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Hur och när ska du förändra din bilpolicy? 
Fyra perspektiv på bilpolicy i och med Bonus Malus

1. Kostnadskontroll

2. Upplevd förmån

3. Skjut på problemet

4. Temporär lösning
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1. BEHÅLL KOSTNADSNIVÅN FRÅN FÖRSTA HALVÅRET 2018

� Nya snålare drivlinor
� Nya bilmodeller
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2. BEHÅLL UTBUDET SOM DU HADE FÖRSTA HALVÅRET 2018:

� Ökade kostnader för anställd och företag
� Miljöfokus ifrågasätts
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3. BEHÅLL BEFINTLIGA BILAR/KONTRAKT LÄNGRE

� Köp dig tid och framförhållning 
� Ta fram en ny policy i lugn och ro med din leverant ör
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4. TEMPORÄR BILPOLICY

� Välj ut ett begränsat antal bilar 
� Låt gälla tills ”dammet har lagt sig”
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ÖVERSIKT DRIVMEDELS- & BILVAL
HJÄLPMEDEL I DITT POLICYARBETE 

Drivmedel & 
bil

Passar
bäst

Passar sämst Fördelar Nackdelar Förutsätt-
ningar/krav

Milkostnad
drivmedel & 

skatt

Inköpspris

Förmånsv.

Laddhybrid
PHEV

Förare som laddar i 
bostad & på arbetet varje 
dag.
På kontor där laddning 
redan finns eller 
planeras.

Fältsäljare/service-
tekniker som inte kan 
ladda hemma.
De som inte orkar/vill 
ladda. På kontor som inte 
kan erbjuda laddning.

Flexibel & låg förbrukning 
för den som kan och vill 
ladda.
Förmånsvärde.
Bonus

Körmönster avgör.
Laddtid – få bilar kan 
snabbladdas. Batteri-
ernas miljbelastning
oklar. Laddbox på jobbet 
är ”dyr” & tar tid att få till.

Destinations-laddning 
(bostad & jobb).
Förare som förstår/tar 
ansvar (& helst betalar 
drivmedlet).

Låg förutsatt att den går 
på el.
Skatt låg.

Högt

Lågt

Diesel Utanför storstäder och i 
norra Sverige.
Långa årliga körsträckor.

I storstäder och i 
kommuner som har eller 
upplever sig ha problem 
med luftkvalité.

Lågt CO2
Verkningsgrad.
Macktillgång.
Bättre än bensin globalt.

Kan förbjudas i de  
miljözoner som utreds.
Malus – får höjd skatt.

Att bilens geografiska 
användning är känd och 
planerad.

Bränsleförbrukning låg.
Skatt hög.

Medium

Högt

Fordonsgas
Biogas: Förnybar
Naturgas: Fossil 
(kallas CNG eller 
LNG)

Söder om Gävle
Storstäder.
För den som inte har 
tillgång till laddning 
eller inte vill vänta på 
laddinfrastruktur.

Norr om Gävle.
Få mackar norrut. 
Rullar bilen mest runt i
t. ex. Sundsvall funkar 
det fint. 

Miljö, produktion & an-
vändning – låga utsläpp 
från dag 1, + för takning 
& räckvidd. Infrastruktur 
på plats. Bonus på 10 
TSEK. 

Färre mackar.
Kräver viss entusiasm. 
Låg tillgång på biogas i 
övriga Europa. (Mkt 
CNG/LNG).

Förare som förstår och 
vill tanka gas.

Lägre än bensin & diesel.
Skatt låg.

Medium+

Lågt/Mellan 

Elbil
EV

Storstad & citylägen  
Körmönster med tillgång 
till el.

Längre och varierande 
körmönster.

Kundens varumärke.
Bonus på 60 TSEK.

Räckvidd
Batteriproduktionens 
miljöbelastning oklar.

Laddmöjligheter. Låg. 
Skatt låg.

Högt

Lägst

Bensin I de flesta storstads-
miljöer.
Kortare årliga 
körsträckor. 

Om motorn har hög 
förbrukning.

Bättre i citylägen än 
diesel. 
Macktillgång. 

Högre CO2 än diesel.
Kan förbjudas i de  
miljözoner som utreds.
Stor/tung bil drar mkt.
Malus – får höjd skatt.

Att bilens geografiska 
användning är känd.

Bränsleförbrukning högre 
än motsvarande diesel.
Skatt lägre än diesel.

Lågt

Medium/Högt

Hybrid
EHV

Storstad & citylägen. Längre körmönster. Signalerar miljö
Klarar troligtvis hårda 
city-krav.
Vissa modeller får varken 
Bonus eller malus.

Har ibland högre 
bensinförbrukning än 
motsvarande bil p.g.a. 
batteriernas vikt.
Flera modeller får malus.

Körsätt & bilval har hög 
inverkan. I några fall upp 
till 20% lägre förbrukning 
jämfört med bensin.

Bränsleförbrukning 
medium+.
Skatt lägre än bensin.

Medium+

Lågt/Medium
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NU KAN DU BERÄKNA TCO MED ELLER UTAN BONUS MALUS


