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P
å en äng utanföföf r Berlin på-

går en polisutryckning.

Någon har satata t eld på sex

högspänningskablar som

dragits längs med marken föföf r atata t föföf r-

sörjrja ett enormt fafaf briksbygge i närhe-

ten med ström. En handfufuf ll polisbilar

har sladdatata iväg bort mot skogsbrynet

och parkeratata huller om buller i det

regnvåtåtå a gräset.

Det luktar bränd kabelisolering

och politiskt motiverad skadegörelse.

Senare tar också en grupp vänsterak-

tivister på sig dådet. Ett par hundra

meter därifrfrf ån står en man vid sidan

avava vägen och styr en drönare över

byggarbetsplatata sen. Lastbilar anlän-

der och kör därifrfrf ån i tätätä a intervaller.

Något strömavava brott tycks bygget inte

lida avava . Medierna är likväl på platata s när

polisen säkrar spår bland de sotiga

ledningarna. En helt vanlig dag vid

det som ska bli Teslas föföf rsta fafaf brik i

Europa.

Ur bakluckan på en Model S frfrf ån

2014, en avava de föföf rsta Teslorna i Tysk-

land, plockar Martin Wrobel, 61,

och hans kompis Ralf WaWaW itschies,

54, frfrf am Elon Musk. Som pappfigur.

I mitten avava majaj landade chefefef n föföf r

världens ledande elbilstillsverkare

föföf r en oanmäld blixtvisit i huvudsta-

den. Mellan mötena med politiker och

byggledare hann han också med atata t

träffaffaff sina fafaf ns.

”Jag skrev till honom atata t vi var en

grupp Tesla boys utanföföf r fafaf briken

som gärna ville träffaffaff honom. Och då

kom han ut”, säger Ralf WaWaW itschies,

som har direktkontakt med den ex-

centriske entreprenören över e-mejejl.

Framföföf r journalisternas tv-kameror

signerade en road Elon Musk Martin

Wrobels pappfigur och svarade på

några avava pressens frfrf ågor.

”Senare på natata ten skrev han så här:

”Thanks so much fofof r your support

over many years. Elon”, läser Ralf

WaWaW itschies frfrf ån ett mejejl i sin telefofof n.

Länge har fäfäf ltet legatata öppet föföf r el-

bilspionjnjären frfrf ån USA. Försprånget

har ibland beskrivits som ointagligt.

Fram till nu. Det senaste året har alla

de stora tyska bilmärkena presenteratata

nya steg föföf r atata t elektrifiera sin flotta:

Daimler med Mercedes-Benz i Stutt-

gart, BMW i München, samt VoVoV lkswa-

gen i WoWoW lfsfsf burg, världens största

bilföföf retag innan de blev omkörda avava

japanska Toyota föföf rra året.

INVESTERAR 150 MILJARDER EURO

2020 var Tyskland det tredjdje vikti-

gaste produktionslandet föföf r elbilar,r,

eftftf er Kina och USA, enligt en analys

frfrf ån det branschnära fofof rskningsin-

stitutet FKA, som därutöver föföf rut-

spår atata t Tyskland kommer atata t ta över

andraplatata sen inom två år. Enligt

VDA, de tyska fofof rdonstillverkarnas

eget föföf rbund, kommer deras medlem-

mar investera 150 miljljarder euro, cir-

ka 1,51 biljljoner kronor,r, i omställning-

en till elektromobilitet frfrf am till 2025.

Samtidigt dras Elon Musk med

föföf rseningar. Med hjhjälp avava världens

största batata terifafaf brik ska anläggning-

en i Berlin så småningom kunna pro-

ducera 500 000 bilar om året. Egent-

ligen skulle produktionen varit igång

i juni. Nu har starten skjkjutits upp till

slutet avava 2021. Den tyska byråkratata in

och dess miljljölagar har satata t käppar i

hjhjulet. Faktum är atata t Tesla fofof rtfafaf ran-

REPORTAGE | Elbilsmarknaden

”Jag skrev till honom att 

vi var en grupp Tesla boys 

utanför fabriken som gärna 

ville träffa honom. Och då 

kom han ut.”

»

Tyskland satata sar 150miljljarder
euro i elbilskampen
Den tytyt ska bililil ndustrtrt in invesese tetet rarar r 15150 miljljl ajaj rdrdr eded r euroror föföf rörö att körörö arar om TeTeT sese lalal i

rarar cet om deded n intetet rnatitit onelllll alal elblbl ilslsl markrkr nadeded n. KoKoK mmer ElElE olol n MuMuM sk att hamna

i baksätetet t när VoVoV lklkl swagagegeg n, MeMeM rcrcr ededed sese -Benz ochchc BMBMB W trtrt yryckckc er på gagag sen?

text: arvid jurjrjaks
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TESLAS MARKNADSANDEL 15%

de saknar det slutgiltiga tillståndet 

för bygget. Går inte det igenom mås-

te tomten återställas i ursprungligt 

skick. 100 miljoner euro, motsvaran-

de drygt 1 miljard kronor, har den tys-

ka delstaten Brandenburg begärt som 

säkerhet, enligt tidningen Der Tages-

spiegel i Berlin.

Och även om Teslas börsvärde 

fortfarande överstiger värdet för de 

tyska tillverkarna tillsammans är 

analytiker och experter överens om 

att tyskarna håller på att knappa in 

på försprånget, åtminstone räknat i 

försäljning av både helelektrifierade 

bilar och laddhybrider.

”VW GÅR OM TESLA 2021”

”VW och BMW låg båda på topp 5 över 

de mest sålda elbilarna under 2020. Vi 

kan förvänta oss att VW kommer att 

gå om Tesla under 2021”, skriver Ellen 

Enkel, professor inom innovation och 

mobilitet vid Duisburg-Essens uni-

versitet i ett mejl till Affärsvärlden.

Enligt Ellen Enkel har det som 

många dömt ut som senfärdighet 

bland de tyska jättarna, visat sig   

mynna ut i en framgångsrik strategi, 

en strategi som gjort det möjligt att 

rida något längre på efterfrågan av 

bilar med förbränningsmotor, som 

fortfarande ligger bakom 80 till 90% 

av tillverkarnas resultat.

”Den tyska bilindustrin kör nu för 

att komma ikapp. Coronapandemin 

har visserligen lett stora nedgång-

ar i omsättningen på den tyska och 

internationella marknaden. Men de 

tyska köppremierna för både rena 

batterifordon såväl som laddhybrider 

har ändå lett till en oväntat stor andel 

elbilar bland nybilsregistreringarna 

under 2020 och 2021”, skriver Ellen 

Enkel.

Framför allt är det Volkswagen som 

imponerar på experterna. Sedan kon-

cernen möblerat om i ledningen efter 

dieselskandalen 2015 – rättegång-

en mot den dåvarande VD:n Martin 

Winterkorn är planerad till hösten 

– har den nye koncernchefen, Her-

bert Diess, presenterat både en helt 

ny arkitektur för samtliga elbilsmo-

deller och en plan för sex cellfabriker 

i Europa till 2030. Den första byggs i 

Skellefteå av svenska Northvolt, som 

Volkswagen är delägare i.

”Utan dieselskandalen hade VW fort-

farande letts av Winterkorn och varit 

helt och fullt på väg in i en förlorad 

framtid med sina dieselmotorer. Det 

var väldigt viktigt att Winterkorn 

försvann. Annars hade VW blivit bil-

industrins Nokia, säger Ferdinand 

Dudenhöffer, grundare av forsknings-

centret Center Automotive Research 

i Duisburg och en av de mest fram-

trädande kännarna av den tyska bil-

industrin.

Teslas VD Elon Musk.

Totalt i världen såldes det under 2020 3,2 miljoner 

elbilar (rena elbilar och plug in-hybrider), enligt 

EV-volymes. Marknaden för elbilar ökade därmed 

med 43% samtidigt som bilförsäljningen totalt sett 

minskade med 20% under 2020.

Europa stod för merparten av tillväxten för elbilar 

med en uppgång på hela 137%, samtidigt som 

marknader som Kina och USA hade högst måttlig 

tillväxt, 12 respektive 4%. Europa gick därmed om 

Kina som största marknad. I Europa såldes 1,39 

miljoner elbilar mot Kinas 1,34. USA är en betydligt 

mindre marknad med 328 000 sålda elbilar 2020.

Tesla (se diagram) är störst på elbilar med en global 

marknadsandel på cirka 15%. Volkswagen är tvåa  

med knappt 7%.

Elbilarnas andel av total bilförsäljning ökade till drygt 

4% under 2020 från 2,9% 2019. Deloitte räknar med att 

den andelen ökar till 32% 2030, med drygt 30 miljoner 

sålda elbilar, varav 80% är rena elbilar och 20% plug 

in-hybrider. I Kina väntas då varannan såld bil vara 

elbil, i Europa 42% och i USA 27%.

Försäljning av elbilar (rena elbilar och plug in-hybrider) globalt under 
2020, enligt EV-volymes.
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SYSSELSÄTTER 800 000

Nokias öde efter smartphonerevolu-
tionen på 00-talet, då den finska 
mobiltillverkaren tappade sin mark-
nadsledande position till bland annat 
Apple, är en av de vanligaste liknel-
serna för att förklara vad som håller 
på att hända inom bilindustrin just 
nu. Den som inte ställer om kommer 
att få svårt att komma ikapp. Men i 
ett land där en betydande industri 
byggts kring förgasare, vevaxlar och 
cylindrar – sådant som det inte finns 
ett spår av i elfordon – är det inte bara 
sentimentala värden som står på spel, 
utan också ekonomiska.

”Bilindustrin i Tyskland syssel-
sätter omedelbart cirka 800 000 
människor och bidrar därmed till en 
större del av landets BNP än i andra 
europeiska länder. Därför är det vik-
tigt att vi gör omställningen på rätt 
sätt. Enligt en studie som vi har pre-
senterat hotas nu över 100 000 arbets-

platser på grund av den här situatio-
nen. Vi måste ha en intelligent politik 
för att säkra de här arbetsplatserna 
också i framtiden, säger Kurt-Chris-
tian Scheel, chef för politik- och sam-
hällsfrågor på biltillverkarnas för-
bund, VDA.

Enligt Ferdinand Dudenhöffer är 
det här en farligt försiktig inställning.

”Omställningen hade behövts göras 
ännu tidigare. Att man nu har börjat 
köra med högtryck är bra. Vad vi ser 
nu är en industri som formerar sig på 
nytt. Cellbatterifabriker byggs på fle-
ra håll i Tyskland med CATL i Erfurt, 
Farasis i Bitterfeld, Svolt i Saarland 
och VW och Northvolt i Salzgitter. Ju 
snabbare omställningen sker, desto 
kraftigare blir det schvung som just 
nu byggs upp inom industrin, säger 
han och fortsätter med exempel på 
kemiföretag och det ökade behovet av 
mjukvarukompetens.”

”I de gamla systemen kommer under-

leverantörer att få problem. En del av 
dem kommer inte att klara det. Men det 
kan man ändå inte ändra på. Ju längre 
man håller fast vid de gamla systemen, 
desto svårare blir omställningen”.

SLAGET STÅR PÅ MJUKVARUSIDAN

Även analytikerna på den schweizis-
ka banken UBS ser en fara för dem 
som inte ställer om i tid. I en rapport 
från mars i år korade de Volkswagens 
nya elbilskoncept som den just nu tro-
värdigaste utmanaren till Tesla. Ban-
ken konstaterar att branschen just 
har lagt in en överväxel i omställning-
en. I det som de menar är det mest tro-
liga scenariot målar analytikerna upp 
en framtid där dedikerade elbilstill-
verkare som Tesla kommer att behål-
la ledningen, medan traditionella till-
verkare kommer att ha fortsatt svårt 
att hämta in. Här står slaget framför 
allt på mjukvarusidan, menar UBS, i 
takt med att även traditionella biltill-

Tesla-supporten Martin Wrobel vid Teslas planerade bilfabrik utanför Berlin.
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verkare lyckas kapa kostnader på den 
hittills krävande batteriutvecklingen. 
En post som idag gör att Tesla fortfa-
rande kan arbeta med högre margina-
ler, menar banken.

Ett annat scenario är att traditio-
nella tillverkare som varit tidiga i 
omställningen, som Volkswagen, kan 
minska Teslas försprång eller till och 
med gå om, skriver UBS.

”BMW har varit för långsamma, 
Mercedes-Benz försöker komma 
ikapp, men VW är de som har arbetat 
mest energiskt på detta, säger Ferdi-
nand Dudenhöffer om Volkswagens 
nya plattformskoncept, den skate-
boardliknande monteringsplatta på 
vilken även koncernens andra bolag 
Audi, Skoda, Seat och Cupra ska bygga 
sina kommande elbilar på.”

TESLA RISKERAR ÖVERKAPACITET

Elon Musk då?
”Stressad, säger Ferdinand Duden-

höffer. Tesla har ett för ansträngt till-
växtprogram med sina fabriker och 
kommer inte ifatt med försäljningen. 
Företaget har redan nu en överkapa-
citet på 200 000 fordon. Samtidigt 
bygger han nya fabriker i Berlin och 
Texas. Vid något tillfälle kommer han 
att få problem att skaffa kunder.”

Och här pekar Ferdinand Dudenhöf-
fer på Teslas största utmaning just nu.

”Tesla-kunden är en väldigt spe-
cifik kund. Det är en liten grupp tek-
nik-fans som vill flyga med Elon Musk 

till mars. Men det är kanske bara 5% av 
världens alla bilägare. Om han verkli-
gen vill bygga sina 10 eller 20 miljoner 
bilar per år, då behöver han VW Pas-
sat- eller Toyota Camry-ägaren. För 
dem är andra saker, som prisvärdhet 
och livslängd viktiga, sådant som hos 
Elon Musk kommer i andra hand, efter 
innovation, innovation, innovation, 
säger Ferdinand Dudenhöffer.

Är fansen till och med ett hinder för 
att Tesla ska kunna ta det steget? En 
analys som Martin Wrobel och Ralf 
Waitschies bara skrattar åt.

”Hur ska någon kunna komma 

ikapp Tesla? De arbetar i Elon-time. 
För de andra återstår bara smulorna, 
säger Martin Wrobel om Elon Musks 
energiska tempo.

Både han och Ralf Waitschies är 
bilentusiaster sedan långt tillbaka 
och har ägt flera gamla pärlor från de 
tyska traditionsmärkena. Hållit igång 
motorer och stått och vaxat. Men se-
dan de började köra Tesla har allt för-
ändrats. Nu ska Martin Wrobel sälja 
sin sista Mercedes.

”Det är en cabriolet, modell A124. 
Den stinker, den låter för mycket. Jag 
vill inte längre, säger han.  l

Tesla
Nuvarande elbilsförsäljning: 
180 338 fordon första 

kvartalet 2021. Ca 500 00 

under 2020.

Omsättning: 86 miljarder 

kr första kvartalet 2021. 262 

miljarder kronor 2020.

Resultat: 3,6 miljarder kr 

första kvartalet 2021. 6 

miljarder kronor 2020.

Börsvärde: 4 970 miljarder kr.

VOLKSWAGEN 
Nuvarande elbilsförsäljning: 
133 282 bilar första 

kvartalet 2021, varav 59 948 

helelektrifierade.

Målsättning: 3 miljoner 

helelektrifierade 

bilar 2025 inom hela 

Volkswagengruppen.

Omsättning: 631 miljarder kr 

första kvartalet 2021. 2 256 

miljarder kr 2020.

Resultat: 35 miljarder kr 

första kvartalet 2021. 89 

miljarder kr 2020.

Börsvärde: 1 148 miljarder kr.

DAIMLER/MERCEDES-
BENZ: 
Nuvarande elbilsförsäljning: 
Cirka 59 000 hybrider och 

helelektrifierade bilar, 

varav 16 000 helektrifierade 

under första kvartalet 2021. 

Cirka 150 000 hybrider och 

helelektrifierade bilar under 

2020.

Målsättning: Hälften av 

produktionen ska utgöras av 

elbilar 2030. Klimatneutral 

fordonsproduktion senast 2039.

Omsättning: 415 miljarder kr 

första kvartalet 2021. 1 562 

miljarder kr 2020.

Resultat: 44 miljarder kr 

första kvartalet 2021. 40 

miljarder kr under 2020.

Börsvärde: 900 miljarder 

euro.

BMW 
Nuvarande 
elbilsproduktion: Cirka 

70 000 bilar under första 

kvartalet 2021.

Målsättning: 2025 ska minst 

en fjärdedel av alla sålda 

bilar ska vara elbilar.

Omsättning: Cirka 270 

miljarder kr under första 

kvartalet 2021. Cirka 1 000 

miljarder kronor under 2020.

Resultat: Cirka 38 miljarder 

kr första kvartalet 2021. Cirka 

53 miljarder kronor 2020.

Börsvärde: 566 miljarder kr.

TESLAS BÖRSVÄRDE DUBBELT SÅ STORT SOM VOLKSWAGEN, DAIMLER OCH BMW TILLSAMMANS 

Med Herbert Diess som VD kan Volkswagen redan i år gå om Tesla som största elbilstillverkare.


