är ju liksom, tvärtom haha. 

CPL 

    

107 EJ Det är ju lite sådan debatt nu, vi har läst enorma 

mängder litteratur. Sverige har ju varit mycket så nu 

att antingen satsar man på laddarna eller så kommer 

folk vänta på bilarna. Hönan och ägget. 

 

    

108 I Ja. Man kan ju inte börja köra tåg innan man har 

järnväg precis. Man får ju skaffa en laddare liksom. 

 

    

109 EJ Har du något sista du vill tillägga, övrigt?  

    

110 I Nej, jag tror jag har sagt mycket. Att det är kul! Det är 

kul att köra elbil. Det är väldigt socialt också för det 

är många som vill prata med en. Var som helst, 

byggvaruhuset var det på senast. Han som bar ut 
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brädorna frågade om han fick sitta i bilen. Ja jo du 

kan få, du kan få köra ett varv på parkeringen. 

    

111 EJ Är det, är det socialt mellan bilägarna också?  

    

112 I Ah jättemycket, på laddstationerna blir det en del prat.  

    

113 EJ Är det någon bilmodell som är drygare än andra 

kanske? 

 

    

114 I Haha, vi träffade en norsk Teslaägare för ett tag sedan 

som sa; ni borde skaffa en Tesla. Vi har inte råd med 

det. Han bara; men skaffa typ fyra företag för jag har 

fyra företag nu, så nu har jag två Tesla. 

 

    

115 EJ Perfekt lösning haha.  

    

116 I Men nej det är ingen som är drygare, men lite 

intressant. 

 

    

117 EJ Men vad snällt att du ville ställa upp. Ja tack så 

mycket! 

 

    

118 I Ja lycka till, ni skulle maila något där om någon dag?  

    

119 EJ Ja vi skickar det till dig. och du kommer vara anonym 

i den, ditt namn är inte med. 

 

    

120  [...]  

    

121 EJ Jättesnällt av dig, då skickar vi det imorgon antar jag. 

Ha det fint nu! Hej. 

 

    

122 I Ja. Tack! Du med. Ni med! Hej.  
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Appendix 6 – Interview 5 

Sex: Male 

Age: 29 

Alias: Pascal  

Car Model: Mainly Nissan Leaf 

Date and Time: 2017-05-04, 13:31. 

Type of interview: Skype video call 

Duration: 37:35 

  

I: Interviewee 5 

J: Jonas Mellström 
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# Speaker  Code 

1 J Vi transkriberar intervjun sen och så skickar vi ett ex till dig, 

så du kan kolla att det inte är något fuffens, så du ser att vi 

inte ändrat på dina svar. Vi börjar med första frågan, skulle 

du kunna berätta lite snabbt om dig själv och om varför du 

använt dig av en elbil? 

 

    

2 I Ja. Det är väl av miljöskäl, och sociala skäl, jag är ej så 

förtjust i bilar överlag, men jobbar mycket med 

kulturevenemang och mat och ljud och ljus teknik, så jag 

behöver, allt klarar jag inte med lastcyklar utan behöver bil 

ganska mycket utanför storstäder. Så jag behöver 

transportera saker. Och så finns ju MoveAbout, elbilpool lite 

runt om i Sverige och Norge tror jag, där vi är med, och hyr 

väldigt mycket genom dem, och det är ett superbilligt sätt att 

hyra bil, du betalar 500kr för en helg och så är det gratis att 

ladda. Sen är det också en ekonomisk aspekt, men vi hade 

nog gjort det om det var dyrare också, t.ex. arrangerar vi en 

festival som försöker vara helt fossilfri, alla transporter och 

all energi, vi gör all energi, eller all elenergi på plats med 

solceller och batterier, och använder matsvinn och serverar 

och, försöker göra det med så få utsläpp som möjligt. Så dit 

hyr vi väldigt mycket elbilar och har kört i flera år.  

PEOEV 

    

3 J Är ni alla ingenjörs-aktiga då eller? Tänker om man ska göra 

energiceller och ska göra mycket energi och sådär. 

 

    

4 I En gång till.  

    

5 J Jag tänker om man såhär ska göra förnybar energi, och man 

är mycket tekniskt lagd, eller teknisk bakgrund. 

 

    

6 I Mja vi är väl tekniskt lagda, men ingen ingenjör, vi har en 

[sysselsättning] med oss, men hen är, eller [förnamn] har ni? 

 

    

7 J Japp.  

    

8 I Ja, hen är närmsta ingenjör vi har hehe. Men hen är inte så 

inne på den tekniska biten. 

 

    

9 J Nä vi snackade lite om det förut, vad det var hen pluggade.  

    

10 I Men vi är flera som är bara väldigt intresserade och har, läst 

tekniskt gymnasium, inte mer än så. 

 

    

11 J Nä. Cool ju. Vad är din tidigare erfarenhet vad det gäller 

elbilar, hur länge har du kört och vad har du kört, och det kan 
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vara innan också innan MoveAbout. 

    

12 I Ja. Den första elbilen jag körde var nog en elbil som vi äger, 

som är Renault Clio från -96 eller -97 som är el från fabrik. 

Som är fortfarande en väldigt bra bil tycker jag. Det är 

orginalbatteri och den går 7 mil tror jag, säkert 7 mil. Det 

tycker jag är väldigt bra, den har ju inte snabbladdning, det 

är en stor nackdel. Men den funkar i stan. Och så är den inte 

så snabb, men det är ju inte prestandan jag är ute efter så sätt. 

PEOEV, 

CT 

    

13 J Nä, du är mer ute efter det miljöaktiga då, så sätt.  

    

14 I Ja, precis.  

    

15 J När var första gången du provkörde eller var med i en, om du 

minns det. 

PEOEV 

    

16 I Det måste väl varit fyra fem år sedan. Eller så åkte jag 

[inaudible] tidigare. Ah, jag minns inte riktigt. fyra fem år 

sedan var det nog. 

PEOEV 

    

17 J Innan du började använda dig av elbilarna, kommer du ihåg 

om du hade förutfattade meningar. Asså inte så, mer vad 

tyckte du om infrastrukturen och hur det skulle fungera. 

Kommer du ihåg om du hade några tankar kring det innan? 

PEOEV 

    

18 I Nä, jag hade nog ingen riktig koll så innan, mer än att 

generellt tänkte att el är nog bra haha. Men jag hade för lite 

koll för att ha några fördomar eller förutfattade meningar om 

det. 

PEOEV 

    

19 J Om du började för cirka fyra fem år sedan, är du ändå ganska 

tidigt på bollen i Sverige iallafall om man, Norge har varit 

lite före men Sverige varit lite senare.  

 

    

20 I Jaa, men då var det ingen vidare infrastruktur, och 

fortfarande ingen jättebra infrastruktur om man ska köra 

längre sträckor. Om man vill kunna röra sig fritt i alla fall. 

Men det har ju blivit bättre. För två år sedan så körde vi Gbg 

till Sthlm till Ställberg som är norr om Örebro, sen till Gbg 

igen. Och Gbg Sthlm så fanns det inte snabbladdare hela 

vägen så vi fick långsamladda ibland. Det berättade kanske 

[förnamn] om? 

PEOEV, 

GTI, CPD, 

CT 

    

21 J Ja, eller nej, det vet jag inte, hen berättade om Skåne.  

    

22 I Ok, Gbg till Sthlm tog 13 och en halv timme tror jag. För vi 

tänkte att det var roligt att testa, men nu har det kommit fler 

nya snabbladdare på vägen så nu ska det gå mycket snabbare 

PEOEV 
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att ta sig. 

    

23 J Nästan som ett sådant, man byggt en egen segelbåt och 

hoppar ut kan jag tänka mig, man vet ej om man kommer 

vidare hehe. Varför tror du att elbilar inte riktigt slagit på 

marknaden. Iallafall om man kollar på Sverige i dagens läge? 

 

    

24 I Det är väldigt få som vet något om elbilar, och sen är det 

väldigt många som tror att de vet. Och har förutfattade 

meningar. Har överhört ganska mycket om folk som pratar 

om elbilar, hur livsfarligt det är och olyckor, var man ska 

ladda någonstans och batterierna slits ut på något år och.. att 

det bara är en fluga som inte kommer finnas. Folk som hittar 

på saker, eller har gått på saker som någon annan har sagt. 

Och sen är det ju absolut att ingen vågat satsa på 

laddinfrastrukturen, förrän nu de senaste två åren. Jag vet 

inte hur det jobbats från statligt håll. Det finns ju det här 

klimatklivet, man kan söka pengar för att sätta upp 

laddstolpar. 

GTI 

    

25 J Juste det, de har någon årlig konferens, de hade för en månad 

sedan. Slutet av mars april där. 

 

    

26 I Det har de säkert. Det var nog där ansökan skulle in 

någonstans. Nästan [inaudible] går till laddinfrasruktur, tror 

jag. Det är väl en bra grej för att folk ska ha möjlighet att 

sätta upp på ställen där det inte hade varit möjligt annars. Nu 

finns det i Gbg, vilket jag tycker är lite konstigt för här 

kanske man inte behöver snabbladda så mycket. 

GTI, CPD, 

CPL 

    

27 J Nej där kanske man laddar i sitt hem istället? GTI 

    

28 I Ja, precis. Det har  kommit en fem sex nya som jag sett bara 

det senaste året. 

GTI 

    

29 J Vi gjorde tidigare en intervju med en annan kille som, som, 

han var lite trött på att folk tog lite som hans koncept och 

använde som marknadsföring, att Max och IKEA tog det 

som marknadsföring och så blev han lite sur för att de tog 

kunder typ, för att det inte var någon annanstans där det 

borde varit, men det kan väl kanske också vara ett alternativ 

till att det finns mycket i Gbg också ifall det är privata 

företag. 

GTI 

    

30 I Ah. Jag tror mest det är Göteborg Energi dock som har satt 

upp dem. Av någon anledning, de har ju mycket, de är 

väldigt engagerade i miljöfrågor, eller iallafall vill skylta 

med det, och det är väl ett sätt att sköta det. Och angående att 

det är Max och McDonalds som har laddningsstationerna, 

GTI, CPL 
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jag tänker att det är ganska, om man ska vara fördomsfull så 

är det väl deras kunder som man vill nå. Även om jag kanske 

inte, jag har inte ätit på Max och McDonalds på tio femton år 

före jag börjat åka elbil hehe. Det finns liksom inga 

alternativ riktigt. 

    

31 J Nej, du har du mycket erfarenhet av, man snackar om 

publika laddningsinfrastrukturen, så då räknar man bort när 

du inte laddar i ditt hem utan sådana laddstolpar. Har du 

mycket erfarenhet av sådana, du sa ju innan att du åkte till 

Sthlm. 

GTI 

    

32 I Ja. Ja men absolut, vi laddar nog mest på sådana, vi åker upp 

till Dalsland till festivalen så laddar vi alltid i Trollhättan 

eller Uddevalla. Och där har det väl alltid funkat bra, på de 

ställena. Det var något ställe på den här resan som jag och 

[förnamn] gjorde, nu minns jag ej vad det hette, men där 

fanns det bara en sån laddare, snabbladdningsstation, men 

den var ur bruk. Det stod ej på uppladdning.se att den var. Så 

där blev det lite tight för oss, att komma vidare till nästa.  

Och det är, sådant får ju inte riktigt hända. Det går ju inte, för 

elbilister. Man måste ju kunna räkna med att det går att ladda 

på de ställena, för man är så himla fast annars. 

PEOEV, 

GTI, CPA. 

CPD 

    

33 J Ja. Vi snackade med en kille som höll på med att bygga 

elbilar på [namn] som varit med i tävlingar och byggt 

modeller, och han snackade mycket om att såhär, just nu så 

tekniken finns men man fokuserar mycket på att just sådana 

tillfällen inte ska finnas. Att ha extra batteri, att det är väldigt 

viktigt att det finns en plan b. Men vad tycker du att den 

generella uppfattningen av infrastrukturen i Sverige, tycker 

du att den bu eller bä. 

GTI 

    

34 I Den blir väldigt mycket bättre. De senaste två åren har den 

blivit extremt mycket bättre i södra Sverige, där jag rör mig. 

Jag har aldrig åkte elbil norr om Ställberg. Och det är ganska 

glest förutom längs med kusten, Norrlandskusten. 

GTI, CPD 

    

35 J Du tycker den är påväg upp, att den är påväg åt rätt håll 

iallafall. 

GTI 

    

36 I Ja, absolut, det ären väldigt stor skillnad. Nästan varje gång 

vi ger oss ut så hittar vi ett nytt ställe. En ny väg som går att 

ta. 

GTI 

    

37 J Hur ofta är ni ute och kör ungefär?  

    

38 I Nu är det en gång varje helg till Dalsland, under våren i 

princip. Sen är jag ute några dagar i veckan och gör andra 

PEOEV 
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ärenden också. 

    

39 J Kom nästan lite in på det, men hur upplever du tätheten 

mellan de här olika stationerna som vi pratade om tidigare 

här, när någon var slut sådär, hur tycker du tätheten rent 

generellt fungerat, i Sverige. 

CPD 

    

40 I Ja men nu, de sträckor jag rör mig på så är det rimlig täthet, 

det är väl 8-10 mil mellan varje. Och det funkar ju bra. Så 

jag tycker snarare, just nu att problemet är att elbilarna borde 

hänga med bättre. Skulle vilja komma strax över 20 mil. 

Man behöver ladda lite för ofta för att köra längre sträckor. 

Kommer man lite drygt 20 mil så är det ganska bra att ta en 

paus och resa sig lite. Då är det 2 timmar om man kör och 

laddar en stund. Det skulle vara väldigt mycket enklare att ta 

sig längre sträckor. Jag skulle vilja kunna köra 50 mil eller 

så, och jag har inte riktigt pengar till en Tesla. Men det börjar 

ju komma. Det är många som har annonserats ut att det ska 

släppas i år eller nästa år. 

CPD 

    

41 J Ja. Jag läste, jag tror det var Dagens Industri som skrev om 

det var en vecka sedan att de ska göra, Jag tror VW skulle 

göra en Golf som ska ligga strax under 100 000 och ska 

räcka 50 mil tror jag något sådant där, de hade verkligen 

satsat stenhårt på att göra den så billig som möjligt. 

 

    

42 I Ah. Ny bubbla.  

    

43 J Ja precis haha. Vad tycker du om placeringen på själva 

laddningsstationerna, hur de ligger rent geografiskt.  

CPL 

    

44 I Ehm. Jo men jag, som sagt där vi brukar röra oss så ligger de 

väldigt lämpligt rent geografiskt. Jag saknar något mellan 

Vänern och Vättern, där går det inte att köra riktigt, mellan 

Örebro och förbi Mariestad ner mot Jönköping. Där är, nu 

minns jag inte i huvudet, men det är mellan tolv och sjutton 

mil, och det klarar man kanske, en 30kW bil, kanske klarar 

det men inte äldre bilar. 

CPL 

    

45 J Hur tycker du de är placerade, i förhållande till kontext typ, 

vi snackade lite om det här med McDonalds och Max till 

exempel. Hur de ligger placerade med relativitet till andra 

saker man kan göra så länge.  

CPL 

    

46 I De är ofta på köpcentran och, men det finns alltid något att 

göra, iallafall för oss som när vi kör så är det oftast i 

Trollhättan, där finns det lite olika restauranger, det finns 

stora matbutiker, Jula Clas Ohlson och sådana. Vi har lltid 

grejer att handla där, för oss är det väldigt bra. 

CPL 
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47 J Ok, men om, om du skulle få bestämma själv hur de låg 

placerade, hur skulle du placerade dem då, hade fortsatt 

placera i förhållande till köpcentran och så. 

CPL 

    

48 I Ja, jag tycker de ska passa så många som möjligt [inaudible], 

fler pröva på elbilar, och då tycker jag att det är en bra 

placering. Vid ställen som många vill till. Sen skulle jag 

personligen vilja ha vid andra restauranger än Max och 

såklart, men jag skulle inte vilja ha någon infrastruktur som 

bara passade mig. Jag kan anpassa mig efter 

laddinfrastrukturen mer än andra tror jag. 

CPL 

    

49 J Mm. Du nämnde förut att ni inte betalat något när ni varit ute 

och kört, ni har betalat i de gratis laddstolparna. 

 

    

50 I Ja vi har betalat på några ställen.  

    

51 J Ok, hur upplever du själva betalningsmetoderna där, hur man 

går tillväga för att betala där. 

PS 

    

52 I Ofta ganska struligt, nu var det ett tag sedan jag betalade, 

men nu vet jag inte ifall det finns fortfarande, men förut var 

man tvungen att ha RFID-brickor som inte gick att köpa på 

plats på en del ställen, tror att Clever, var det väl, som körde 

med det. Eller Fortum. Då var man tvungen att veta innan 

ifall man behövde skaffa det någon annanstans. Och på en 

del ställen har man varit tvungen att gå in på bensinmacken 

för att låna brickor som man blippat för att kunna använda 

dem. Det har liksom inte kostat något. Och det finns, ett 

ställe i Gbg där man ska slå in en 4-siffrig kod man ska slå in 

för att ladda, och den vet alla bara, det kostar ingenting. Det 

är en del väldigt konstiga lösningar.  

PS, ND 

    

53 J Men det är väldigt varierande från station till station? PS, ND 

    

54 I Ja precis. PS 

    

55 J Men är det också ett mysterium, man hittar de kanske lätt 

men det är svårt att lista ut hur man väl ska betala för dem, 

eller för att logga in eller så. För vissa har jag förstått det 

som att man måste logga in och en behöver man ej betala, att 

man måste vara medlem. 

PS 

    

56 I Ja, det är möjligt att det finns sådana, det har jag ej råkat ut 

för. 

PS 

    

57 J Ah, jag vet att vissa har att man skulle ladda ner någon app 

och sen var det klart, så skulle man bara logga in bara typ. 

PS 
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Men det har varit väldigt varierande då mellan de olika? 

    

58 I Ja, och det har varit väldigt rörigt att det är så många olika 

och så måste man ha en app för varje. Och, ha sitt kort 

registrerat, och apparna strular ibland en del. Ibland är det 

SMS, och någon gång skulle jag ladda, det var nog på det här 

långturen, då fick jag svar på mitt SMS att jag hade blivit 

svartlistad hos dem, så jag fick inte ladda mer. Så ringde jag 

och frågade varför, om det var något jag ej betalt, och då sa 

kundtjänsten bara att; ‘nej jag har ingen aning varför det 

blivit så, men jag kan inte ta bort det heller’. Hehe, men efter 

några dagar så ringde de upp och sa att de verkligen inte 

kunde förstå varför det blivit så och tog bort det. 

PS, ND 

    

59 J Ok, så de kom på hur man tog bort det iallafall. Det var ju 

skönt att höra haha. Du nämnde uppladdning.se hette det va? 

 

    

60 I .Nu tror jag.  

    

61 J .Nu just det. Har du bara använt dig av den eller något annat 

hjälpmedel för att lokalisera de här laddningsstationerna? 

LCP 

    

62 I Jag har nog bara använt den i stort sett, sen ibland när det har 

varit, för att safea har jag gått in på ägarens, den som äger 

stationens hemsida för att kolla att den verkligen är igång, 

för uppladdning är ju en tredjeparts-grej som bygger på 

användares uppgifter. Det finns ju ingen central, någon 

central plats där alla laddstationer är uppkopplade till en 

karta. Det känns som att det borde vara möjligt. För att veta 

att en, eller för att få reda på att en station är ur bruk så måste 

ju någon varit där innan mig och skrivit i kommentarerna. 

Och det funkar ju oftast bra, men det är ju inte riktigt ett 

perfekt system. 

LCP, CPA 

    

63 J Så du använder uppladdning lite som en sökmotor, sen går 

du in och kollar att det stämmer. För det står på uppladdning 

också vilken den tillhör? 

LCP 

    

64 I Ja. Så brukar det stå hur man ska betala, om det är något 

konstigt. 

LCP 

    

65 J På tal om priset med elen, är det något du tagit i beaktning, 

ifall det skiftar mycket mellan olika laddningsstationer, eller 

om ni kör en runda om för att hitta något billigare. 

 

    

66 I Nja. Det är klart att vi kollar på det, och framförallt, så är 

det, jag tror att de flesta tar betalt per minut man laddar, 

vilket är väldigt konstigt, att det inte är per kW/h man laddar. 

Det tror jag någon gör iallafall,tar betalt för det som kostar. 
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Och det, jag avstår i största möjliga mån att besöka de som 

tar betalt per minut, speciellt vintertid, då tar det ju mycket 

längre tid också. Det blir mycket dyrare för samma laddning. 

Men, vi kör oftast via Trollhättan nu istället för Uddevalla, 

för i Uddevalla kostar det pengar, jag tror det kostar fem eller 

6 kronor i minuten, och det är ganska mycket pengar.  

    

67 J Ja det blir ju det om man ska ladda upp full tank.   

    

68 I Ja. Det är gratis i Trollhättan.  

    

69 J Men då satsar ni helst på de som är gratis och så kör man de 

med betalning som någon slags andra hand. 

 

    

70 I Ja, absolut. Och härifrån går det liksom lika snabbt att köra 

båda hållen. 

 

    

71 J Hur tycker du det varierar något mellan laddningstiden 

mellan de olika stationerna? Och, typ bilmodell också. 

CT 

    

72 I Inte så jag har tänkt mellan laddningsstation. Men jag tänker 

ju mest temperatur, att det gör skillnad. Så nej, det är inget 

jag har upplevt. Men det är så himla många parametrar som 

avgöra hur lång laddtiden blir och hur lång räckvidden blir. 

Det enda jag märkt är att det är väldigt svårt att veta. 

CT 

    

73 J Ah. Det är framförallt vädret då som gör?  

    

74 I Ah, så har jag uppfattat det iallafall.  

    

75 J Jag vet att, en vi intervjuade sa att litiumbatterier, det har 

gjorts forskning som visar att vissa dagar är de bättre än 

andra. Haha. Väldigt sjukt att det är dokumenterat att för 

litiumbatterier finns ju både i mobiltelefoner och i elbilar, 

men vissa dagar så har de bättre dagar och vissa har de sämre 

dagar, att presterar sämre beroende på ren slump typ, när de, 

cellerna vill fungera, så det. 

 

    

76 I De har inte hittat att det har med temperatur att göra?  

    

77 J Temperatur har de hittat, temperatur spelar stor roll.  

    

78 I Ja, men den här slumpen, att man inte lyckas koppla till 

någonting. 

 

    

79 J Nej, man har inte lyckats koppla till någonting, det är det 

som är spännande. Ska vi se, hur tycker du att 

tillgängligheten för de här laddningsstatioerna varit, har de 

någon gång varit upptagna, eller att någon annan använt dem 

CPA 
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eller har de på annat sätt varit obrukbara. Du berättade att 

någon någon gång varit paj, har det någon annan gång varit 

blockerad eller så där? 

    

80 I Nej, jag har nog alltid kunnat ladda. I stort sett direkt. Inom 

fem minuter iallafall.  

CPA 

    

81 J Annars är det bara den gången den varit trasig som du 

berättade om? 

CPA 

    

82 I Ja precis. Det har alltid funkat bra. CPA 

    

83 J Tycker du det varit högt tryck på dem, eller de har alltid varit 

lediga? 

CPA 

    

84 I Ja, det har alltid funnits någon ledig. Jag tycker mest det är 

trevligt att det är andra där.  

CPA 

    

85 J Ja, man har inte så mycket annat där då kan man står prata så 

länge. Om man kollar på hela laddningsinfrastrukturen, 

tycker du att de här stöden och servicen, tycker du de har 

varit föränderliga eller stabila, det finns ju olika 

laddningsstandarder och olika appar som kommer och går, 

tycker du att den har varit relativt stabilt eller att det hänt 

mycket på marknaden som gör att man blivit förvirrad eller 

blivit till något bättre eller till något sämre liksom? 

NC 

    

86 I Eh. Det blir ju mer förvirrat, och användarvänligheten blir ju 

sämre i och med att de har börjat ta betalt, de flesta 

stationerna [inaudible] gratis. Men det är ju fullt förståeligt 

att de vill ta betalt. Men det har ju inte gjorts på ett så 

smidigt sätt kan jag tycka, för att, alla bolag har sina egna 

sätt att betala, och olika appar eller RFID-brickor. Och ingen 

vad jag vet har möjlighet att betala med kort direkt i 

snabbladdaren liksom. Vilket ju skulle vara en ganska rimligt 

att överföra från bensinpumpar som är vanliga sättet att 

tanka.  

NC, ND 

    

87 J Tycker du att laddningsstandarderna, tycker du de påverkat 

ditt val av elbil, vilket du använt. Nu vet jag inte hur det 

funkar om ni hyr, om ni får välja själv eller. 

ND 

    

88 I Ah det är ju oftast Leaf som vi hyr, och ibland Renault ZOE. 

Men det är ju dem, ChaDeMo och Css heter den väl, jag har 

kört ZOE en två gånger, jag har bara kört Leaf annars. Och 

det är ju de två som finns överallt, alla snabbladdarna har ju 

de två .Så det är inget jag tar i beaktning direkt. 

ND 

    

89 J När du valde uppladdning och använde den, kollade du runt ND 
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någonting innan, eller har du använt, att du prövade någon 

annan innan eller avr det bara den som du hittade först och 

använt den sen dess? 

    

90 I Det var nog den jag hittade först, och sen har jag, är med på 

elbilsforumet också och har följt lite trådar där och alla 

tycker att uppladdning är bäst. 

ND 

    

91 J Så det var inte svårt att välja vad du skulle förlita dig på? ND 

    

92 I Nej, jag har kikat på lite appar och så och det är ju inte lika 

kompletta, och det rä ju dumt att inte ha en komplett karta. 

ND 

    

93 J Har du några övriga tankar kring själva 

laddningsinfrastrukturen, och de kringliggande verktygen 

eller servicarna som finns? 

 

    

94 I Hm. Nej, det är väl det, det skulle vara fint med en 

uppkopplad karta där det står funktion och tillgänglighet på 

de olika. 

LCP, CPA 

    

95 J Kanske att det ska vara någon slags standard då att man inte 

ska behöva välja och vraka bland de olika? 

LCP 

    

96 I Nä. Absolut. LCP 

    

97 J Att det kanske görs då av en tredjepart, att det statligt tas tag 

i eller kanske. 

 

    

98 I Ah eller att alla laddstationsägare går ihop och kommer 

överens om något sådant system. Jag har ju ganska 

begränsad programmeringskunskap men det känns som en 

ganska enkel grej, eller förhållandevis enkel grej. 

GTI 

    

99 J Det är ett sådant typiskt exempel på vad ett 

informationssystem är, vi kollar mycket på det så absolut, 

precis som du säger så är det ju inte omöjligt, den tekniken 

finns ju garanterat. Så det är ju något helt klart man skulle se 

i framtiden. Ehm, sista frågan. Om du liksom skulle få välja, 

vad tycker du är viktigast för infrastrukturen i framtiden. Vad 

tycker du man ska lägga mest krut på? Och du får nämna 

flera också, du behöver inte begränsa dig till en. 

 

    

100 I Alltså för, bara för laddinfrastrukturen?  

    

101 J Ja. Det kan vara batterier i bilarna eller något sådant också, 

liksom. Eller navigationssystem i bilen, du får koppla till 

elbilen. 
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102 I Ja. Jag tycker det verkar gå i rätt riktning och har väl inga 

önskemål om förändring vad jag kan komma på nu. Det, det 

går väl det sätts väl upp där det finns ett upplevt behov. Det 

är väl där det gör som mest nytta. Och sen kan jag tycka att 

det borde finnas mer på den mer glesbefolkade landsbygden, 

där vi är beroende av bilar liksom, där är inte elbilen särskilt 

uppskattad ofta. Det beror ju ofta på fördomar om elbilar, om 

det inte finns några laddstationer där så är det omöjligt att ha 

en elbil såklart. Jag vet inte, jag har ingen klar lösning för 

hur jag skulle vilja hur det var där, men det tror jag är en 

viktig målgrupp att vända sig mot. 

CPD, CPL 

    

103 J Mm. Men kanske mer, bättre placering och bättre täthet då 

kanske. 

CPL, CPD 

    

104 I Eh, ja. Ja.  

    

105 J Typ något sådant. Aright. Det var faktiskt det sista jag ahde. 

Vad snällt att du ville ställa upp. Som jag sa tidigare så 

kommer vi transkribera så skickar vi den till dig, jag tror att 

det blir början på nästa vecka, så fort den är klar, så får du 

vara kolla igenom så att vi inte lagt till något som inte sagts. 

Det är bara för formellt skull oftast. Ah förresten hur gammal 

är du, för att kunna se varieteten? 

 

    

106 I Ja. 29.  

    

108 J Ja, super, det är bara för att se de olika som vi intervjuat. Har 

du någon fråga annars? 

 

    

109 I Näe, men kul att läsa om det blir..  

    

110 J Ja självklart så skickar vi, vi skickar en kopia till dig sen när 

allting är färdigt så kommer du kunna få läsa den. Men du 

stort tack för att du kunde ställa upp!  

 

    

111 J [...]  

    

112 I Inga problem! Hej!  

    

113 J Ha det fint, hej!   
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Appendix 7 – Interview 6 

Sex: Male 

Age: 48 

Alias: Petter 

Car Model: Volkswagen e-up 

Date and Time: 2017-05-12, 14:34. 

Type of interview: Skype voice call 

Duration: 50:52 

  

I: Interviewee 6 

EJ: Erik Larsson and Jonas Mellström 
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# Speaker  Code 

1 EJ Första frågan, berätta lite kort om dig själv och varför du 

har valt att använda dig av en elbil? 

 

    

2 I Jag bodde ju i Kina och Taiwan i 24 år. Flyttade tillbaka till 

med familjen för fyra år sedan, och innan vi flyttade tillbaka 

så beställde vi en elbil.  

 

    

3 EJ Någon särskild anledning?  

    

4 I Nej för att, två anledningar. ett Kina har väldigt dålig miljö 

och vi vet att det beror på bilar. Så det var den första 

anledningen att vi inte ville fördärva miljön när vi kommer 

hem till Sverige. Det rimmar lite dåligt när man vet hur 

saker och ting kan bli, vi har ju sett hur det kan bli om man 

inte sköter miljön. Så det passar inte riktigt in, tyckte jag. 

Och sen för det andra så var det också ekonomin. Jag vet ju 

att bensinpriset i Kina ligger på sju kronor och i Sverige 

ligger på 15 kr. Så det fanns inte på kartan att köra bil i 

Sverige när det är så jättedyrt. Så vet jag att service i 

Sverige är jättedyrt, jag har haft en bil i Sverige när jag var 

20 och den gick alltid sönder. Det kostar mer att serva bilen 

än vad det kostar att köpa den. Så det var en enkel kalkyl.  

PEOEV 

    

5 EJ Var i Kina bodde du? I Beijing?  

    

6 I I Shanghai!  

    

7 EJ Det är rätt smoggigt där, ja.   

    

8 I Ja, men det är inte lika dåligt som i Peking.   

    

9 EJ Nej, jag var där för några år sen, och det var horribelt. Vad 

har du för tidigare erfarenhet av elbilar? Du sa fyra år 

sedan, vad var det ni köpte då? 

 

    

10 I Nej det är den jag har nu. Det är inte sant. Den bilen jag 

beställde var en Renault Zoe, och den beställde jag 2012 i 

december. Den skulle ha kommit ut i juni 2013. Vi flyttade 

tillbaka i april 2013, så det var ett par månader utan bil. Så 

jag köpte en temporär bil som jag skulle skrota efter tre 

månader tänkte jag. Renault de drog och drog och drog på 

det. Jag fick provköra bilen i maj hos Renault Danmark. Då 

var jag först i Sverige med den Renault Zoe. De hade en bil 

i Danmark och den fick jag låna i en vecka. Jag körde från 

Köpenhamn över Helsingborg och ner till Malmö och då 

hade jag en procent kvar. Och det fanns inga laddstationer i 

Sverige. Jag hade tur att Renault i Jägersro hade en laddare, 

PEOV, 

GTI, CPD 
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det tog bara 2 timmar att ladda upp den. Sen kom IKEA 

Helsingborg med sin snabbladdare, och då hade vi tre 

stycken i Sverige. En i Stockholm, en i Göteborg och sen en 

i Helsingborg på IKEA.  

    

11 EJ Men då var du rätt tidig i Sverige?  

    

12 I Ja jag var rätt tidig. Om jag hade fått bilen då i maj 2013, så 

hade jag varit en av de 100 första tror jag. Men Renault 

drog ut på det och jag tryckte på de hela tiden, men de 

släppte bilen i augusti i Danmark. Men jag fick inte lov att 

köpa den i Danmark. För att man måste ha danskt 

bankkonto, så jag skaffade det. Sen var man tvungen att ha 

dansk adress, så jag skaffade det också. Sen så sa de: Det 

går ändå inte. Och då frågade jag varför då? Då svarade de 

att det var pga batterihyran. Så man fick inte köpa batteriet i 

ett annat land. Jag har ju danskt bankkonto och jag sätter in 

100 000 kr eller 200 000 kr hur mycket vill ni ha? Det blir 

bara batterihyra för 10 000 kr om året. Jag kan sätta en 

buffert där, jag kan betala ett år i förväg. Men det gick inte. 

Men kan jag få köpa batteriet då? Nej det gick inte heller. 

Man var tvungen att hyra batteriet.  

PEOEV 

    

13 EJ De låter riktigt flexibla där.  

    

14 I Nej de är inte alls flexibla. Jag kollade med Frankrike, och 

det var samma sak där. Och danskarna hade köpt de 

billigare i Frankrike. De är ju 7 500 EUR i rabatt. De har 

noll rabatt i Danmark. Men jag kunde fortfarande inte att 

köpa den i Frankrike för att jag var tvungen att köpa den av 

en kontakt i Sverige. Medan Sverige har hand om Renault 

Danmark. Det är helmysko. Så 14 månader höll jag på med 

dem. Så tillslut så ringde jag de och sa: nu ger jag upp. Jag 

köper någonting annat istället. Då beställde jag en 

Volkswagen e-up i Danmark och den var 42 000 kr billigare 

i Danmark än i Sverige, då hade den precis kommit ut 

någon månad tidigare. Så jag beställde min i februari 2014, 

och då hade jag väntat sen december 2012 på min Renault. 

Det var 20 veckors leveranstid på e-up i Sverige, och det 

var två veckor leverans i Danmark och 42 000 kr billigare. 

Så det blev ganska lätt kalkylation, så jag fick bilen två 

veckor senare. Och tre dagar efter jag hade fått bilen, vet du 

vem som ringde då? 

PEOEV 

    

15 EJ Nej.  

    

16 I Renault! Vi släpper bilen i Sverige i höst, men du kan 

beställa den redan nu. Då skulle jag kunna köpa den i 

Danmark idag? Ja, det skulle du kunna göra då, för vi kan 

nog få in den i databasen nu. Jag blev så himla förbannad på 

PEOEV 
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dem. Så jag hade redan skrivit på bilen och redan registrerat 

den. 

    

17 EJ Men det känns ju sjukt att de inte har någon koll på att de 

skulle få in den så pass snart. 

 

    

18 I Jag sa ju till dem två veckor innan dess. Att det här skulle 

bli en överraskning, men det blev lite sent. I retrospekt så 

var det faktiskt bra, och appen har varit helt fantastisk. 

Fördelen med Zoe:n har plats för fem personer istället för 

fyra. Vilket vi sällan behöver, men ibland så har vi behövt 

det. I och med att jag fick den 42 000 kr billigare, så tog det 

nästan tre år innan andrahandsvärdet kommer ner i den 

pengen jag köpte bilen för. Nu ligger min bil ungefär 3 000 

kr billigare än vad jag köpte den för. Jag köpte den för 192 

och den ligger 189 begagnad. Idag har jag kört 65 000 km 

med den. Det har varit jättebra andrahandsvärde, helt 

fantastiskt. Sen fick jag min första räkning från Clever för 

någon månad sedan och var på 100 kr.  

PEOEV, 

GTI 

    

19 EJ Det kunde man ju stå ut med!  

    

20 I E-on har aldrig tagit betalt och Fortum har aldrig tagit 

betalt. Resten av tiden har jag laddat den på jobbet, och på 

jobbet så har de heller aldrig tagit betalt. Sen så har jag 

laddat någon gång hemma, och där har vi i samfälligheten 

har vi gemensamt garage och där har jag heller aldrig 

betalat. Så 100 kr har jag betalat för 65 000 km.  

GTI 

    

21 EJ Det är en bra deal!  

    

22 I Ja sen har jag förlorat 3 000 kr på andrahandsvärdet. Sen 

har jag haft två servicar, den första och 1 287 och den andra 

kostade 1 400 kr. Det var exakt samma sak som de gjorde 

på båda servicarna det var ingen skillnad, de bara höjde 

priset med 30 % ungefär. Jag förstår inte varför. Servicen 

var okulär så det var bara att stoppa ned en OBD2 mätare, 

och det tog 45 minuter att kolla igenom alla grejerna. Min 

första service då mätte de på batteriet, då hade jag 96% 

kapacitet. Då hade jag laddat batteriet exakt när vi skulle 

mäta det, batteriet var fullt med 96%. Året efter mätte vi 

batteriet igen och det var fortfarande 96%. Och då säger de 

att en ny bil som aldrig har kört har också 96% batteri. Det 

är för att 4% längst uppe kan inte jag använda av batteriet, 

det är för att skydda batteriet. Sen finns det ju 8% av 

batteriet som är längst ned på batteriet som jag inte kan 

använda. För om batteriet skulle gå ned till 0% och bilen 

stannar så har jag teoretiskt 8% kvar av batteriet, det är för 

att skydda batteriet. Jag ser min bil 0 - 100% men när jag är 

på 100% så är det egentligen 96% och när jag har 0 så är det 

PEOEV, 

GTI 
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egentligen 8% extra. 

    

23 EJ Så det är som en extra tank som du har där då?   

    

24 I Exakt! Jag kan inte använda den tanken. Om du tänker dig 

mellan 12, 13 % som jag inte får lov att använda, som jag 

inte kan utnyttja. Så att jag räknade med att Volkswagen 

också sa, batteriet har minskat med 0%. Då hade jag kört 55 

000 km. Jag ser ju ingen räckviddsförsämring  alls på de här 

tre åren. Batteriet som sagt har varit fantastiskt.  

PEOEV 

    

25 EJ Varför tror du att elbilar fortfarande inte har slagit igenom 

riktigt på marknaden, i Sverige? 

 

    

26 I Matematik. Folk vet inte hur man räknar. Det är ren skär 

matematik. Om du kollar på mina siffror som jag säger nu. 

Skatten också, jag har betalat 60 kr i skatt per år så det är 3 

år så det är 180 kr jag har betalat i skatt. Hade jag kört en 

Golf för samma peng, 192 000 kr Golf köpt vid samma tid. 

Då fått betala skatt för den ett par tusenlappar och jag hade 

fått betala bensin för 50 000 kr, det kan ni räkna på. Sen har 

jag en värdeminskning med 70 000 kr eller mer. Då räknade 

jag ut at det var ungefär 140 000 till 150 000 kr skillnad, 

bara på mina tre år. Min bil är 3 år och en månad nu.  

PEOEV 

    

27 EJ Du tror mestadels att det är en ekonomisk fråga då? Folk 

har alltså inte insett att man spar mycket pengar på att ha en 

elbil. 

 

    

28 I Ja, precis! Det första de säger är att det är jättedyrt att köpa 

in bilen. Men det stämmer ju inte heller för 192 000 kr som 

jag betalar det är inte dyrt ju.  

 

    

29 EJ Det skiljer sig inte markant.  

    

30 I Nej precis, det försvann det första argumentet. Det andra är, 

vi har kört till Sälen en gång och då passade inte bilen. På 3 

år så har jag sparat 150 000 kr, det är 50 000 kr om året. Du 

kan hyra ett privatflyg för 50 000 kr till Sälen. Det är liksom 

ren och skär idioti att inte hyra en bil för just den gången. 

De säger att en elbil ska klara av 80% av ens behov men jag 

vet inte hur de räknar med körsträcka eller gånger man kör. 

Men räknar man per gånger så ser jag att den klarar 98%. 

Det är någon gång som vi har klarat att köra elbilen, det har 

varit någon gång när vi köpt en soffa på IKEA. Jag skulle 

ändå inte få en sån soffa i en Volvo kombi heller. Du 

kanske ska ha släp men då lånar man ju en bil av en kompis 

för just den gången. Jag har aldrig sett att jag har köpt fel 

bil.  

PEOEV 
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31 EJ Skönt! Vi kollar lite på den publika 

laddningsinfrastrukturen till vår uppsats. Då snackar vi om 

de här olika laddstolparna som finns ute i samhället i 

Sverige. Inte hemmaladdning, har du mycket erfarenhet och 

vad är din uppfattning av den? 

 

    

32 I Ja men som sagt, första gången jag körde elbil så fanns det 

ju inga laddare, haha! Då fanns en kart men då var det bara 

sådana här stickproppar över hela landet. Det var inte 

laddning som man kunde använda om man säger så. Det 

roligaste med den Zoe:n som jag fick, den klarar inte av 

mormor-kabel. Vet ni vad en mormor-kabel är för 

någonting? 

GTI, CPD 

    

33 EJ Nej, mormor-kabel?  

    

34 I Ja, det är en sån här som man kan stoppa in i en sån här 

vanlig stickpropp hemma hos mormor.  

 

    

35 EJ Jaaa, haha!  

    

36 I Ja det kallas för mormorskabel. Nu kallas det väl för EBSG-

kabel. Det fanns inte på Zoe:n för det kom inte förrän 2015. 

Det var väldigt sent, 14 eller 15 kom den. Så att med Zoe:n 

var man totalt låst, du kunde man inte ladda hemma hos 

mormor. Med e-upen så har jag kunnat ladda hemma hos 

min mamma, släktingar och vänner överallt. Det har inte 

varit några problem alls. 

GTI, CPA, 

NC 

    

37 EJ Men hur tycker du att det har varit med de publika som inte 

har varit i något hem? 

 

    

38 I Vi hade mycket problem, men den som fanns på IKEA. Det 

var en 20 kilowatts laddare och den var trasig väldigt ofta. 

Jag lärde mig hur man skulle göra reset på den. Man fick gå 

in på IKEAs strömcentral och ta ut tre säkringar. Jag fick 

lära olika IKEA medlemmar varje gång att: öppna dörren 

här, ta bort de här tre säkringarna, vänta sedan 10 sekunder 

och stoppa in de igen så funkar det. Men den laddaren gick 

sönder för två år sedan och de har ännu inte bytt ut den. Det 

har ju kommit laddare varje månad, har det ploppat upp lite 

här och där. Första gången vi verkligen använde laddarna 

var när vi körde till Stockholm. Augusti 2015 körde vi, det 

är ju 60 mil och min bil har en räckvidd på 15 mil. Det vill 

ju till att man laddar på rätt ställe då. När vi skulle köra dit 

så skulle den första laddaren vara i Laholm och vi skulle 

inte kunna nå den. Nej vänta, den första laddaren skulle 

vara i, vad heter den, söder om Jönköping. Jaja, iallafall. Vi 

GTI, CPA, 

CPD, CT 
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var tvungen att köra över Laholm istället, så vi kom precis 

till Laholm och fick stanna där. Sen så fick jag köra en lång 

omväg därifrån kunde vi köra till Värnamo. Men på vägen 

hem så hade de satt upp en laddare i Örkelljunga, så då 

kunde man köra vägen över där, så det hände saker medan 

man var borta i tre dagar. Vi laddade 6 gånger på vägen dit, 

den snabbaste laddningen tog 4 minuter, den långsammaste 

laddningen tog 17 min, men den var lite trasig så den 

laddade på bara halv effekt. Den långsammaste laddningen 

var 12 kanske. 

    

39 EJ Men när du laddade den på 4 minuter, hur mycket fick du 

upp batteriet då? 

CT 

    

40 I Nej då behövde jag inte mycket alls. Jag skulle precis köra 

en 14 mils sträcka, och när jag kom till Jönköping så hade 

jag nästan fullt så jag behövde inte ladda mycket till. Men 

jag kunde inte hoppa över Jönköping heller för då hade jag 

inte klarat hela vägen till Norrköping heller. Men idag så 

finns det ju laddare mellan Jönköping och Norrköping och 

då hade jag klarat det på en eller två laddningar mindre så 

jag fick ladda 6 gånger. Någon gång var en väldigt liten och 

laddning och någon annan gång fick jag ladda en full 

laddning. Det var där jag betalade mina 68 kr till Clever. 

För jag försökte undvika Clevers laddare för att de kostar ju 

pengar, alla andra var ju gratis. Så att det vill ju till att när 

man ser en Clever laddare så laddade man bara precis där 

man behövde så att man kom till nästa laddare. Man är ju 

lite snål också ju.  

CT,CPD, 

PS 

    

41 EJ Snarare smart!  

    

42 I Men sen så hyrde vi en AirBnB, och då hade vi sagt till 

innan att vi hade en elbil. Så att de la ut en 20 meter lång 

förlängningssladd från deras garage till parkeringen, så det 

gick jättebra att ladda där också. Vi hade absolut inga 

problem att köra, man får ju kolla på kartan innan. Min bil 

visar ju alla bensinstationer i Sverige men inte en enda 

laddningsstation, så det är inte jättebra. Men Volkswagen 

säger att man kan uppdatera kartan så att den ska kunna visa 

fler laddningstation, jag ska prova att göra det också. 

CPA, LCP 

    

43 EJ Hur upplever du tätheten av laddningsstationer? Du sa att 

det kommer många fler hela tiden. 

CPD 

    

44 I Ja det gör det. Jag har kollat på kartan och man skulle kunna 

ta sig upp till Luleå utan större problem med e-up:n. Vi har 

haft ett litet problem på östkusten då typ till Kalmar, men 

det har kommit nu. Man skulle kunna ta sig östkusten upp 

till östkusten också. Västkusten har aldrig varit något 

CPD 
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problem, eller det har länge varit problem i Halmstad men 

de fick en massa laddare de sista åren. Västkusten kommer 

jag hela vägen upp till Treriksröset tror jag. Om man kör 

över Norge. Och Östkusten ska det inte vara några problem 

att ta sig till Luleå heller och i mitten av Sverige är det inte 

heller några större problem. Jag känner att hela Sverige är 

utbyggt nu och när vi har kört de här resorna så ser vi ju 

sällan elbilar som ockuperar laddarna för man laddar ju 

väldigt snabbt. Men det är ju bara där en 10 minuter en 

kvart, så att sannoliken att det kommer vara en annan elbil 

just de 10 minuterna kvarten är ganska låg.  

    

45 EJ Har det hänt någon gång? CPD 

    

46 I Ja det har hänt. Det finns laddare i Löddeköpinge, det finns 

två laddare, en Clever och en e-on. Någon gång så ser man 

att det kommer någon som ska ladda och så sitter jag på e-

on laddaren för att den är gratis. Men då säger jag: Men du 

ge mig två minuter till så kan du parkera här istället. Folk 

brukar ju vänta. Problemet med laddarna idag är att det bara 

finns en laddningsstation på varje ställe. En gång träffade 

jag på en (Nissan) Leaf som laddade. De har ju CHAdeMO 

och jag har CCS på min och vi kunde ladda samtidigt med 

full effekt. Det är jättebra det visste inte jag att det gick. Jag 

är alltid rädd för att, det säljs ju väldigt många laddhybrider, 

de här Passat och Golf GTE och andra Volvo laddhybrider. 

De tar ju förbaskad tid att ladda ju, de kommer fyra mil och 

tar fem timmar att ladda. Jag förstår inte vitsen med det här. 

Skulle du köra till Stockholm med sån bil, jag menar du 

skulle inte komma fram på två dagar, eller flera dagar, 

räkna på det själv liksom. På fem timmar kommer du fyra 

mil, haha! 15 gånger 5 det är 75, det är 3 och en halv dag att 

åka till Stockholm. Du skulle inte kunna ladda så tätt heller, 

det finns inte laddare var fjärde mil så det det är en 

omöjlighet att åka dit på el. De tar ju laddplatserna och det 

är ett stort problem att det finns sådana slöladdade bilar. Jag 

vill ju inte att de ska få ladda på snabbladdarna, jag vill att 

det ska finnas en långsam laddare där de kan få stå sina 

timmar om de vill det. De tar ju platser från oss som kan 

ladda samma laddning på 10 minuter så ska de stå där i 4-5 

timmar. 

CPD, CPA 

    

47 EJ Men de har alltid fungerat och så? De är inte så att 

laddningstationen har varit trasig eller så? 

 

    

48 I Det var den på IKEA som har varit trasig flera gånger. Men 

den finns inte längre. Jag har inte stött på en trasig laddare 

på, mer än två och ett halvt år. Det var mycket problem i 

början men även Clevers laddare och e-ons laddare. Man 

fick ringa och felanmäla lite då och då. Men det var mycket 

CPA 
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barnsjukdomar, men de verkar verkligen ha löst detta nu.  

    

49 EJ Placeringen av laddstationerna, var brukar de stå, i 

anslutning till vadå? 

CPL 

    

50 I Clever och e-on brukar ha sina laddare på bensinstationer 

som har typ McDonalds, Burger King eller någonting annat. 

Så det är väldigt smart, så då kan man gå in där på toaletten 

eller ta sig en fika. Det är ställen man hade stannat på ändå 

om man säger så. Om man räknar egentligen med dödtid. 

Dödtid är alltså när man sitter i bilen och bara väntar på att 

den ska laddas, det är väldigt väldigt sällan man har det. För 

när man laddar brukar man göra någonting annat.  

CPL 

    

51 EJ Det finns alltid grejer att göra då också tycker du? I 

förhållande till hur de är placerade? 

CPL 

    

52 I Ja, det första året hade jag noll dötid, för det var alltid jag 

behövde göra något annat. När vi körde till Sthlm, min fru 

ville gå på toaletten mer än en gång i timmen, och det var 

mer än vi behövde ladda så att det var liksom, ja. 

CPL 

    

53 EJ Ja precis, nä då, ja.   

    

54 I Jag kör en och en halvtimme ungefär, så stannar jag 10 

minuter en kvart, sen kör jag igen så, min Apple-klocka 

säger till mig att jag måste stå en gång i timmen, så att det 

är, det fungerar bra. 

 

    

55 EJ Hur, tycker du, nu berättade du att du bara betalat en gång.  

    

56 I Ja alltså, jag har betalat några gånger på Eon, inte så att jag 

behövt men bara för att pröva deras, Clever menar jag, för 

att jag velat pröva deras laddare. Ofta när jag är ute och kör 

så här finns en laddare jag vill se om den fungerar. 

PS 

    

57 EJ Efter vad vi förstår efter några intervjuer så finns det 

många, det är inte så många som tar betalt, men man måste 

ofta registrera sig, och för att liksom, jag natra för att de ska 

ta betalt i framtiden, men hur tycker du de olika lösningarna 

ser ut för de olika stationerna. 

PS 

    

58 I Ja alltså, Clever har ju ett kort. Den är väldigt enkel att 

använda. Fortum har en liten nyckelknippsring, rfid-tag. Ja, 

och den är också väldigt lätt att använda så det är inga 

problem där heller, och de tar betalt per minut, vilket makes 

sense. “kr per minut. Och min bil kan ladda på 40kW i 

timmen. Så om man räknar på det så är det billigare upp till 

95% sen blir det billigare att ladda med Clever. Och Eon är 

PS, ND 
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gratis, vad jag vet på alla ställen i Sverige, men de har olika 

system på olika mackar, eller laddare. Vissa har de, på 

milstolpen här i Helsingborg, där har de ingen kod eller kort 

eller nånting, finns inget möjlighet till betalning på den. 

Den på Eons kontor i Malmö, där kan man stoppa in ett 

kreditkort, men nu stoppar man bara in en kod istället, och 

den i Löddeköpinge, där stoppar man in en kod men det 

finns också möjlighet till kort, men inte kreditkort. Så att, 

problemet som jag ser med de här laddstationerna, det allra 

största problemet. Det finns inget europeiskt nätverk som är 

gångbart. SÅ att skulle jag köra ner till Tyskland eller ner 

till Spanien och kör förbi ett par länder så måste jag stoppa i 

en massa kort för att komma åt de här laddarna, och det är 

ett jättestort problem för att då måste man verkligen planera 

resan ett par månader i förväg så att man kan beställa de här 

korten, få dem hemskickade, antingen förbetala eller få en 

faktura senare. Och det är inte så man vill ha det. man vill 

stanna precis som en bensinmack. Man kan stanna på vilken 

bensinmack som helst, du behöver inte just den 

bensinmackens, Shell eller OKs kort. 

    

59 EJ Men det funkar OK i Sverige då? PS 

    

60 I Med tanke på att jag har alla kort som finns, så ja det 

fungerar bra, men hade jag kommit från utlandet hit så nej, 

det hade inte fungerat. 

PS, ND 

    

61 EJ Om du hade fått välja själv hur det skulle vara, hur hade du 

velat ha det då? 

PS 

    

62 I Jag vill ju att EU ska gå samman och säga att nu har vi en 

standard på det här kortet, så man kan ha roaming på de här 

korten. Så har du ett svenskt cleverkort så kan du ladda på 

vilken laddstation i hela världen, eller Sverige eller Europa 

då kanske. Och du får räkningen med ditt Cleverkort och 

det finns Roaming någon 10% extraavgift där, det kan de 

göra som de vill ju. Men de här bolagen ska kunna fakturera 

varandra och dylikt. 

PS, ND 

    

63 EJ Men då hade du hellre haft någon kortlösning då, typ ett 

klubbkort. 

PS 

    

64 I Ja precis alla har sitt klubbkort där man får sina 

medlemspoäng eller miles eller hur de nu kör detta. Men jag 

får ju, Clever vad jag hört av andra får faktura en gång om 

året eller var sjätte månad, de är ute sporadiskt med hur de 

känner för det. Men i princip man får det varje månad eller 

dylikt vad man laddar för. Det hade varit smidigare. 

PS 
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65 EJ Du pratade lite före med hur du hittar de här 

laddningsstationerna, men hur brukar du gå tillväga`? 

LCP 

    

66 I Ja uppladdning.nu har varit bra. Den känner ni till? Mm, 

och där kan man ju filtrera bort alla som man inte kan ladda 

på. Och det är bra, annars så de har ingen app till telefonen 

eller till klockan. Medan PlugShare.com, de har en app till 

klockan, så klockan plingar till om jag är nära en laddare. 

Så där kan man hitta laddarna, och där kan trycka på 

laddarna så navigerar den dit. Och är man och laddar, vilket 

ingen gör, men man kan säga att jag laddar just nu och jag 

kommer ladda en halvtimme så vet man att den här laddaren 

är upptagen. Men jag glömmer ju själv bort det och alla 

andra glömmer bort också. För det är ju också en dum sak 

egentligen, att man inte kan se om de här laddarna är 

använda eller inte. 

LCP, CPA, 

ND 

    

67 EJ I realtid? LCP 

    

68 I Ja exakt. Men alltså, alla laddarna nu är internetbaserade 

och Clever sa att de kan se sina laddare i realtid om de är 

upptagna eller inte men som sagt det är Clever. De har lite 

bättre infrastruktur har än vad uppladdning.nu klarar av att 

göra. Men, det är verkligen fördel ifall man kunde ha in den 

på navigationen i bilen att här kan du ladda, den här 

kommer bli ledig snart liksom. 

LCP, CPA 

    

69 EJ När du sa att du kan filtrera bort de som inte fungerar, är det 

då laddningsstandarder? 

LCP 

    

70 I Ja laddningsstandarder, jag vill inte ha de här stickpropp till 

exempel, jag vill inte stå i 8 timmar och ladda. 

LCP 

    

71 EJ Nä precis, tycker du det är stor variation i 

laddningsstationerna, tidsmässigt, eller är det samma? 

CT 

    

72 I Ja jag tycker det är samma, det är inte större skillnad. Det 

har blivit mycket bättre nu, och de har bytt ut, jag ser på 

samma ställe har man bytt laddare 2 gånger för att 

uppgradera med mer teknik, så att nu är de internetbaserade, 

nu har de alla tre laddstanarderna och de klarar mycket mer 

nu än tidigare, och jag vet att Clever håller på att få in såna 

150kW-laddare och det gör väl Eon också, och de ska upp 

till 300, då skulle man i princip kunna ladda 6 eller 7 bilar 

samtidigt. Om de nu har så många kablar. Men det är stor 

fördel. Jag trivs jättebra med min E-up och vet inte hur 

länge jag kommer behålla den, men jag har beställt en Tesla 

Model 3, och jag beställde egentligen två stycken i mars 

förra året.  

CT, CPA, 

ND, NC 
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73 EJ Fick du trycka två till varukorgen då? Hehe.  

    

74 I Heh, nä, det är så att jag ska sälja den ena. Nä för att, jag ser 

det som, jag vaknade 5 på morgonen för att ställa mig först i 

kö. Vi som var tidiga med att köpa vår model 3, vi kommer 

ju få vår först. De som kommer se pressreleasen nu i juli när 

de lanserar den i USA, jag tror det kommer bli 100000-tals 

personer som ställer sig i kö då, de kan ju vänta till 2019 

och köpa min bil ett år innan. Jag hoppas ju att tjäna 25000 

nånting och det kan ju betala av lite på den andra model 3 

jag köper, man får ju inte vara dum.  

 

    

75 EJ Har du alltid använt dig av samma, alltså uppladdning.nu, 

eller har du provat lite andra servicar? 

NC, LCP 

    

76 I Ja det är ju plugshare och uppladdning.nu det är de två jag 

känner till. Men så har Clever och Eon har ju sina egna 

appar också och de har jag kollat på någon gång, men alla 

deras stationer finns ju på de andra, så jag har inte riktigt 

behövt. Jag menar, skulle jag bara gå på Clever så missar 

jag alla gratis-laddare på andra ställen. Och likadant med 

Eon. Man vill ju ha någon aggregerad sajt, istället för att ha 

deras egna. 

NC, LCP, 

ND 

    

77 EJ Men vet du om alla ligger där, för det är användarbaserat 

va? 

 

    

78 I Ja det är det. Jag var i Japan i somras och då började jag 

kolla på de här laddstationerna i Japan, och då kollade jag 

på tre stationer som skulle vara snabbladdare, och ingen av 

dem fanns där. En var slöladdare, och en var avstäng, och 

en annan fanns är inte bara. Så att, jag klagade till plugshare 

att ni måste ju kolla upp det här ju.  Men i Sverige har jag 

inte sett de problemen. 

CPA 

    

79 EJ Påverkade laddningsstandarder dig när du valde 

elbilsmodell eller det var.. 

ND 

    

80 I Ja det gjorde det faktiskt, jag ville inte köpa en Leaf på 

grund av deras ChaDeMo. Det var ju, då var det beslutat att 

2019 skulle ChaDeMo fasas ut ur Europa, det fick inte lov 

att byggas fler efter 2019, men det tog de tillbaka för 2 år 

sedan så att ChaDeMo är fortfarande ok. Men fördelen med 

CCS, det är att jag kan på ett uttag kan jag ladda både typ 2 

och snabbladdning. Jag hade ju hellre sett att Teslas 

europeiska standard, för Tesla har två standarder det känner 

ni till? Teslas europeiska standard den är avsevärt mycket 

bättre, för det är en typ 2 handske, och den klarar av att 

ND 
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snabbladda med 150kW, så jag förstår inte varför jag ska ha 

en sån stor åbäke CCS-handske när jag bara laddar på 

40kW. Det, makes no sense. Men, men ideal-handtaget 

hade varit Teslas europeiska handtag, och idealbilen då 

egentligen hade varit en Renault Zoe, för den klarar av att 

snabbladda på AC och DC. Och AC ska man kunna ladda 

den på typ 20 eller 40 kW och sen så med Teslas laddare på 

150 kW, det hade varit good alltså. Helt fantastiskt. 

    

81 EJ Nu ska vi se, hur valde du att använda uppladdning.nu, var 

det det som dök upp? 

LCP 

    

82 I Första gången sökte jag på vad som fanns, och då hittade 

jag uppladdning.nu, och sen så träffade jag han killen som 

gjort uppladdning.nu. 

LCP 

    

83 EJ Ja de är två stycken va?  

    

84 I Ja han bor i Malmö. Vi var på sådan här öresund electric car 

race, 2013. Då träffade jag honom och alla andra som körde 

elbilar i Sverige. Då hade de fått tag på 50 stycken 

chaufförer. Det var folk från Norge och Danmark och vi var 

50 stycken. Det var skojigt. 

 

    

85 EJ Ja ok. Men var det svårt att bestämma vad du skulle 

använda som, hade du prövat nånting innan uppladdning då. 

 

    

86 I Nä, jag hade ju inte elbil innan dess ju. När jag fick min 

elbil så visste jag exakt var laddarna fanns. Och jag ville 

köra till gbg och det kunde jag ej för det fanns ingen laddare 

i Halmstad. Då ringde jag till Halmstad Energi varannan 

månad och pratade med dem. Och sen så, de kunde inte få 

godkännande av byggnadsnämnden och jag ringde 

byggnadsnämnden, jag höll på en massa och till slut fick de 

sina laddare. 

 

    

87 EJ En riktig hjälte.  

    

88 I Nja det är viktigt att vi som kör bilarna att vi säger till Ica 

och Coop och alla att hade ni haft laddare så hade jag 

kunnat stå här och ladda. Och, där vi ser att det är 

strategiska punkter då ringer man till elbolagen där och 

säger vad gör ni i er kommun. Jag har ringt till 

kommunfullmäktige i Ängelholm och i Eslöv och pratat 

med dem också. Så att jag, jag har ringt runt lite till olika 

politiker och pratat med de här i riksdagen och så där också. 

Man får ju lobba lite själv om inte annan gör det. 

CPL, GTI 

    

89 EJ Har du några övriga tankar kring själva  
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laddningsinfrastrukturen, om vi säger också verktyg och 

servicar runt omkring det. Om det är något annat du känner 

du vill ta upp. 

    

90 I Näe, men det är bara det, man är ju alltid rädd för att, det 

som jag varit med om flest gånger, som varit irriterande är 

att bensinbilar parkerat där. Det är det värsta. För då får 

man alltid gå och hitta den här föraren och be honom flytta 

sin bil. Och de är inte glada för att flytta sin bil. Någon har 

skällt ut en också. 

CPA 

    

91 EJ Du är inte den första som säger det heller så det verkar som 

ganska vanligt fenomen. 

 

    

92 I Mm, det är väldigt jobbigt. Det ska markera mycket bättre 

att det här är en elbilsladdning, det ska målas upp på rätt sätt 

och skyltas på rätt sätt. Och ska vara böter på om man 

parkerar en bensinbil där. Någon gång har jag ringt till 

polisen för att försöka få väck en bil där som jag inte hittat 

föraren till men de gör inget. 

CPA 

    

93 EJ Nej det finns kanske ingen..  

    

94 I Nä det är lite jobbigt, det är det största problemet. Sen så 

vissa bilar som parkerar där bara för att jäklas med en i 

princip. 

CPA 

    

95 EJ Ah det är tråkigt. Bensin i blodet.  

    

96 I Ja det är verkligen tråkigt.  

    

97 EJ Avslutningsvis, vad tycker du är det viktigaste för 

laddningsinrasrukturen i framtiden. Vad är det man bör 

trycka på eller tänka på? 

 

    

98 I Alltså framtiden, vad räknas till framtiden, är det framtid då 

ett år eller, eller två. 

 

    

99 EJ Ja det är odefinierat, men säg fem år, fem 10 år.  

    

100 I Ja fem tio år, då är det induktionsladdning. För Tesla model 

3 det är en självkörande bil. Och jag kommer ju att ta med 

den i Teslas taxifleet. Och det innebär att den kör man till 

jobbet på morgonen, sen kör han runt och leker taxi, sen kr 

han och hämtar mig på jobbet och åker hem och sen så kör 

han och leker taxi till morgondagen efter. Den bilen 

kommer ju köra 24h om dagen. Och jag kan ju inte räkna 

med att någon kommer köra den till en laddare eller hur. Så 

att jag vill ju att när den inte kör folk, att den själv kör och 

NC 
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laddar sig. Så liksom det är rena rama idiotin att inte ha en 

induktionsladdare på en självkörande bil. Det kommer ju 

döda de självkörande bilarna att de inte kan ladda sig själva, 

att man måste ha en människa som ska ladda, det är ju 

vansinne. 

    

101 EJ Var ska man ha laddarna då, längs med vägen eller på vissa 

särskilda ställen. 

 

    

102 I Ja längs med vägen är ju väldigt dyrt, men framför en 

snabbladdare att begrava en induktionsladdare där, eller 

bredvid till och med bättre så kan folk ladda var de vill ju. 

Men att det ska finnas på parkeringen. när jag kommer 

bygga hus i framtiden så kommer jag göra hål i golvet för 

att stoppa in en induktionsladdare i framtiden.  

CT 

    

103 EJ Det där är riktigt fräckt. Uber kan ju inte överleva så länge 

då. Nä jag tänkte på det också.  

 

    

104 I Nä ni har säkert läst mycket om det här, men jag läste 

någonting i år att 95% av all biltrafik i USA 2030 tror de 

kommer bli med självkörande bilar. 95%, jag menar jag 

själv har sagt att 2025 kommer jag sälja min sista bil. För 

att, jag köper ju model 3 nu 2018, och den kommer hålla till 

2021, då uppgraderar jag den till Volkswagen id bus. Den är 

helt helt grym den bilen. 

 

    

105 EJ Kommer den nu snart eller?  

    

106 I Den kommer 21. 21 eller 22. Den blir grym, då kan man ha 

den 8 eller 9 personer. Eller 0. Bara skickar den till Ikea så 

stoppar de in soffan och skickar hem igen. Det är fantastiskt 

att hjälpa någon flytta, eller köper något på Tradera så 

skickar man bilen dit. Det finns ju så många som kommer 

att komma, 2025 så ser jag ingen mening med mig att kunna 

ha en bil överhuvudtaget. Det kommer bli så pass billigt att 

köra. nu är mina körningskostnader, laddar jag på jobbet så 

kostar det inget att köra va. Hade jag betalat för strömmen 

så hade det inte kostat många öre per mil. runt 70 öre milen. 

Så är man då 4 personer att dela på den kostnaden och 

räknar med amortering och alltihop, du kommer inte upp i 

en krona milen egentligen. har du en bil som kör 24h om 

dygnet, du kan själv räkna på en bil på 500 000. Du 

amorterar den på 5 år. Jag menar det blir inga pengar av det. 

Och strömmen blir bara billigare och billigare. All energi 

som vind och sol och vatten, det är ju gratis energi, det är 

bara en engångskostnad på att installera det. I framtiden 

kommer vi att ha gratis energi, i framtiden kommer vi att ha 

solpaneler på våra tak. Och vi kommer inte betala de här 

hutlösa priser på el som vi har idag. Ni vet väl om att det är 

NC 
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mer skatt på grön el än vad det är på bensin och diesel idag? 

    

107 EJ Ja, jag tror jag har hört det.  

    

108 I Ja, om ni räknar på det, bensin kostar en fyra kronor litern, 

och plus skatt. 6 kronor litern menar jag, så 12 kronor efter 

skatt, så 100% ungefär. Medan elen kostar 13-15 öre på 

nordpol och vi betalar över en krona hemma. Och Clever tar 

5 kr på sin, de tar ut 30x deras pris. Så jag menar det, det är 

ocker. Jag önskar ju att bensinpriset hade varit procentuellt 

på elpriset. Clever i bensinbilsbranschen hade tagit ut 120 

kronor. Men jag gick med i en sådan här grupp på 

Facebook, de ville, jämlik fordonsskatt eller jämlik bensin, 

drivmedelsskatt. Då gick jag med där. När jag säger det att 

om benson kostat lika mycket som elskatten hade varit, så 

hade det varit 25 kr liksom, och jag gick med här för att 

sänka kostnaderna på våra elräkningar, men det är ingen 

som håller med mig haha, de bara klagar på sina 

bensinpriser. Så tycker inte att Sverige ska subventionera 

diesel och bensin så som vi gör idag.  

 

    

109 EJ Nej det är riktigt, håller med om. Det var allt vi hade! Så vi 

får tacka så jättemycket! 

 

    

110 EJ [...]  

    

111 I Är det fler frågor i framtiden så hör av er!  

    

112 EJ Vad snällt av dig! Tack så mycket, du får ha en trevlig helg! 

Hej! 

 

    

113 I Ja detsamma! Hej.  
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