
 

 

Svensk Energi – Swedenergy – AB 
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31 
Tel: 08 – 677 25 00, Fax: 08 – 677 25 06 
E-post: info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se 

 

 

 

 

 

2014-03-23 

En klar majoritet av Sveriges befolkning anser att el har en viktig roll för en 
hållbar framtidsutveckling och att el är klimatvänligt. Det visar en 

undersökning av United Minds på Svensk Energis uppdrag. 
 

Svenskarna ser positivt på elens roll 

men vet lite om elens klimatfördelar 
 

Rent generellt är trenden tydlig och positiv om elens roll och betydelse för utvecklingen av det 

hållbara samhället: 

 7 av 10 anser att mer el istället för fossila bränslen bidrar till ett mer hållbart samhälle 

(4 procent upp sedan år 2011). 

 77 procent anser att el har en allt större roll för att minska oljeberoendet. 

 6 av 10 anger el som bästa ersättning för miljömässigt sämre drivmedel i till exempel 

bilar (7 procent upp sedan år 2011). 

– En majoritet menar att el har en viktig roll att spela för en hållbar framtid. Det är glädjande 

att hela 70 procent håller med om att el är mer klimatvänligt än fossila bränslen. 

Förhoppningsvis dröjer det inte länge innan elbilar slår igenom stort. Det skulle göra verklig 

skillnad för klimatet eftersom transporter står för de absolut största koldioxidutsläppen i 

Sverige, kommenterar Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi. 

Många är också osäkra på om svensk el är klimatneutral. Nästan en fjärdedel svarar att de inte 

vet, och nästan hälften av dem som har svarat är tveksamma eller negativa. Å andra sidan är 

inställningen mer positiv till påståendet att vi i Sverige har miljövänligare el än i de flesta 

andra länder. 

– Troligen är begreppet klimatneutral inte tydligt? Med det menar vi att elproduktionen just 

har mycket små utsläpp av koldioxid och där är svensk el i världsklass, säger Helena Olssén. 

Fler än hälften av de tillfrågade vet inte att svensk el till 97 procent produceras från 

energikällor med mycket små utsläpp av koldioxid. Under 2013 bidrog kärnkraften med 43 

procent, vattenkraften med 42 procent, vindkraften med sex procent, och övrig kraft – främst 

kraftvärme med biobränslen, med 9 procent. 

Undersökningen är baserad på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av över 1 000 

svenskar i åldrarna 18 år och äldre. De som svarat representerar svenska folket i genomsnitt 

när det gäller kön, ålder och regional spridning. 

 

Vill du veta mer? 

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se. Kontaktpersoner: 

Helena Olssén, El- och samhällsanalytiker Svensk Energi, mobiltel 0708-94 26 37 

Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige, mobiltel 0701-64 44 26 

http://www.svenskenergi.se/

