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Vattenfall är ett svenskägt energibolag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, 
Frankrike och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de 
företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem. 
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Intresset för elbilar rekordstort 
 
Mer än tre miljoner svenskar kan tänka sig att köpa en elbil. Enligt en 
attitydundersökning som Vattenfall låtit göra är nästan hälften - eller 47 procent - av 
de tillfrågade intresserade av att köpa en elbil eller laddhybrid inom de närmaste fem 
åren. Det är en tydlig ökning jämfört med resultaten från liknande undersökningar 
under de senaste åren. 
 

- Resultatet från attitydundersökningen stärker oss i vår långsiktiga satsning på elbilar och 
utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vi märker av att intresset för elbilar ökar snabbt i takt med att 
allt fler rena elbilar och laddhybrider syns på gatorna, säger Mattias Tingvall, ansvarig för 
affärsutveckling vid Vattenfall i Norden. 
 

Av de drygt 1000 tillfrågade är det framför allt fyra frågor som de 310 som ej är intresserade ser som 
hinder för att köpa elbil: för kort körsträcka per laddning (34 procent), för högt inköpspris (21 procent), för 
få laddningsställen (15 procent) och för låg kunskap om elbilar (15 procent). Intresset för köp av elbil är 
generellt högre bland män (54 procent) jämfört med kvinnor (41 procent). Män i åldern 40-59 år är de som 
är mest intresserade av att köpa elbil (63 procent). 
 
 

- När nu intresset för och försäljningen av elbilar och laddhybrider snabbt ökar planerar vi för en 
kraftfull utbyggnad av laddinfrastruktur i framför allt storstadsområdena. Möjlighet till snabb och 
enkel laddning av elbilar i hemmet, på arbetsplatsen eller i publik miljö är en nyckelfråga för att 
det väntade stora genombrottet för elbilar ska bli verklighet, säger Mattias Tingvall. 

 
 
 
 
För mer information: 
 
Mattias Tingvall, ansvarig affärsutveckling: mobil 070-3998786, mattias.tingvall@vattenfall.com  
 
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum, 
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se 
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