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A fossil-free generation
– både nu och då
V isste du att elbilen populariserades första 

gången redan 1910, alltså för över 100 år 
sedan? I begynnelsen av bilens historia var det 
nämligen elbilen som dominerade på städernas 

gator� Redan då var det avgasfria och tysta fordonet en 
favorit bland befolkningen, över det  smutsiga  alternativet 
 fossilbilar� Problemet, och anledningen till att elbilen 
då fick ta ett steg tillbaka, var avsaknaden av laddinfra-
struktur� Det gick helt enkelt inte att åka tillräckligt långt� 
Tänk om dåtidens biltillverkare hade kunnat förutspå den 
kraftigt negativa klimatpåverkan fossilbilen skulle 
få 100 år senare?

Idag beräknas cirka 3,5 miljarder 
människor, alltså hälften av jordens 
befolkning, leva på en plats där 
klimatförändringarna allvarligt 
hotar deras liv och för sörjning� 
Naturkatastrofer, dödliga sjuk-
domar, kraftigt  minskad biologisk 
mångfald – listan med de negativa 
konsekvenserna av fossila utsläpp 
kan göras skrämmande lång (IPCC, 
2022)� Det är därför ofattbart hur non-
chalant samhället stundtals verkar ställa 
sig till klimathotet� En av de stora bovarna 
är biltrafiken med cirka 30 % av alla koldioxid
utsläpp i Sverige (Naturvårdsverket, 2022)� Omställningen 
till en elektrifierad fordonsflotta kan uppenbarligen inte 
vänta längre� Men att bara ställa om fordonsflottan räcker 
inte –  kringliggande infrastruktur måste, till skillnad från 
1900-talets början, leva upp till samhällets krav så att 
alla lätt kan välja en hållbar framtid�  

På Eways tar vi vårt ansvar och fortsätter skynda mot en 
grön och hållbar framtid� Marknaden växer fort och det 
krävs alltmer för att hålla jämna steg� Vi är därför mycket 
stolta och glada över att välkomna AltoCumulus Asset 
Management, Ålandsbankens fond Nordiska Småbolag 
och Knutsson Holdings, som under hösten 2021 gick in 
med kapital i Eways Pre-IPO� Vi vill ge en stor eloge till 
dessa investerare som verkligen tar hållbarhet på stort 
allvar och förstår sprängkraften i den här marknaden� 
Vi ser fram emot vårt framtida samarbete och kommer 
tillsammans fortsätta accelerera mot en framtid fri från 
fossila bränslen!

Som oberoende laddoperatör har Eways en viktig roll i 
resan mot ett fossilfritt samhälle� Vi är ett Greentech- 
bolag som tror starkt på att smarta tekniska lösningar är 
en nödvändighet i omställningen� Genom våra tjänster 
och integrationer mot bland annat flertalet populära 
park eringsappar och ledande leasingbolag gör vi det lätt 
att välja fossilfritt� Att vår omsättning och antal uppkopp-
lade ladduttag sedan starten 2015 i snitt  dubblerats 
årligen är kvittot på att det fungerar�   

Med våra 12 272  installerade ladduttag runt om i Sverige 
håller vi  drömmen om en grön framtid vid liv� Vi är stolta 
över att skapa ett hållbart samhälle för framtida genera-
tioner� Som ytterligare en del i vår strategi etablerade vi 
2021 vår egen installatörsverksamhet� Därmed kommer 
vi ännu närmare kunden, garanterar högre kundnöjdhet 
genom våra duktiga certifierade installatörer och kan 
också öka våra bruttomarginaler� 

Med expansioner i värdekedjan kan vi som scaleup växa 
snabbt, hållbart och med samma intensiva fokus 

på kundnöjdhet som alltid karaktäriserat 
Eways� Därtill säkrar vi solida kassaflöden 

genom att skriva avtal om leverans 
av ladd tjänster som genererar fasta 

 återkommande abonnemangs-
intäkter och transaktionsavgifter när 
kunder laddar i vårt laddnät� På så 
sätt  säkerställer vi att Eways kan 
f  ortsätta gasa mot en fossilfri framtid 
samtidigt som vi står på en solid 

grund med stabila och långsiktiga 
kassaflöden� 

Att vara fossilfri är för oss mer än att bara 
slippa smutsiga fossila bränslen i tanken på 

bilen� Att vara fossilfri innebär också att vi klipper 
banden till avskyvärda diktaturer som blundar för brott 
mot mänskliga rättigheter och finansierar terrorism. Det 
känns betydligt trevligare att ladda bilen med el från 
Norrlands skummande forsar eller solens strålar på 
Skånes ängar� Vi är ingenjörer, entreprenörer och innova-
törer som alla förenas i övertygelsen om att framtidens 
samhälle är fritt från smutsiga fossila bränslen� När vi 
kombinerar våra olika professioner och erfarenheter är 
vi övertygade om att den visionen kommer bli verklighet� 
Tillsammans med våra partners och ledande kunder 
driver vi just nu den hållbara omställningen i Sverige 
och framöver också internationellt� Så du, låt oss lära 
av 1910 och se till att det avgasfria fordonet har alla 
 f örutsättningar det behöver – det är nu eller aldrig�

Följ med på resan mot en fossil-free generation!

Niclas Sahlgren,
Grundare & VD Eways

Eways välkomnar våra investerare 
under företagets pre-IPO hösten 2021

Allmänt om verksamheten
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Eways i korthet

2015
Eways grundades

100%
Omsättningstillväxt under 2021

Det är lönt att välja grönt
– vi skapar förutsättningarna för det hållbara samhället

När Eways grundades 2015 var det med 
övertygelsen om att en grön omställning 
inte kan vänta� Människor blir sjuka 
och dör varje dag av luftföroreningar, 
den globala uppvärmningen medför 
 förödande klimatförändringar för platser 
över hela världen och framtida genera-
tioner hotas� En av de gemensamma 
nämnarna för alla dessa företeelser 
stavas fossilbil� Det är hög tid för för-
ändring� Vi vill med hela vår verksamhet 
driva på för ett bättre och mer klimat-
smart samhälle – för alla generationer�

Vår affärsidé är självklar – att köra 
elbil ska vara för alla� Med kompletta 
helhetslösningar för elbilsladdning 
prioriterar vi flexibilitet och kundanpass-
ning för att alla ska kunna välja elbil� 
Elektrifieringen i samhället blir alltmer 
påtaglig, inte minst genom statliga bidrag 
som Grön Teknik, och vi är stolta över 
att bära ledartröjan för omställningen� 
Som oberoende ladd operatör finns vi 
där genom hela  processen: från idé och 
förarbete till installation och driftsättning 

samt kontinuerligt under användningen 
av ladd stationen� Vi erbjuder en mängd 
innovativa molntjänster för översikt, 
lastbalansering och betallösningar� 
Genom att  erbjuda integration med 
bland annat Swish och EasyPark är det 
lättare än någonsin att bidra till den gröna 
om ställningen. Dessutom finns våra 
ladd butiker i både Täby Centrum och 
 Westfield Mall of Scandinavia där alla, 
gammal som ung, kan få hjälp att ställa 
om till ett fossilfritt samhälle�

Vår vision är en hållbar värld fri från 
fossila bränslen� Genom långsiktiga 
partnerskap, en strävan efter att alltid 
skapa maximalt kundvärde och ett idogt 
engagemang för hållbarhetsfrågor är vi 
övertygade om att vår vision kommer bli 
verklighet� FN:s hållbarhetsmål i  Agenda 
2030 är centrala i  verksamheten och 
utgående från de 30 hållbarhetsmåtten 
i Nasdaqs ESG Reporting Guide 2�0 
följer vi kontinuerligt upp vårt hållbar-
hetsarbete� Tillsammans gör vi det lätt 
att köra elbil!

12 272
Uppkopplade ladduttag

900 400
Antal laddsessioner under 2021

6 010
Ton CO2e besparade under 2021

129,9 MSEK
Omsättning under 2021

Vi gör det lätt
att köra elbil

Om oss
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Vårt erbjudande
Eways är en oberoende laddoperatör som gör det 
lätt för både företag och privatpersoner att välja 
elbil� Vårt syfte är att underlätta omställningen 
till ett samhälle fritt från fossila bränslen och vår 
affärsidé ligger i linje med Sveriges mål om en 
fossilfri fordonsflotta år 2030� Vi gör det genom att 
erbjuda smarta och nyckelfärdiga laddstationer av 
högsta kvalitet och den nyaste teknologin för alla 
– oavsett om du är fastighetsägare, privatperson, 
företag eller offentlig aktör� Att bilen ska kunna 
laddas på alla ställen där den står parkerad: 
hemma, på jobbet och publikt, är vår grundidé� 
Med över 12 000 uppkopplade laddstationer 
har vi under 2021 genererat cirka 900 000 ladd-
sessioner och levererat cirka 8,5 GWh energi� Det 
motsvarar cirka 1200 varv runt jordklotet med en 
genomsnittlig elbil!

Som en flexibel och snabbfotad laddoperatör 
erbjuder vi en personlig och dynamisk tjänst där vi 
sätter våra kunder först� Det viktigaste för oss är 
att våra kunder är nöjda med vår service� Vi åtar 
oss ett helhetsansvar för miljön och erbjuder en 
helhetstjänst där vi gör allt från behovsanalys till 
installation, betaltjänster, service och återvinning� 
Vi ser helt enkelt till att laddstationerna fungerar - 
dygnet runt, året om�

Alltid öppet
Kundtjänst dygnet runt, året runt

Nöjd kundgaranti
När du är nöjd är vi nöjda

Smarta lösningar
Smarta laddstationer och 

betalningslösningar  
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Eways integrationer

Betallösningar

Tjänster

Eways portal

Kundtjänst  /  Drift & Underhåll

Konfigurering  /  Underhåll  /  Larm  /  Statistik  /  Rapporter

API

Laddstationer

Vårt erbjudande

Smarta laddstationer
Vi strävar efter att vara teknikpionjärer inom elbilsladd-
ning� Därför är våra laddstationer alltid uppkopplade 
till vår molntjänst GAIA vilket möjliggör för oss att i 
realtid kvalitetssäkra våra kunders laddsessioner� Vi 
säkerställer dessutom att produkterna har den senaste 
mjukvaran och att återkommande service samt tjänster 
kan göras på distans� På så sätt kan vi effektiv avhjälpa 
de allra flesta ärendena direkt och se till att du alltid har 
en fulladdad bil� 

Laddstationen skickar dessutom ständigt informa-
tion till vår molntjänst och laddstatistiken finns enkelt 
tillgänglig via inloggning i Eways portal. Där finns bland 

annat en översikt över när bilen laddats och hur mycket 
ström som förbrukats� Utöver att vår molntjänst differen-
tierar vårt erbjudande så ger det oss förutsättningar att 
systematiskt förbättra systemet och fortsätta utveckla 
smarta lösningar för framtidens elbilsladdning� En viktig 
fördel med våra smarta laddstationer är möjligheten att 
lastbalansera vilket effektiviserar laddningen, minimerar 
belastningen på elnätet och undviker onödiga driftstopp� 
Dessutom kan vi genom vår molntjänst administrera en 
uppsjö av betallösningar för laddning, allt för att göra det 
så lätt som möjligt att välja en fossilfri framtid för alla�

Smart API 
Med hjälp av ett standardgränssnitt i form av ett smart 
API är vi redo för att integrera med i princip alla kända 
betallösningar� Allt från att ladda med Eways ladd-
abonnemang och laddkort till integration med appar som 
EasyPark, Swish och Parkster! Dessutom underlättar vi för 
administrationen i företag med exempelvis drivsmedels-
förmåner genom integrationer mot bland annat CarPay 
Fleet� 

Sofia Astrén, anläggningschef på Re-
nault Nordic,  berättar om en av Eways 
många lyckade integrationer:

”Jag vill tacka för ert arbete för att 
få igenom överföring av laddning till 
CarPay Fleet. En drivmedelsförmån för 
våra elbilsförare som enkelt och smidigt 
kunde beskattas. Vilken  lättnad att äntligen 
ha fått till detta. Tack för att ni gör min vardag 
enklare!”

Alltid uppkopplad till GAIA

GAIA
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Vårt erbjudande
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Att kunna ladda bilen på hemmaplan är idag en självklarhet för 
merparten av befolkningen� Enligt en Sifo-undersökning gjord 2022 
kräver tre av fyra att en laddlösning finns installerad vid flytt till 
ny bostad. Med en grön laddlösning från Eways kan du smart och 
smidigt ladda bilen samtidigt som du är hemma och slipper besöka 
bensinmacken� Förutom en tidssbesparing är det också betydligt 
billigare och bättre för miljön� Med det statliga Grön Teknik-bidraget som 
ersätter dig som privatperson för halva kostnaden av investeringen i 
laddlösning är detta ett utmärkt tillfälle att bidra till en mer hållbar värld 
för framtida generationer� Låt Eways hjälpa dig med en nyckelfärdig 
installation av en bekymmersfri och innovativ laddare så att du aldrig 
mer behöver oroa dig för urladdade batterier på din nästa resa!

Vi är övertygade om att elbilsladdning på hemmaplan i framtiden 
kommer att vara lika naturligt som rinnande vatten� För dig som 
bor i en bostadsrättsförening, samfällighet eller hyresfastighet har 
vi därför som oberoende laddoperatör en mångfald av smarta och 
gröna helhetslösningar för elbilsladdning anpassade efter just dina 
förutsättningar� Liksom för villainstallationer kan statliga bidra sökas 
för att finansiera halva kostnaden. Vi bistår dig såklart genom hela 
processen! Med Eways gedigna erfarenhet och lösningar inom 
drift av laddstationer minimerar vi det administrativa arbetet, 
hjälper till med bidragsansökan och säkerställer att 
varje medlem enbart betalar för sin egen laddning� Att 
laddboxar i fastigheten dessutom ökar värdet ser vi 
som ett kvitto på att vägen mot en hållbar framtid är 
elektrisk!

Grön teknik:
•  Skattereduktion motsvarade 

50 % av totalbeloppet för ett 
komplett paket från Eways (upp 
till 50 000 kr)

•  För dig i villa, bostadsrätt eller 
ägarlägenhet

•  Samtliga Eways laddare är 
godkända för bidraget 

Läs mer på eways.se!

Vårt erbjudande

En bra dag börjar med en laddad bil! 

I våra nyckelfärdiga 
installationer ingår alltid:
•  Installation och montering av laddstation, 

anslutning till elcentral
•  Uppsäkring med upp till tre nya säkringar
•  Uppkoppling och konfigurering mot Eways 

laddportal
•  Installation och driftsättning av 

lastbalansering
•  Laddtest med testutrustning
•  Avstädning av platsen

Vi kan även hjälpa till med håltagning
i betong, grävning, fräsning av asfalt, 
asfaltering, utbyggnad av elskåp och 
uppsäkring av fastighetselen. Alla 
installationer genomförs av certifierade 
installatörer.

Lätt att ladda

hemma



11

Vårt erbjudande
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Vid foten av Hundfjället, i populära skiddestinationen 
Sälen, ligger Joängets fjällgård� Förutom en mycket 
uppskattad våffelstuga med anor från 1500-talet, 
hyr bostadsrättsförening även ut stugor till fjäll-
turister sommartid såväl som på vintern� Efterfrågan 
på laddmöjligheter för gäster med elbil har ökat 
 markant de senaste åren� Under 2021  gjordes 
därför en investering i framtiden genom att utrusta 
samtliga parkeringsplatser med laddboxar� Karl 
Jonason från bostadsrättsföreningen ansvarade för 
upphandlingen och berättar kring initiativet:

”Vi tog in offerter från flera företag på laddstolpar, 
men endast Eways kunde erbjuda betalningslösningar 
som motsvarade våra krav� Med både deras smarta 

laddkort och Easypark kan nu besökare enkelt och 
smidigt ladda batterierna samtidigt som de befinner 
sig i backen� Gensvaret från gästerna har varit positivt 
och många uppskattar att dessa typer av hållbara 
initiativ också tas här i fjällen�”

Eways erbjuder fossilfria laddlösningar till kunder 
över hela landet och genom samarbeten med 
lokala installatörer stöttas den lokala näringen 
samtidigt som vi drar nytta av unik lokalkännedom� 
Installationen vid Jonängets fjällgård gjordes i 
samarbete med Lasses el, en certifierad lokal firma 
som dessutom alltid finns till hands vid eventuella 
frågor senare under användningen�

Vårt erbjudande

Eways smarta betallösningar l åter 
 besökare ladda både  b atterierna och 
bilen i fjällen
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Medlemmarna i BRF Balneum i Gröndal efterfrågade en mer hållbar 
satsning i form av laddlösningar� 2021 blev det därför dags för fören-
ingen att både bygga ut och byta ut. De befintliga fyra laddboxarna 
byttes ut och ersattes med fyra gånger fler nya laddplatser, både 
utomhus och inne i  garaget� Parkeringsansvarig i styrelsen, Arash 
Shahneh, berättar� 

”Efter rekommendation från en god vän vars förening nyligen 
samarbetat med Eways valde vi dem som laddoperatör och det är 
ett beslut vi är mycket glada över� Hela resan från första kontakten 
med säljare tills att laddstolparna stod färdigmonterade har flutit 
på mycket smidigt� Vi har fått hjälp med alltifrån bidragsansökan till 
svar på frågor från medlemmarna�” 

Att laddningskostnaden har fördelats rättvist har också varit 
viktigt för föreningen, så att välja Eways laddkort där varje medlem 
bara betalar för sin egen förbrukning var en självklarhet�

 ”Att Eways dessutom erbjuder en hållbar helhetslösning 
underlättar enormt för oss” fortsätter Arash� Ryktet om det smidiga 
samarbetet med Eways har dessutom spridit sig i grannskapen� 
Arash avslutar: 

”Häromveckan kontaktade grannföreningen oss angående vår 
laddlösning� De hade hört hur nöjda vi var med Eways och var nu 
själva intresserade av att ta ett kliv mot ett fossilfritt samhälle! ”

Vårt erbjudande

Med laddlösningar från Eways både 
bygger och byter BRF Balneum ut

Eways och Lasses El leder en lokal 
 fossilfri omställning i Dalarna

Omställningen till en fossilfri framtid är någonting som berör 
samtliga, oavsett var i landet man befinner sig. Därför finns 
Eways överallt i Sverige och genom etablering av samarbeten 
med lokala certifierade installatörer säkerställs en säker och 
smidig installation� Samtidigt utnyttjar vi den unika lokalkänne-
domen hos firmor i landet. Ett av många framgångsrika exempel 
är Lasses El, ett familjeföretag från 1976, i Malung-Sälen� Martin 
Ingvarsson, VD, berättar om samarbetet med Eways:

”Vi kan inte annat än att vara nöjda med samarbetet med 
Eways� Medan vi tar hand om projektering och installering 
 hanterar Eways alltifrån mjukvara till sälj och support� Vi 
tycker att Eways kompletterar oss väldigt väl och delar våra 
 kärnvärden om att alltid värna om kundens bästa, både vid 
installation och efterföljande användning� Det känns tryggt!” 

Martin fortsätter med att berätta om det hållbara skifte som 
skett även i installatörsbranschen de senaste åren� Antalet 
 installationer av laddboxar har, även i Sälen, fullkomligt 
 exploderat de senaste åren� Han avslutar:

”Vi strävar efter att alltid förbättra oss och genom vårt 
 samarbete med Eways kan vi också på riktigt bidra till 
 framtidens hållbara samhälle!”



Spotlight
Vårt erbjudande

Zaptec Go  
Fossilfri omställning i behändigt format

Kör bilen på hållbara  
solstrålar
Är din fastighet utrustad med solceller? Med tillvalet 
Solceller till din lastbalansering kan din Zaptec Go koppla 
upp sig mot dina solpaneler och ladda bilen med sol-el� 
Sedan kan du exempelvis konfigurera stationen så att enbart 
solcellerna laddar bilen och därmed garantera en fullkomligt 
förnybar energikälla till bilen� Mer hållbart blir det inte!

Laddstation lämpad för 
skandinaviskt klimat
Med Zaptec Go som en del av Eways helhetslösning 
för elbilsladdning är estetiken aldrig en ursäkt att inte 
välja en fossilfri framtid� Genom ett stort antal färger 
och en mycket slimmad utformning, 80 % mindre 
än konkurrenterna, försvinner boxen nästan magiskt 
in i fasaden� En gedigen norsk design garanterar 
att Zaptec Go står väl rustad för det skandinaviska 
klimatet och håller bilen laddad – sommar som vinter� 
Tillsammans med en lastbalansering från Eways 
säkerställer din Zaptec Go att bilen alltid laddas 
med maximal tillgänglig effekt utan att riskera dina 
säkringar� Via uppkoppling med både 4G och WiFi mot 
Eways integrerade molntjänster kan du också smidigt 
kontrollera laddningen� Skulle du behöva support kan 
våra kompetenta tekniker även digitalt felsöka stationen 
på distans, för snabbast möjliga hjälp� Dessutom ingår 
fem (5) års fabriksgaranti på köpet�  

Eways erbjuder världens  
minsta 22kW-laddare
•  Alltid uppkopplad mot Eways molntjänst för 

övervakning och support
•  Högeffektladdning (11 kW & 22 kW) 
•  Sex olika färgval och kompakt design för diskret 

montering på fasad
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Vi erbjuder:
• Kundtjänst dygnet runt, året runt
• Flexibla, smarta och kundanpassade laddtjänster
•  Rättvisa betalsystem där de anställda betalar för  

sin egen laddning
• Minimal administration för företaget

Lätt att ladda

på jobbet

Är du företagare eller fastighetsägare och vill erbjuda 
elbilsladdning på jobbet? Vi hjälper dig med nyckelfärdiga 
laddstationer som är smarta, tillförlitliga och effektiva� Vi 
åtar oss helhetsuppdrag innehållande samtliga steg från 
vägledning, bidragsansökan och projektering till installerad, 
driftsatt och övervakad lösning� Vårt mål är att göra det 
enkelt att köra elbil och därför har vi ett starkt fokus på 
innovativa tjänster� 

Erbjud laddning med Eways laddabonnemang 
Nu kan fastighetsägare och företag erbjuda elbilsladdning 
till ett fast eller rörligt pris med våra laddkort eller 
abonnemang� Fastighetsägaren investerar i eller hyr Eways 
laddinfrastruktur och så fort de smarta och uppkopplade 
laddstationerna är installerade kan alla lätt komma igång 
med laddningen� Månadsvis skickar vi sedan ut digitala 
kvitton till alla laddkortsinnehavare och debiterar deras 
respektive betalkort i efterskott� Löpande statistik av 
laddningen levereras till fastighetsägaren och med jämna 
mellanrum utbetalas vår Laddåterbäring� Återbäringen 
ersätter fastighetsägaren för den el som förbrukats genom 
laddstationerna� Laddabonnemang är smidigt och rättvist för 
alla som laddar i fastigheten samtidigt som det minimerar 
administrationen för fastighetsägaren�

Höj medarbetarvarumärket  
och erbjud smidig elbilsladdning 
för de anställda 

Vårt erbjudande
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På det 105 000 m2 stora campuset Uni3 by Geely finns 
3500 arbetsplatser där innovationsdrivna och klimat-
medvetna företag möts och formar framtiden� En själv-
klarhet är därför att hyresgästerna erbjuds möjligheten 
till elbilsladdning� Genom det heltäckande samarbetet 
där Eways levererar nyckelfärdiga lösningar installerades 
och driftsattes under 2021 86 nya ladduttag� Med detta 
kan Geely därmed erbjuda laddmöjligheter på samtliga 
parkeringsplatser på Uni3� Verksamhetsansvarig för 
Uni3, Jonny Stål, utvecklar kring samarbetet med Eways:

”Att erbjuda helhetslösningar för elbilsladdning blir 
en självklar del av värdeerbjudandet när hyresgästerna 

själva ligger i absoluta framkanten i 
nom bland annat elektrifiering.   

Vi ställer höga miljömässiga krav, 
Uni3 är certifierad på silvernivå 
enligt Sweden Green Building 
Council� Med Eways hittade vi 
det klart bästa alternativet för 
laddlösning, speciellt med de olika 

betalningslösningarna som rättvist 
fördelar kostnaden för laddning�”

Genom Eways smarta laddkort 

säkerställer Uni3 att enbart de som har behörighet kan 
ladda, men också att varje anställd bara betalar för sin 
egen förbrukning� Jörgen Synning, Regionchef på Eways, 
kommenterar också samarbetet:

”Det är riktigt kul att ett av de ledande elbilsföretagen 
väljer laddlösningar från oss� Geely har stora ambitioner 
inom framtidens mobilitet med flertalet ledande 
fordonsmärken och vi är mycket stolta över detta viktiga 
samarbete� Det är samarbeten likt detta som bygger ett 
hållbart samhälle för kommande generationer!”

För APCOA PARKING, en ledande aktör inom svensk 
parkeringsservice, är det en självklarhet att kunna 
erbjuda elbilsladdning� Tillsammans med Eways skrevs 
under 2021 därför ett omfattande strategiskt ramavtal 
där Eways som operatör tillhandahåller laddstolpar och 
tjänster för APCOAs parkeringsplatser runt om i Sverige� 
Fredrik Wheeler, chef för Marknad & Urban Hubs på 
APCOA, berättar om samarbetet:

”Elbilsladdning ligger nära vår övriga verksamhet med 
parkeringslösningar och i Eways har vi en förstklassig 
partner� Förutom det faktum att Eways hanterar all 
installation och drift av laddstationerna har vi också 
ett djupare partnerskap kring betaltjänster� Tack vare 
en teknisk lösning utvecklad genom ett tätt samarbete 
företagen emellan kan besökare nu smidigt betala både 
parkering och laddning på APCOA’s laddstationer genom 
vår egen app APCOA FLOW� På så sätt kan vi erbjuda 

marknadsmässiga och konkurrenskraftiga priser där 
kunden på ett smidigt sätt enbart betalar för sin egen 
förbrukning�”

 Att den fossilfria omställningen inte kan vänta syns 
inte minst i den mycket extensiva elektrifieringsplan 
APCOA har formulerat� Inom de närmaste 3 åren 
ska minst 3500 parkeringsplatser 
elektrifieras, med ännu fler 
stationer på längre sikt� Fredrik 
avrundar:

 ”APCOAs vision är att 
vara en ledande aktör 
inom mobilitets- och 
logistiklösningar för framtidens 
hållbara städer och tillsammans 
med Eways är vi övertygade om 
att vi kommer lyckas! ”

Vårt erbjudande

Eways levererar helhetslösningar för 
elbilsladdning på framtidens hållbara 
innovationscampus Uni3 by Geely

Tätt samarbete mellan Eways och 
 APCOA möjliggör smidig laddning 
 genom integrerad app
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Team Eways

Team Eways
Team Eways är ett snabbväxande lag på cirka 100 
 personer som alla delar övertygelsen om att en fossilfri 
omställning inte kan vänta� Tillsammans strävar vi varje 
dag efter att åstadkomma ett grönt hållbart samhälle 
för alla framtida generationer. Vi finns på vårt huvud-
kontor i den naturnära Stockholmsförorten Stocksund 
och dessutom på lokala kontor i Göteborg, Uppsala, 
 Ängelholm, Karlstad, Falun och nyligen också i Linköping� 

Att finnas nära och lätt tillgänglig för kunden är någonting 
vi tror starkt på i resan mot det fossilfria samhället� Vi 
är ingenjörer, entreprenörer, säljare och tekniker med 
många olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser� 
Våra värdeord – Snabba, Flexibla, Innovativa, Kunniga 
& Hjälpsamma vägleder oss i vårt dagliga arbete och 
genomsyrar alla beslut vi tar� Tillsammans gör vi det lätt 
att köra elbil!

Eways laddbutiker
Besök oss i Täby Centrum eller Mall of Scandinavia!

Efter att 2020 öppnat världens första laddbutik i Täby 
Centrum var det återigen dags i början av 2022 när 
vår andra laddbutik i Mall of Scandinavia invigdes� Vi 
välkomnar dig dit med alla frågor eller funderingar kring 
laddlösningar för elbil och står redo med våra teknik-
kunniga och engagerade medarbetare� Butiksansvariga 
Kushtrim Krasnici har gedigen erfarenhet av försäljning 
och har tidigare jobbat på bland annat Tesla� Likt alla 
våra medarbetare har han ett genuint intresse för el-
bilsbranschen och nu gör han det ännu lättare att köra 
elbil� Kushtrim välkomnar alla att komma förbi någon av 
butikerna och prata elbilsladdning, känna på en ladd-

station eller varför inte ta en kopp kaffe med oss:
”Att köpa en laddstation är lite som att köpa en bil, 

det är betryggande att känna och klämma på produk-
terna� Trots en ökande e-handel ser vi fortsatt det stora 
värdet butikerna skapar för helhetsupplevelsen� Våra 
besökare får en möjlighet att uttrycka sig personligt 
med en problemformulering och vi finns där för att 
skräddarsy lösningen!” 

Vi hjälper privatpersoner, fastighetsägare, bostads-
rättsföreningar och samfälligheter att göra det enkelt 
att köra elbil� Välkommen in till oss i Täby Centrum och 
Mall of Scandinavia!

Snabba Flexibla Innovativa Kunniga Hjälpsamma

Mall of Scandinavia Täby Centrum
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Lätt att ladda

publikt
Att kunna ladda bilen medan man handlar mat, går på 
konsert eller tittar på barnens fotbollsmatch är en viktig 
del av framtidens hållbara samhälle� Eways hjälper 
kommuner, energibolag och fastighetsbolag att etablera 
publika laddstationer så att alla kan ladda bilen när det 
behövs� Ibland gör vi det under vårt eget varumärke, 
men vi kan också leverera tjänsten under ert varumärke 
- skräddarsytt för just era behov� Vår vision är tydlig, vi 
hjälper alla våra partners att lyckas med elbilsladdning� 
Ju fler ladduttag som finns i samhället desto närmare 
kommer vi vår vision�

Eways tillhandahåller ett komplett värdeerbjudande 
som innefattar allt från rådgivning och leverans av smar-
ta laddstationer till mjukvara för övervakning, statistik, 
betal tjänster, drift och underhåll� Genom vår tekniska 
integration mot appar som Parkster, Swish och Easypark 
säkerställer vi att slutkunden alltid lätt och smidigt kan 
ladda bilen medan de gör annat� Låt Eways hjälpa dig 
att ta steget mot ett  f ossilfritt samhälle för framtida 
generationer!

Ladda bilen på språng 
– för en fossilfri generation

Vårt erbjudande

Eways publika 
betallösningar
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Eways och LKP laddar Lunds alla 
 elbilar med  solproducerad el

Efter att Eways 2018 valts ut som exklusiv leverantör av 
en helhetslösning för elbilsladdning hos parkeringsjätten 
Lunds Kommuns Parkering (LKP) har etableringen av 
laddplatser för en fossilfri framtid gått fort� Det som 
började med mobilitetshuset Svane 2019, med solceller 
och batterier som levererar grön el till laddstolparna, 
har idag blivit heltäckande laddlösningar på sex olika 
parkeringar runtom i Lund� Paul Myllenberg, VD på LKP, 
berättar om samarbetet med Eways:

”Vi började redan 2017 märka en efterfrågan på 
laddmöjligheter till elbilar från våra kunder och insåg 
att vi genast ville möta kraven� Samarbetet med 
Eways har fungerat utmärkt i alla steg och speciellt 
värdesätter vi den kunskap Eways har om marknaden� 
Det känns tryggt med en duktig partner som dessutom 
alltid finns tillgänglig för våra kunder vid eventuella 
frågor� Dessutom har vi stor nytta av de mångsidiga 

betallösningar Eways erbjuder, där 
kunden ges flera olika alternativ för 

att betala sin laddning�”
När satsningen inleddes 2018 

var målet att kunna erbjuda 
laddmöjligheter på 10 % av 
alla LKP:s parkeringsplatser, 

men numera är målen betydligt 
högre satta� Paul förklarar att man 

i samarbete med Eways siktar på laddmöjligheter på 
25–30 % av sina parkeringsplatser inom fem år. Han 
tillägger också följande:

”Förutom att ta ett samhälleligt ansvar för en hållbar 
framtid för alla generationer framöver så är också 
lösningen med laddstationer och solceller riktigt häftig� 
Under 2021 levererade vi cirka 500 000 kWh laddning, 
vilket nästintill motsvarade den produktion vi hade från 
våra solcellsanläggningar� Det känns riktigt bra!”

Omställningen till en hållbar framtid måste drivas på 
överallt, i såväl staden som på landsbygden� Under som-
maren 2021 inledde därför Svenska kyrkan och Eways 
ett långsiktigt samarbete kring heltäckande lösningar 
för elbildsladdning vid kyrkor och andra fastigheter inom 
verksamheten i hela Sverige� Tillsammans med flertalet 
andra klimatfrämjande projekt ingår denna satsning i en 

extensiv hållbarhetsplan som 
Svenska kyrkan arbetar efter� 

Catarina Lönnerholm och 
Natalia Svensson, stra tegisk 
inköpare respektive projekt-
ledare, på Svenska kyrkan 
berättar om samarbetet:

”Vid upphandlingen var 
ett av våra viktigaste krav 

att ha en partner som strävar 

efter minimalt klimatavtryck men som 
 också kunde erbjuda  välfungerande 
helhetslösningar för betalning� 
På båda dessa punkter stack 
Eways ut som den aktör som 
bäst kunde möta våra krav� 
Gällande samarbetet kan vi 
inte säga något annat än att 
det fungerat utmärkt! Eways 
har dessutom fungerat som 
en värdefull kunskapskälla för 
församlingar som behövt råd för att 
skapa maximalt värde med sina laddlösningar� Förhopp-
ningen är att vi i framtiden kan erbjuda laddmöjligheter 
vid samtliga av våra 3700 kyrkor i Sverige� Att ett kyrktorn 
betyder laddplats – det vore viktigt men också riktigt 
häftigt!” 

Tillsammans med Eways gör Svenska 
kyrkan visionen om elbilsladdning vid 
varje kyrka till verklighet!

Vårt erbjudande
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Vårt erbjudande

För 20 år sedan var det fullt av 
döda insekter på bilrutan, numera 
finns knappt några kvar.

Hej Virpi Lindfors,  
Eways nya kvalitet- 
och hållbarhetschef! 
 
Vad fick dig att välja Eways?
Att få vara en del av den viktiga omställningen till ett 
grönt hållbart samhälle som Eways leder kan vara ett 
av de mest spännande uppdragen jag haft� Jag har 
alltid inspirerats av förändringsarbete och utveckling, 
så när möjligheten att börja på Eways dök upp kunde 
jag inte missa den� Det står utom alla rimliga tvivel att 
vårt jordklot inte klarar den rovdrift som vi utsätter den 
för� Att ta krafttag mot vårt beroende av fossila resurser 
är nödvändigt och bråttom! Som biolog skräms jag av 
minskningen av biologisk mångfald� Fossilbränslen 
smutsar ner marken och luften och orsakar dålig hälsa� 
Den är dessutom en ändlig resurs� Ett tydligt tecken i 
vardagen på minskningen av den biologiska mångfalden 
är hur få döda insekter som hamnar på bilen jämfört 
med för några år sedan� De senaste 20 åren beräknas 
den minskningen vara skrämmande 80 % (IPBES), vilket 
är en direkt följd av klimatförändringarna� 
 
Berätta mer om dig själv! 
Samspelet mellan människan och naturen är spän-
nande� Jag har doktorerat i Zoologi men har ett djupt 
intresse för alla delar av miljö och hållbarhet� Någonting 
som alltid varit viktigt för mig är att bidra till ett positivt 
avtryck på världen i mitt arbete och det får jag verkligen 
möjlighet till på Eways�  
 
Vad jobbar du just nu med på Eways? 
I min roll som Kvalitet- och hållbarhetschef på Eways 
har jag flera ansvarsområden� Just nu arbetar jag inten-
sivt med kvalitetssäkring i våra värdekedjor. Det finns 
ett stort värde i ordning och reda i både interna och 

externa processer, hela vägen från inköp till support och 
sälj� För ett Greentech-bolag som växer så enormt fort 
som Eways gör blir detta extra viktigt� Kvalitetsarbetet 
hänger också ihop med hållbarhetsfrågor, där Eways 
styrs med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
i fokus�  
 
Vad ser du som mest spännande med 
marknaden och Eways framöver? 
Att man tydligt ser hur fort antalet elbilar ökar ute på 
vägarna� Med den exponentiella tillväxt som skett på 
elbilsmarkanden senaste åren (PowerCircle, 2022) är 
jag övertygad om att med Eways helhetslösningar för 
laddning så är framtiden hållbart och lönsamt grön! 

Spotlight
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Vårt erbjudande
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På resan mot en fossilfri verklighet måste alla med, inte bara personbi-
larna� Bara under 2021 stod transporter med tung och lätt lastbil inom 
Sverige för 30 % av alla  utsläpp av växthusgaser från transport sektorn, 
vilket motsvarar skrämmande 4,5 miljoner ton  CO2-ekvivalenter 
(Naturvårdsverket, 2022)� Med en  globalt kraftigt växande e-handel är 
detta minst sagt en sektor där en fossilfri omställning är brådskande� 
 Lyckligtvis lämpar sig dessa transporter väl för elektri fiering och med 
avancerad ruttoptimering, smart laddning och framöver också autono-
ma transporter har de en självklar plats i framtidens hållbara samhälle� 

Eways levererar som oberoende laddoperatör en  bekymmersfri 
och heltäckande lösning för transport- och distributionsföretag� Med 
Eways gedigna erfarenhet navigerar vi den stundtals svårgreppade 
marknaden för laddning och levererar helhetslösningar som låter 
 logistikföretagen fokusera på det som de gör bäst!  Genom en kund-
tjänst tillgänglig dygnet runt och  avancerad digital övervakning möj-
liggör vi för en enkel omställning till en fossilfri transportsektor i hela 
Sverige� Att omställningen till hållbart producerad el på köpet också 
reducerar drivmedelskostnaderna för transport- och distributionsföre-
tagen ser vi som ett klart tecken på att framtiden är grön!

Vårt erbjudande

Den elektrifierade E-handeln
Med en e-handel som växer kraftig varje år, både i 
Sverige och globalt, ser Eways stora synergier med den 
elektrifiering av transporter som sker parallellt. Dessa 
båda megatrender konvergerar in i samma affärsområ-
de, där Eways står redo att leverera laddinfrastruktur för 
att driva på den fossilfria omställningen� Dessutom har 
det skett en förändring i konsumenters köpbeteende, 
vilket har bidrag till en ökad betalningsvilja för fossilfria 
lösningar hos kedjorna� Tillsammans med Eways breda 
värdeerbjudande för transport är därmed steget till ett 
mer hållbart samhälle kort� 

För ett fungerande e-handelssamhälle krävs två olika 
typer av transporter, last-mile och long-haul� Medan 
en elektrifiering av den förstnämnda bidrar till tystare, 
renare och trevligare städer bidrar samma omställning 
inom long-haul till att mängden miljöfarliga utsläpp 
kraftigt minskar� I och med att just dessa typer av 
transporter står för en stor andel av de miljöfarliga växt-
husgaserna är det en mycket viktig sektor att ställa om� 
Tänk om vi i stället för att köra dieselslukande lastbilar 
mellan Stockholm och Göteborg kunde driva dessa med 
hållbar grön el från svenska vindkraftverk!

E-handeln Elektrifiering

Transport och

distribution
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Eways hjälper Bring på resan  
från fossil-logik till el-logik

Som ett av Nordens största logistikföretag är Bring 
en central aktör i resan mot den fossilfria logistik-
branschen� Med sina högt satta hållbarhetsmål har de i 
samarbetet med Eways möjliggjort för en miljömässigt 
hållbar lösning med elektrifiering av transporter. Genom 
en uppsjö av olika typer av laddlösningar, allt ifrån stora 
volymer av AC-laddare till högeffektiva snabbladdare, 
tar Eways och Bring tillsammans stora steg 
mot en fossilfri framtid� Johanna Ström, 
 projektledare på Bring, berättar: 

”Våra kunder ställer höga krav på 
att vi som logistikpartner ska gå 
mot en fossilfri, och till och med 
emissionsfri logistikkedja, vilket 
gör det helt nödvändigt att strä-
va mot alternativ som elektri-
fiering. Genom vårt samarbete 
med Eways, där de erbjuder en 
helhetslösning för laddning av 
våra elektriska fordon, försöker 

vi möta och överträffa dessa kundkrav� Bland annat 
inför vi under hösten sju tunga eldrivna linehaulbilar, där 
snabbladdare från Eways är en viktig komponent för att 
vi ska lyckas�”  

En genomgående utmaning med elektrifieringen är att 
värdekedjan traditionellt varit anpassad till ett tankesätt 
baserad på ”diesel-logik”� Johanna fortsätter:

”En utmaning för oss i branschen är att ställa om 
från ett sekel långt tankesätt baserat på en 

’diesel-logik’ till en ny ’el-logik’� Det gäller 
bland annat hur långt ett fordon går, hur 

man laddar, fordonens rutt med mera� 
Men det vi ser hända är synergi-

effekter där allt fler tillgängliga ladd-
stationer leder till fler elektri fierade 
fordon och vice versa�   Tillsammans 
med Eways både tror och hoppas 
jag att en storskalig elektrifiering av 
logistik branschen ligger precis runt 
hörnet!”

Vårt erbjudande
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Bolagsstyrning
– “the Eway”
Vi vill genom vår verksamhet bidra till en bättre och mer 
hållbar värld� Därför styr vi vårt bolag “the Eway”, genom 
ägardirektiv, målsättningar och policies som säkerställer att vi 
påverkar samhället i positiv riktning och att vi lever som vi lär�

I detta arbete utgår vi från FN:s Agenda 2030, som antogs 
av världens stats- och regerings chefer vid FN:s toppmöte i 
New York år 2015� Denna agenda innehåller 17 globala mål 

för en fredlig och hållbar utveckling, som ska uppfyllas till 
år 2030� För att vi ska nå samtliga mål behöver alla aktörer 
i samhället; såväl politiker som civilsamhälle och näringsliv 
bidra till omställningen� Därför har vi valt att göra dem till 
en del av Eways egna målsättningar, med inledande fokus 
på de 4 globala mål där vi har störst påverkan genom vår 
verksamhet� 

Bolagsstyrning

Människan
Genom att göra det lätt 
att köra elbil kan vi minska 
utsläppen av skadliga ke-
mikalier och föroreningar 
från förbränningsmotorer 
samtidigt som vi bidrar till 
ökad hälsa i samhället�

Ekonomin
Med våra laddstationer 
och innovativa molntjäns-
ter kan vi bidra till en mer 
hållbar infrastruktur och 
fylla marknadsgapet mel-
lan bilförare, elbilar och 
laddstationer�

Samhället
Genom vår verksamhet 
bidrar vi till mer hållbara 
transportsystem och för-
enklar övergången till en 
fossilfri fordonsflotta�

Planeten
Vi erbjuder tjänster och 
laddstationer som gör det 
lätt att köra elbil� Detta 
leder till minskade utsläpp 
av växthusgaser och en 
ökad kapacitet att hantera 
klimatförändringarna�
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* Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method, världens mest använda certifieringssystem för byggnader.

Policy
För oss är det viktigt att leva som vi lär� Utifrån vårt ägar-
direktiv upprättade vi därför under 2017 en kvalitetspolicy 
och en miljöpolicy för att säkerställa att vårt dagliga arbete 
präglas av kvalitativa leveranser som tar hänsyn till miljön� 
Under 2022 sker en omfattande utökning och omarbetning 
av befintliga policys samt också framtagande av ytterligare 
policys i kvalitetssäkringssyfte� Dessa beräknas färdig-
ställas i slutet på året� I vår laddbutik i Täby Centrum följer vi 
fastighets ägarens riktlinjer vad gäller transport,  sophantering 
och energi. Täby Centrum är certifierat enligt BREEAM* med 
det fina betyget ”Double Excellent”. Våra  anställda kör dess-
utom endast rena elbilar� Vidare  bemannar vi vår kundtjänst 
 dygnet runt för att säkerställa att våra  kunder får den hjälp de 
behöver så snabbt som möjligt� Samtliga policys innefattar 
alla medarbetare på företaget och dessa policys är signerade 
av VD som är ytterst ansvarig för Eways hållbarhetsarbete�

Miljö
– Vi påskyndar processen mot ett fossilfritt samhälle

Interna riktlinjer för det dagliga kvalitetsarbetet:

•  Vi ska hushålla med naturresurser, sträva efter att 
effekt ivisera transporter och minimera användning-
en av icke förnybara bränslen

•  Vi ska verka för avfallsminimering, återbruk och 
återvinning

•  Vi ska sträva efter att använda kretsloppsanpassade 
behandlingsmetoder

•  Vår personal ska ha hög kompetens och delta aktivt 
i miljöarbetet

•  Vi ska sträva efter att anlitade entreprenörer och 
leverantörer uppfyller motsvarande miljökrav som vi 
ställer på vår egen verksamhet

•  Vi ska delta i samhällsdebatten och öka våra kunders 
och samarbetspartners miljömedvetenhet

•  Vi ska följa tillämpliga lagstiftningar, förordningar, före-
skrifter samt övriga krav som reglerar verksamheten

•  Vi ska vara en aktiv medlem i Klimatpakten och 
Fossilfritt Sverige

UN Global Compact
UN Global Compact är FN:s initiativ för hållbart företa-
gande och syftar till att göra företag uppmärksamma 
på och ta ett aktivt ansvar för mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption�

Eways står bakom FN:s principer för hållbart företagande:

•  Vi stöttar och respekterar mänskliga rättigheter och 
säkerställer att vår verksamhet inte är delaktig i 
några sådana kränkningar

•  Vi stöttar föreningsrätten och möjligheten till kol-
lektiva förhandlingar och accepterar inga former av 
diskriminering, tvångs- eller barnarbete, varken i vår 
egen verksamhet eller i vår leverantörskedja

•  Vi tar ansvar för att minimera det miljömässiga 
avtrycket från vår egen verksamhet och tar initiativ 
samt uppmuntrar till miljövänlig innovation

•  Vi har nolltolerans mot alla former av mutor och 
korruption, både i vår egen verksamhet och i vår 
leverantörskedja

Bolagsstyrning

Ägardirektiv
Eways ägs till 65,2 % av moderbolaget SkillTeam AB 
genom CEO Niclas Sahlgren och CTO Petra Sahlgren� 
 Investeringsbolagen AltoCumulus, Ålandsbanken och 
Knutsson Holdings har sedan innehav motsvarande 3,9 % 
vardera. Övriga 23,1 % ägs av ledande befattningshavare i 
företaget� Bolagets övergripande syfte och riktning styrs av 
ägardirektivet som ser till att kärnverksamheten och strategin 
bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle�

Kvalitetspolicy
– Vi är en långsiktig partner till vår kund

Interna riktlinjer för det dagliga kvalitetsarbetet:

•  Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträ-
dande

•  Genom lyhördhet och kontinuerlig dialog ska vi an-
passa leverans och innehåll efter kundens behov

•  Våra medarbetare inser att varje prestation har bety-
delse för den totala kvalitén

•  Effektiva redskap, nödvändiga verktyg och metoder 
ska vara lättillgängliga för alla medarbetare

•  Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka 
regelbundet följs upp och revideras

•  Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet 
anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtill-
fredsställelsen

•  Kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget skall 
uppfylla krav i enlighet med ISO 9001
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Våra intressenter
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som skapar långsiktiga och lönsamma relationer med våra  
intressenter i syfte att driva samhällsutvecklingen framåt� Under året har vi därför kartlagt alla  
intressentgrupper som påverkar och påverkas av vår verksamhet. Detta för att kunna identifiera  
och leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss, såväl internt som externt� I tabellen 
nedan redogör vi för våra huvudsakliga intressenter samt hur vi kommunicerar kring viktiga frågor�

Intressent-
grupp Viktigaste aktörer Handlingsplan

Medarbetare Existerande medarbetare
Potentiella medarbetare

Vi kommunicerar med våra medarbetare dagligen och har gemensamma 
PULS-möten tre gånger i veckan� Fokus i dessa möten ligger på hur vi gemen-
samt ska bygga upp företaget och accelerera omställningen mot ett fossilfritt 
samhälle� Vi diskuterar allt från arbetsbelastning till organisation och framtida 
utmaningar� Tillsammans säkerställer vi att Eways är en arbetsplats där alla 
trivs! Våra värdeord: “Vi är Flexibla, Snabba, Hjälpsamma, Kunniga och Innova-
tiva” återkommer i vår vardag och är också vägledande för hur vi kommunicerar 
och attraherar nya potentiella medarbetare�

Kunder

Privatpersoner
Företag
Bostadsrättsföreningar
Fastighetsägare
Kommuner

Vi kommunicerar dagligen med våra kunder genom digitala kanaler,  
genom vår kundtjänst som är öppen dygnet runt och genom fysiska  
besök� Beställning sker ofta via vår webbshop och telefon varpå vi  
besöker våra kunder för att göra en behovsanalys� Genom effektiv  
kommunikation kan vi säkerställa en smidig leverans och hög kundnöjdhet� 
Tillsammans gör vi det lättare  att köra elbil!

Leverantörer

Charge Amps
CTEK 
Ensto
Garo
Zaptec
EpSpot
Certifierade leverantörer

Vi har veckovisa samtal över telefon eller fysiska möten med våra leveran-
törer då vi diskuterar vårt samarbete och hur vi kan säkerställa effektiva 
leveranser av laddstolpar med hög kvalitet� 

Vi har även återkommande utbildningar med våra leverantörer och är med 
och påverkar deras utvecklingsarbete så att laddupplevelsen blir bättre för 
våra kunder�

Statliga- och  
intresse-
organisationer

Naturvårdsverket
Stockholms klimatpakt
Fossilfritt Sverige
2030-sekretariatet
PowerCircle

Vi påverkas mycket av styrmedel kopplat till transportsektorn och elbilens 
utveckling� Vi är därför aktiva i ett flertal nätverk, deltar på event och driver 
en ständigt pågående dialog gällande arbetet mot ett fossilfritt samhälle� Vi 
använder även dessa organisationer som informationskällor avseende t�ex� 
statistik över elbilens utveckling i Sverige�

Vi ställer ofta upp som talare och utbildare i olika sammanhang, exempelvis 
i Almedalen där vi träffar och utbildar såväl kunder som politiker�

Finansiärer

Ålandsbanken Nordiska 
 Småbolag
AltoCumulus Asset 
 Management
Knutsson Holdings

Vi säkerställer en transparent och tydlig finansiell rapportering till våra 
finansiärer genom regelbundna möten. Kontinuerligt bedrivs också ett 
förbättringsarbete av våra externa rapporteringsprocesser för att på ett så 
rättvist sätt som möjligt återge en bild av verksamhetens status�

Därtill utvecklas och kommuniceras också vår process för ytterligare 
formaliserad bolagsstyrning samt vårt löpande arbete med internkontroll� 
Även om det är bråttom med omställningen till en fossilfri framtid värdesät-
ter Eways att växa både hållbart och stabilt�
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Våra framtidsutsikter
2021 har återigen varit ett mycket framgångsrikt år för 
Eways� Som en tydligt etablerad oberoende marknadsledare 
fortsätter vi gasa mot ett hållbart samhälle för framtida 
generationer� Med utgångspunkt i vår kontinuerligt goda or-
deringång, en stor mängd värdefulla data från våra 900 400 
laddsessioner 2021 och en alltmer snabbväxande marknad 
ser vi positivt på framtiden� Från den exponentiella tillväxt 
av elbilar och laddhybrider som Power Circle prognostiserar, 
med 2,5 miljoner laddbilar 2030 (Elbilsläget, 2018), måste 
infrastrukturen för elbilsladdning följa samma takt� 

Inledningsvis ser vi fram emot att fortsätta utveckla det vi 
gör allra bäst - aktivt grönt entreprenörskap för en fossilfri 
framtid� Varje ladduttag vi installerar innebär ytterligare ett 
steg mot en fossilfri framtid – ett tankesätt som genomsyrar 
hela verksamheten� Med en marknad som växer oerhört fort 
kommer det krävas stora investeringar, bland annat inom di-
gitalisering, för att säkerställa att samtliga invånare har smi-
dig tillgång till elbilsladdning� Med en framtida börsnotering, 
i ett marknadsmässigt fördelaktigt läge, tillåter det Eways att 
växa allt fortare�

Sedan starten 2015 har Eways byggt upp ett starkt 
ekosystem, både tekniskt och affärsmässigt� Tekniskt har 
vi byggt våra egna system som innebär att vi tillåts jobba 
mycket nära våra kunder och kan på ett marknadsunikt sätt 
snabbt tillmötesgå behov med skräddarsydda lösningar� 
Vi tror starkt på att det är nyckeln till en framgångsrik 

 omställning, alla typer av verksamheter måste de facto kun-
na ställa om för att bygga ett fossilfritt samhälle� Affärsmäs-
sigt ser vi beständiga, återkommande intäktsströmmar som 
möjliggör fortsatt tillväxt i en allt högre takt� Fördelaktigt är 
dessutom att vår modell med bland annat transaktionsav-
gifter för laddning har stora skalfördelar� Vi prognostiserar 
markanta stordriftsfördelar, där vi blir allt bättre på effektivt 
resursutnyttjande�

Samtidigt ser Eways, likt de flesta företag, utmaningar i 
den alltmer politiskt osäkra världen vi lever i� För oss har 
det blivit ännu tydligare hur ofördelaktig och snedvriden 
relationen till stora fossilexporterande länder blivit� Vi måste 
påskynda övergången till de mer oberoende och hållbara 
alternativen i sol-, vatten- och vindkraft� Eways fortsätter 
följa omvärldsläget noggrant och trots vissa tendenser till en 
något mer återhållsam sällanköpsmarknad ser vi med glädje 
att de bilar som tillverkarna säljer i princip alltid är elektriska� 

Framöver ser Eways också goda internationella möjligheter 
för expansion� Bevisligen fungerar vår affärsmodell väl då 
vi utan avbrott varit lönsamma sedan start och efterfrågan 
finns klart där. Ambitionsmässigt vill vi fortsätta växa snabb-
are än marknaden med bibehållen god lönsamhet� Med 
utgångspunkt i Norden och de stora europeiska länderna ser 
vi fram emot att på några års sikt utgöra en stor aktör inom 
elbilsladdning i Europa� För att säkra en fossilfri framtid för 
nästa generation finns det inget annat val. 

Prognos av antalet elbilar och laddhybrider

2,5 miljoner laddbilar på Sveriges gator år 2030 
enligt rapporten Elbilsläget 2018 av Power Circle

Framtidsutsikter



Riskanalys
Den hållbara omställningen kan inte vänta och Eways 
måste fortsätta öka takten för att möta den alltmer snabb-
växande efterfrågan. Det gäller dock att växa med både 
kundnöjdhet och lönsamhet För att säkra vår långsiktiga 
överlevnad har därför representanter från verksamhetens 
olika delar tillsammans med en extern partner genomfört 
en omvärlds- och riskanalys. Denna har delvis utgått från 

de framtidsutsikter som tidigare redovisats, men också 
utifrån feedback från våra intressenter. Nedan har vi iden-
tifierat våra mest väsentliga risker och prioriterat dem ut-
ifrån sannolikhet och påverkan på företaget. Detta hjälper 
oss att förebygga och hantera dessa faktorer så att vi kan 
fortsätta gasa på vägen mot en hållbar framtid.

31

1. Politisk osäkerhet i omvärlden

2. Cyberattacker 

3. Kompetensbrist 

4. Organisation & avsaknad av strukturkapital

5. Konkurrens 

6. Leveransproblem från leverantörer

7. Kultur- och kunskapsbortfall

8. Likviditetsbrist

9. Internationell etablering 

10.  Bristande uppföljning och efterlevnad av 
policys och regelverk
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1.  Politisk osäkerhet i omvärlden 
Riskindex: 66,5

Den mest väsentliga risken bedöms i dagsläget utgöras 
av politisk osäkerhet i omvärlden. Rysslands invasion av 
Ukraina får allt allvarligare omvärldskonsekvenser och 
likt de flesta företag påverkas Eways. Med ett ökande 
ränteläge och en tendens till inbromsning av konjunk-
turen minskar både konsumtionsviljan och kundernas 
köpkraft, i  synnerhet för produkter som kräver en större 
investering. Dit räknas visserligen också laddstationer, 
men primärt är det byten till fossilfria elbilar som indirekt 
får viss  påverkan på oss. Samtidigt bidrar den begränsade 
tillgången på bland annat rysk gas förmodligen till en ökad 
efterfrågan på alternativa lösningar och där står elbilen 
som den bästa kandidaten. Lägg därtill stora politiska 
krafter, såsom investeringsstöden Klimatklivet och Grön 
Teknik och en alltmer intensifierad klimatpolitisk dialog 
på högsta nivå, så urskiljs en tydlig grön trend.  Visserligen 
medför den stimulans till marknaden som bidragen 
 medför också en risk - kopplat till eventuella avvecklingar 
av dessa bidrag. Vår bedömning är dock att det är mycket 
osannolikt att sådana avvecklingar kommer att ske på 
kort sikt. Sammanfattningsvis följer Eways omvärlden 
noggrant och står redo att snabbt agera vid förändrade 
omständigheter. Redan idag är vi medlemmar i ett flertal 
branschorganisationer och etablerar också alternativa 
affärsmodeller för att minska beroendet av bidragen. 

2.  Cyberattacker  
Riskindex: 44

En risk som aktualiserats de senaste åren är cyber-
attacker. Våra digitala tjänster utgör en grundpelare i vårt 
värdeerbjudande och således tar vi dessa hot på stort 
allvar. Vi jobbar intensivt med att säkerställa att våra 
 system är  intrångssäkra och arbetar tillsammans med 
våra  partners för att täppa till eventuella  säkerhetshål. 
Med hög  kompetens och erfarenheter inom bland annat 
 cybersäkerhet är vi måna om att inte utsatta oss för 
digitala  risker och att alltid garantera säkerhet för de 
kunduppgifter vi hanterar. Vi investerar i moderna  digitala 
 arbetsredskap för med arbetarna och uppmuntrar till 
att uppdatera till nyare mjukvaror med bättre skydd 
samt utbildar i säker  internetanvändning. Genom vår 
 nyrekryterade kvalitet- och hållbarhetschef bedrivs  också 
projekt för att våra interna dokument och data ska lagras 
på säkra sätt med olika behörighetsnivåer. På så sätt mini-
merar vi risken att känsliga data hamnar i fel händer.  

3.  Kompetensbrist 
Riskindex: 42,25

Marknaden för laddlösningar är fortfarande relativt 
komplex och det krävs således rätt typ av kompetens för 
att framgångsrikt kunna navigera i denna. Precis som de 
allra flesta kunskapsintensiva organisationer är vi alltid 
i behov av medarbetare med adekvat utbildning och 
erfarenhet, men konkurrerar med flertalet andra stora 

arbetsgivare om den bästa kompetensen. Därför jobbar 
Eways aktivt med olika former av Employer Branding för 
att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats med förmånliga 
villkor. Samtidigt genomförs också insatser mot relevanta 
högskoleutbildningar, där högpresterande studenter 
erbjuds lärorika och varierande deltidstjänster i olika delar 
av verksamheten, som framöver säkrar en mer tillförlitlig 
kompetensförsörjning. Därtill sker stora satsningar på 
Eways Academy, en omfattande intern läroplattform 
för kunskapsspridning i organisationen. Slutligen är en 
viktig faktor att ta i beaktande också den blandning 
av  professioner som Eways består av. Vi är alltifrån 
 ingenjörer och installatörer till elektriker och ekonomer 
och således sprider vi riskerna och är inte lika känsliga 
mot  svängningar i popularitet inom en viss bransch. 

4.  Organisation & avsaknad  
av strukturkapital 
Riskindex: 30,25

Eways är fortfarande ett ungt företag som jobbar 
 dynamiskt och agilt med fokus på att växa. Det är en 
fördel då vi finns nära våra kunder, kan erbjuda snabb 
service och skräddarsydda lösningar för elbilsladdning. 
 Samtidigt är det viktigt att vi hinner bygga upp interna 
system och strukturkapital inom organisationen för att 
kunna hantera den stora ökning i efterfrågan som vi förut-
spår kommer inträffa inom några år. När elbilsmarknaden 
på riktigt  exploderar framöver vill vi stå rustade för att 
kunna hantera såväl den stora tillströmningen av kunder 
som  nyrekryterade medarbetare, för att bibehålla och 
öka antalet marknads andelar. I dagsläget bedrivs ett 
intensivt arbete kring detta, som exempelvis innefattar 
att effektivisera och formalisera processer samt anpassa 
organisationen för en verklighet där alla människor kräver 
en fossilfri vardag. 

5.  Konkurrens  
Riskindex: 29,25

För en aktör på en mycket snabbväxande marknad finns 
alltid en risk att konkurrerande företag med liknande 
verksamhet snabbt kan ta marknadsandelar, vilket skulle 
äventyra vår position som marknadsledande och på sikt 
vår lönsamhet. Årligen hårdnar konkurrensen, men vi 
har fortfarande en ledande position på marknaden. Tack 
vare att vi fortsätter lyckas vara snabba, innovativa och 
kundanpassade har vi unika fördelar gentemot våra kon-
kurrenter. Just dessa aspekter ser vi också som nyckeln 
för vår fortsatta tillväxt då de är svåra för konkurrenterna 
att replikera. Genom att satsa på långsiktiga relationer, 
utveckling av innovativa lösningar för att underlätta för 
kunden och etablering av ett starkt varumärke minimerar 
vi risken att uppstickare tar marknadsandelar.  
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Riksanalys

*Riskindex beräknas genom att multiplicera värdena för 
sannolikhet och påverkan ur matrisen på föregående sida.
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6.  Leveransproblem från leverantörer  
Riskindex: 28

Med Eways snabba tillväxt gör vi allt fler beställningar 
mot våra leverantörer. För att uppfylla vårt kundlöfte 
som en snabb och flexibel laddoperatör är vi därför 
beroende av ett kontinuerligt inflöde av laddstationer. 
Eways tillgång till hårdvara kan vara en flaskhals i vår 
värdekedja och försenade leveranser riskerar att skada 
vårt varumärke. Vi hanterar risken för försenade leve-
ranser genom att ha flera leverantörer och har veckovisa 
avstämningar för att kvalitets säkra leveransprocessen. 
Dessutom prioriterar vi att bibehålla goda relationer med 
våra leverantörer. Gällande den komponentbrist, speciellt 
för elektronik, som präglat världen de senaste åren, följer 
Eways marknaden noggrant och för tät kommunikation 
med leverantörer för att säkerställa att vi kan fortsätta 
gasa mot en hållbar framtid. 

7.  Kultur- och kunskapsbortfall  
Riskindex: 28

Någonting som förenar alla medarbetare på Eways är 
övertygelsen om att den fossilfria framtiden inte kan 
vänta. Dessutom värdesätter vi att alltid vara hjälpsamma 
mot både varandra och kunden då vi är övertygade om att 
vi alltid lyckas bättre tillsammans. I takt med att företaget 
växer finns det en risk att dessa övertygelser stundtals 
bortprioriteras, speciellt när vi växer och sprider ut 
organisationen geografiskt. Liknande gäller för kunskaps
återvinning i organisationen, med allt fler medarbetare 
krävs allt större insatser för att ”alla ska kunna allt”. 
Eftersom en nyckelfaktor i vårt värdeerbjudande är just 
vår kunskap och vårt engagemang kring elbilsladdning gör 
vi insatser för att motverka denna ”växtvärk”. Med initiativ 
som standardiserade utbildningar där samtliga på företag 
får en kort inblick i alla verksamhetens områden och med 
veckovisa PULS-möten säkerställer vi att vi bibehåller vår 
unika konkurrensfördel i just kunskap och engagemang. 
Vi kommer alltid finnas där för kunder som har frågor om 
elbilsladdning, det är bland det roligaste vi vet! 
 
8.  Likviditetsbrist  

Riskindex: 15

Likviditetsbrist är en utmaning i många tillväxtbolag och 
Eways är inget undantag. Även om vi är måna om att växa 
fort för att möta den ökande efterfrågan värdesätter vi att 
också att kunna växa hållbart på längre sikt. För att bygga 
många våningar krävs en stabil grund. I vår strävan att 
hantera denna risk arbetar vi med olika former av betal-
ningslösningar där våra kunder betalar löpande. I takt med 
att vi levererar betalar kunden succesivt för produkterna 
och på så sätt minimeras risken för alla parter. Utöver det 
skriver vi avtal som genererar återkommande kassaflöden 
för varje kWh kunderna laddar, vilket gynnar vårt kassaflö-
de.  Slutligen har vi under hösten 2021 tagit in 70 MSEK i en 
 pre-IPO för ytterligare säkra goda likvida flöden och säker-
ställa att vi kan fortsätta gasa samtidigt som vi levererar i 
enlighet med våra kundlöften.

9.  Internationell etablering 
Riskindex: 13 

För att framgångsrikt expandera internationellt finns vissa 
faktorer som behöver beaktas. Inledningsvis kan det vara 
ett resurskrävande och kostsamt projekt. Med en helt 
ny marknad krävs det en större insats för att bilda sig en 
god uppfattning om efterfrågan och marknadsmönster, 
etablera partnerskap och erhålla adekvata tillstånd från 
lokala myndigheter. Därtill ökar risken för kulturkrockar, 
exempelvis hur synen på bilkörning ser ut, vid etablering i 
länder med annorlunda förutsättningar än i Sverige. Vi har 
således en ödmjuk inställning till internationell expansion, 
men är övertygade om att det kommer bli verklighet. Det 
räcker inte med att enbart Sverige driver på det fossilfria 
 samhället. Tillsammans med våra stora samarbets-
partners, med redan etablerad verksamhet i flertalet 
 länder runt om i Europa, expanderar vi geografiskt för en 
värld fri från fossila bränslen. 

10.  Bristande uppföljning och efter-
levnad av policys och regelverk 
Riskindex: 10

I takt med att Eways växer blir det allt viktigare att 
interna processer kring uppföljning och kvalitetskon-
troll fungerar som avsett. Även om marknaden växer 
fort och blicken måste vara vänd framåt värdesätter 
vi att samtidigt hålla ett öga i backspegeln. Dels ur ett 
uppföljningsperspektiv, där vi måste säkerställa att vi 
behåller lönsamhet och fortsätter hålla en hög nivå av 
kundnöjdhet, dels ur ett mer formellt perspektiv med 
policys och regelverk. Som ett ledande  företag inom håll-
bar utveckling måste vi noga kontrollera att vi följer de 
formella regelverk som finns kring exempelvis årlig håll-
barhetsredovisning. För att hantera denna risk sker ett 
intensivt arbete kring bland annat en mer formaliserad 
uppföljningsprocess såväl som interna kontrolldokument 
för relevanta regelverk.

11.  Förlust av nyckelpersoner 
Riskindex: 7,5

Vi är beroende av våra medarbetare. Vår kunskap och 
 erfarenhet är en fundamental del i vårt  värdeerbjudande 
och utan våra kompetenta medlemmar i Team Eways 
saknar vi den konkurrensfördelen. En förlust av nyckel-
personer utgör således en viss risk för oss, men den 
bedöms i dagsläget vara förhållandevis liten. Vi jobbar 
 värderingsdrivet med ett  gemensamt mål i en hållbar 
framtid, som vi tillsammans strävar mot. Med en stark 
företagskultur där vi har stort  förtroende till varandra 
menar vi att man får utrymme att  arbeta självständigt 
men att hjälp alltid finns att få från kollegorna. I och med 
att vi också markant ökar antalet  anställda varje år delar 
fler på nyckelkunskaper och  företaget påverkas mindre i 
det fall en viss medarbetare skulle sluta. Vi arbetar även 
aktivt med delägarskap och  optionslösningar för personal 
i ledningen för att ytterligare uppmuntra engagemang på 
vår resa mot det fossilfria  samhället.

Riskanalys

*Riskindex beräknas genom att multiplicera värdena för 
sannolikhet och påverkan ur matrisen på föregående sida.
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Eways hållbarhetsarbete
För Eways är transparens utåt fundamentalt i den 
hållbarhet somställning vi leder! Utgående från den gjorda 
Riskanalysen och Nasdaqs ramverk ESG Reporting Guide 
2.0 redovisas  därför här utvalda hållbarhetsnyckeltal med 
koppling till några av de mest väsentliga riskerna. Vissa av 
de olika hållbarhetsnyckeltalen indexeras vilket då kopplar 
till  motsvarande punkt i ramverket. Samtliga hållbarhets-
nyckeltal i ramverket återfinns på nästkommande sida. 

Besparade ton CO2e-utsläpp

2019  2021

1200

2268

6010

100% av Eways 
 inve steringar 

2021 fokus erade 
på klimat relaterad 

 infrastruktur [E10]

46g CO2e/SEK
För varje omsatt SEK under 2021  sparade 
Eways omvärlden  motsvarande 46 g CO2e

Policys mot 
politisk osäkerhet 
I Riskanalysen identifierade Eways  Politisk osäkerhet som den mest  väsentliga 
 påverkan på företaget. En av insatserna för att  motverka denna risk är  formalisering 
och uppdatering av policys kring Eways agerande mot omvärlden.
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Personaltillväxt 
2021. Trots identi-
fierad risk med viss 
Kompetensbrist 
lyckas vi rekrytera 

och behålla duktiga 
stjärnor till Team 

Eways.

80%

Policy Status
Enviromental  

Operations Policy [E7]
Implementerad  

2021

Global Health & Safety 
Policy [S8]

Uppdaterad  
2022

Child & Forced  
Labor Policy [S10]

Etablerad  
2022

Spotlight



Nyckeltal för hållbarhet
Utgående från Nasdaqs ramverk ESG Reporting  Guide 2.0 
redovisas samtliga hållbarhetsnyckeltal för Eways 2021 med 
kommentarer. Se ramverket för närmare beskrivningar av 
respektive nyckeltal.
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ENVIROMENTAL METRICS

Name Result Comment

E1�a�  GHG Emissions - Total 
CO2e saved

6010 metric 
tonnes

Formula can be viewed under "Vårt resultat"

E1�b�  GHG Emissions - 
 Compwany vehicles

5,3 metric 
tonnes

All company cars are 100% electric, same emission factor as above

E2� Emissions Intensity 46g CO2e/SEK Emissions saved per SEK net turnover

E3� Energy Usage 20300 kWh Total energy consumtion for Stockholm office, Skåne office, Täby 
Store

E4� Energy Intensity 0,00016 kWh/
SEK

Energy consumtion per SEK net turnover

E5� Energy Mix 100 %  
renewable

All three locations' electricity contracts state 100% renewable 
energy 

E6� Water Usage N/A Water usage not relevant for non-manifacturing companies

E7�  Enviromental Opera-
tions Policy

Yes Eways follows a formal enviromental policy, implemented 2021

E8� Climate Oversight / 
Board

Yes Board regulary manange and oversee climate-related risks

E9�  Climate Oversight /  
Management

Yes Management regulary manange and oversee climate-related risks

E10� Climate Risk Mitigation 100 % All investments made by Eways focuses on climate-related infra-
structure
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SOCIAL METRICS

Name Result Comment

S1� CEO Pay Ratio 1,47 Calculated according to formula in framework

S2� Gender Pay Ratio 1:0,77 Men to women compensation ratio

S3� Employee Turnover 5,6 % Total annual turnover

S4�a�  Gender Diversity - 
 Management team

17 % Percentage of headcount held by women

S4�b�  Gender Diversity - 
 Managers

14 % Percentage of headcount held by women

S4�c� Gender Diversity - Other 
personnel

27 % Percentage of headcount held by women

S5�  Temporary Worker Ratio 22 % Calculated based on temporary workers working full time hours

S6� Non-Discrimination 
Policy

No Policy implemented 2022

S7� Injury Rate 0 % No accidents reported 2021

S8�  Global Health & Safety 
Policy

Yes Policy updated 2022

S9� Child & Forced Labor 
Policy

No Policy will be established during 2022

S10� Human Rights Policy No Policy will be established during 2022

CORPORATE GOVERNANCE METRICS

Name Result Comment

G1� Board Diversity 0 % The board is made up of 3 members

G2� Board Independence 67 % An independent member owns <10% of company stocks, in accor-
dance with Swedish Corporate law for "Större aktieägare" 

G3� Incentivized Pay Yes Bonuses indirectly based on number of charging stations which 
promote sustainability 

G4� Collective Bargaining No Preparations are taking place 2022

G5� Supplier Code of 
 Conduct

No Policy will be established during 2022

G6�  Ethics & Anti-Corruption 
Policy

Yes Policy established 2018 and updated in spring 2022� Will be part of 
Code of Conduct which will be established during 2022

G7� Data Privacy Policy Yes Policy in accordance with GDPR

G8 � ESG Reporting Yes Eways published a smaller sustainability report 2021, updated to a 
more rigorous report 2022

G9� Disclosure Practices 
SDGs

Yes The SDGs are part of the company's formalized goals

G10� External Assurance No Sustainability disclosures 2021 were not validated by third party
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Vårt resultat 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Räkenskapsåret 2021 har återigen varit ett mycket bra 
år för Eways� Trots vissa efterdyningar av Covid-19 har 
vi uppvisat både en omsättningstillväxt på 100 % och 
en dubblering av antalet uppkopplade ladduttag� Med 
våra drygt 12 200 ladduttag har vi sedan levererat cirka 
900 000 laddsessioner, vilket är mer än en dubblering 
gentemot 2020� Efterfrågan har varit fortsatt hög och 
inom alla marknadssegment har vi vuxit kraftigt� Likt 
samtliga räkenskapsår sedan Eways grundandes har vi 
varit lönsamma och med avtal om leverans av laddtjäns-
ter med fasta återkommande abonnemangsintäkter och 
även transaktionsavgifter när kunder laddar i vårt laddnät 
säkrar vi solida kassaflöden� För att ytterligare accelerera 
företagets tillväxt har också en Pre-IPO genomförts 
under hösten där kapital uppgående till 70 MSEK tagits 
in från tre externa investerare: AltoCumulus Asset 
Management, Ålandsbanken Nordiska småbolag och 
Knutsson Holdings� I samband med detta har också en 
process för notering på First North Growth market inletts� 
Därtill har också flertalet viktiga samarbeten med stora 
kunder inletts� I ett ramavtal med Geely levererar Eways 
nu helhetslösningar för elbilsladdning genom totalt 104 
ladduttag på innovationscentret Uni3 by Geely i Göteborg� 
Vidare har Eways vunnit Svenska kyrkans upphandling 

och genom ett ramavtal levereras nu både laddstationer 
och tjänster till ett stort antal stift och församlingar runt 
om i landet� Svenska kyrkan har en mycket omfattande 
plan för investering i elbilsladdning för både besökare och 
företagsbilar och vi är stolta över att tillsammans med 
dem ta steg mot en hållbar framtid� Utvecklingen har 
även gått framåt inom marknadssegmentet  Transport och 
distribution där flera extensiva projekt tillsammans med 
bland annat Bring pågår� Därtill har utbyggnationen av 
laddplatser från Eways vid Väla köpcentrum fullbordats 
och med sina 154 platser utgör det nu ett av Sveriges 
största ladd-nav� 

Internt har strategiska nyckelrekryteringar genomförts 
och med bland annat en ny kvalitet- och hållbarhetschef 
säkerställer vi att Eways fortsätter växa lönsamt men 
också hållbart, utifrån samtliga tre hållbarhetsaspekter: 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt� Därtill har vi näst-
intill dubblerat personalstyrkan med fler passionerade 
och engagerade stjärnor som alla brinner för den fossilfria 
omställningen� Med ett ständigt ökande antal tekniska 
integrationer mot befintliga appar såsom Parkster, Easy-
park och Swish, vår gedigna erfarenhet av marknaden 
och ett outtröttligt engagemang ser vi till att framtidens 
mobilitetslösningar är fossilfria�

Antal laddsessioner under 2021

900 400
Ton CO2e besparade under 2021*

6010
Omsättningstillväxt under 2021

100% 2020 2021201920182017

Antal laddsessioner per år 900 400

412 800

300 000

82 450

12 810

Vårt resultat

*CO2e = koldioxidekvivalenter� Beräknat på att vi har levererat ungefär 8,4 GWh laddning under 2021, att en vanlig elbil 
drar ungefär 1,8 kWh/mil, att den nordiska elmixen har en emissionsfaktor på 125 g CO2e/kWh och att det genomsnitt-
liga koldioxidutsläppet från fordonsflottan som helhet är 151 g CO2e/km�
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
När vi nu tagit oss en bit in i 2022 ser vi med stor 
 förväntan fram emot att kunna fortsätta leverera kom-
pletta laddlösningar inom alla samtliga segment för att 
möta en alltmer snabbväxande efterfrågan� På samtliga 
segment noterar vi en stark trend där fler och fler inser 
fördelarna med elbilsladdning i hemmet, på jobbet och 
publikt� Tillsammans med Bring etablerar Eways under 
2022 10 DC-snabbladdare och 30 AC-laddare på olika 
terminaler runt om i landet för deras alltmer elektri-
fierade fordonsflotta. Genom ett mycket omfattande 
partnerskap med Riksbyggen är Eways nu också den 
laddoperatör  Riksbyggen rekommenderar till sina 4 400 
bostads rättsföreningar och 174 000 parkeringsplatser, 
vid  installation och drift av laddlösningar� Vidare har ett ra-
mavtal tecknats med fastighetsbolaget Balder där Eways 
utgör helhetsleverantör till laddinfrastruktur i deras fastig-
heter� Avtalet innefattar allt ifrån projektering och etable-
ring till tillhandahållande av betalningslösningar och drift� 
Även med Coor Service Management, Nordens ledande 
facility management-bolag med ett stort antal nordiska 
storbolag som kunder, tecknades i början på 2022 ett 

heltäckande avtal där Eways levererar nyckelfärdiga 
lösningar till deras initiativ Coor Smart Charging� I partner-
skap med dessa stora aktörer ser vi framöver långsiktiga 
möjligheter till expansion även utanför  Sveriges gränser�

Under våren 2022 rekryterades Ikon Hedefalk, från 
Grant Thornton, som ny CFO med lång erfarenhet 
som revisor och rådgivare inom noteringsprocesser 
för snabbväxande bolag� Därtill etablerades kontor i  
 Castellums innovationsarena i Lund där snabb växande 
bolag inom mobilitetsbranschen samlas� Vidare inleddes 
ett samarbete med norska Zaptec där Eways erbjuder 
deras smarta och populära laddboxar som en del av 
vår helhetslösning för elbilsladdning� Slutligen invig-
des  också under våren 2022 Eways andra laddbutik i 
Westfield Mall of Scandinavia, som ger oss ytterligare 
tillgänglighet på marknaden� Under våren har även 
utvecklingen av våra digitala tjänster och molntjänster 
intensifierats och det har genomförts stora investeringar 
i den digitala infrastruktur som utgör själva kärnan i vår 
verksamhet� Vid årsslutet 2021 stod det Eways på drygt 
12 200 ladduttag runt om i landet, men redan i juli 2022 
är den siffran närmare 20 000� Ett tydligt kvitto på att 
framtidens mobilitetslösningar är hållbara helt enkelt�

Vårt resultat

Flerårsöversikt
2017 2018 2019 2020

Belopp i SEK
2021

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet
Medelantalet heltidsanställda
Antal laddsessioner

9 760 837
319 926

5%
3 st

12 810 st

29 592 160
411 980

4%
8 st

82 450 st

37 601 714
42 453

3%
15 st

300 000 st

64 843 531
646 231

3%
20 stw

412 800 st

129 944 444
858 753

58 %
36 st

900 400 st
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Vårt resultat

Förslag till disposition
av företagets vinst eller förlust  Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 65 776 628, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning   65 776 628
Summa   65 776 628

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter�

Eget Kapital
Aktiekaptial,

nyemission
under reg

Reservfond
övr bundna

fonder
Balanserad

vinst
Överkurs

fond

Belopp i kr

Årets
Vinst

Vid årets början
Nyemission
Fondemission
Nyemission
Föreg års vinst
Årets resultat
Vid årets slut

100 000
50 000

400 000

550 000

20 000

-20 000

-

382 060

-380 000

330 586

332 646

69 950 000

-4 942 238

65 007 762

330 586

-330 586
436 220
436 200

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01 - 

2021-12-31
2020-01-01 - 

2020-12-31

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat 

Årets resultat

3

10
10

129 944 444
11 899 550

141 561
141 985 555

-97 975 509
-13 752 824
-27 239 997

-2 092 567
-7 902

1 516 756

651 822
-1 309 825

858 753

-250 000
608 753

-172 533

436 220

64 843 531
3 138 536

64 669
68 046 736

-46 967 105
-6 221 058

-13 156 404

-264 197
-14 073

1 423 900

-
-777 669
646 231

-190 000
456 231

-125 646

330 586
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Vårt resultat

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31  2020-12-31  

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Upparbetat ännu ej fakturerat
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

4

5
6

7

19 523 502
19 523 502

917 284
224 212

1 141 496

840 500
840 500

21 505 498

5 957 478
5 957 478

20 455 219
450 049

8 673 520
3 499 402
5 214 483

38 292 673

49 988 193
94 238 344

115 743 842

8 448 951
8 448 951

317 397
95 445

412 842

840 500
840 500

9 702 293

3 091 739
3 091 739

13 577 027
2 351 359
5 798 712

750 329
1 035 368

23 512 795

2 619 563
29 224 097

38 926 390
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Vårt resultat

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31  2020-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kaptial

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

550 000
-

550 000

65 007 762
332 646
436 220

65 776 628

66 326 628

658 000
658 000

-
-

21 201 584
118 686

18 295 045
9 143 899

48 759 214

115 743 842

100 000
20 000

120 000

-
382 060
330 586
712 646

832 646

408 000
408 000

6 000 000
6 000 000

14 454 579
39 801

13 352 708
3 685 656

31 685 744

38 926 390
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)� 

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan� 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta�

lntäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas� Företaget redovisar  
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans� 
Avdrag görs för lämnade rabatter�

Försäljning av varor 
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är  
förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning�

Pågående tjänsteuppdrag 
Uppdrag till fast pris 
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning� 
När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga  
utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen� Intäkterna värderas till verkligt värde 
för ersättning som har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdigställandegraden� 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdrags-
utgifter har uppkommit och kan återvinnas� Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer� 

Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt  
beräknade uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget� 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten,  
redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet�

Immateriella anläggningstillgångar 

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 

Aktiveringsmodellen 
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer� Samtliga utgifter som 
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att fär-
digställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda 
eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan 
användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförli-
ga till tillgången under dess utveckling� I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med 
utvecklingsarbetet tillsammans med en lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader�

Vårt resultat
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Vårt resultat

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod� Avskrivningen redovisas som kostnad i  
resultaträkningen�

Immateriella anläggningstillgångar År
Internt upparbetade immateriella tillgångar 
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5

Förvärvade immateriella tillgångar 
Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar� I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet� 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar� Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark 
som inte skrivs av� Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag� Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde� Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer� 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar� Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark 
som inte skrivs av� Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag� Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar År
Nedlagda utgifter på annans fastighet 20
Inventarier, verktyg och installationer 5

Leasing 
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella 
leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen� Tillgången och skulden redovisas till det lägsta  
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående�  
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden� Variabla avgifter  
redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer� 

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden� 

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut och nettoförsäljnings-
värde� Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, 
varmed hänsyn har tagits till inkurans� 

Skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats� Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen�

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning – Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar�
Balansomslutning – Totala tillgångar�
Resultat efter finasiella poster – Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Soliditet – (Totalt eget kapital + (100 %  aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.
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Vårt resultat

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
   2021-01-01- 2020-01-01-
   2021-12-31 2020-12-31

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid�
Medeltal anställda har varit   36 20
Summa   36 20

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

   2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  8 706 077 4 731 970
Internt utvecklade tillgångar  12 048 850 3 138 536
Utvecklingskostnader laddkortssystem  471 575 410 571
Balanserade Konceptutveckling  564 250 425 000
Vid årets slut  21 790 752 8 706 077

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -257 126
Årets avskrivning  -2 010 124 -257 126
Vid årets slut  -2 267 250 -257 126
Redovisat värde vid årets slut   19 523 502 8 448 951 

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

   2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden  317 397
Förändringar av anskaffningsvärden  
Inköp   640 399 317 397
Utgående anskaffningsvärden  957 796 317 397

Förändringar av avskrivningar   
Årets avskrivning  -40 512 -
Utgående avskrivningar  -40 512 -

Förändringar av nedskrivningar
Utgående nedskrivningar

Redovisat värde   917 284 317 397

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

   2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  104 707 26 291
Nyanskaffningar  170 698 78 416
   275 405 104 707
Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början  -9 262 -2 191
Årets avskrivning  -41 931 -7 071
   -51 193 -9 262
Redovisat värde vid årets slut   224 212 95 445



48

Not 7 Andra långfristiga fordringar
   2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  840 500 840 500
Redovisat värde vid årets slut   840 500 840 500

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta�

Not 8 Långfristiga skulder 
   2021-12-31 2020-12-31

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen  - 6 000 000

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
   2021-12-31 2020-12-31
För egna skulder och avsättningar 
Företagsinteckningar   1 500 000  1 500 000 
Kundfordringar  15 278 462 10 294 999 
   16 778 462 11 794 999

Summa ställda säkerheter   16 778 462 5 529 555

Eventualförpliktelser 
INGA

Not 10 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Skillteam AB, org nr 556622-2518 med säte i Danderyd�
Inköp och försäljning inom koncernen�
Ingen försäljning eller inlöp har skett inom koncernen�

Koncernintern ränta förekommer mellan bolagen�

Min revisionsberättelse har lämnats den 2021-06-30
BDO Mälardalen AB

Markus Håkansson
Auktoriserad revisor

Vårt resultat

Underskrifter
Stockholm 2022-06-30

Olov Schagerlund
Styrelseledarmot
Styrelseordförande

Niclas Sahlgren
Styrelseledamot
Verkställande direktör

Christian Sahlgren
Styrelseledarmot
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Det är en ynnest att få vara med om denna 
stora samhällsomställning och
vi tar vår roll på stort allvar. Vi är 
övertygade om att för varje laddstation 
som lyser blått i ett villakvarter, en 
bostadsrätt eller ett köpcentrum tar vi 
ett steg mot ett fossilfritt samhälle för 
framtida generationer. Vi gillar att vara 
snabba, innovativa, hjälpsamma, flexibla 
och tack vare täta samarbeten med våra 
kunder blir vi också oerhört kunniga. 
Ingen gång tidigare har det varit så här 
bråttom att ställa om till en fossilfri 
framtid – det är nu eller aldrig. Följ med 
oss på resan mot en fossil-free generation! 

Bästa hälsningar
Team Eways

genom 

VD
Niclas Sahlgren

Slutord
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Eways AB
Org�nr� 556167-9720
 
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för  
Eways AB för år 2021� 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Eways ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat for året enligt årsredovisningslagen� Förvaltnings-
berättelsen ar forenlig med årsredovisningens eivriga delar� 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman faststaller resulta-
träkningen och balansräkningen� 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige� Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
” Revisorns ansvar”� Jag är oberoende i förhållande till 
Eways AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav� 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till räckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden� 

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen� Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag� 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten� De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift� Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta� 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
 huruvida årsredovisningen som hell1et inte innehåller någ-
ra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 

som innehåller mina uttalanden� Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen�

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen� Dessutom:
•   identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden� Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig  felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll�

•   skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen�

•   utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar� 

•   drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen� Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten� Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhets faktor, måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen� Nlina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen� Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten�

•   utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de un-
derliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild� 
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den� Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Eways AB för år 2021 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust� 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret� 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige� 
Mitt ansvar ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
”Revisorns ansvar”� Jag är oberoende i förhållande till Eways 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav� 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden� 

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust� Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets verksambetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt� 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter� Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt� 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt� 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 
•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

•   på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen�

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalan-
de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen� 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen  
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen� 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen� Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna� Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet� Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation� Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om an-
svarsfrihet� Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktie-
bolagslagen� 

Stockholm den 30 juni 2022

BDO Mälardalen AB

Markus Håkansson 
Auktoriserad revisor
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Vi gör det lätt att köra elbil
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elbil så att våra barn kan

bli den första fossilfria
generationen i modern tid.


