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Pressmeddelande 
01.07.2020 

Ny undersökning från Vattenfall: 

Få känner till vad fossilfri el 
innebär 
 
Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och 
knappt var femte uppger att de har ett fossilfritt elavtal idag. Det visar en ny 
undersökning från Kantar Sifo, beställd av Vattenfall. Detta trots att så gott 
som all elproduktion i Sverige är fossilfri.  
 
I undersökningen är tre av fyra svenskar överens om att val av elavtal har en inverkan på klimatet. 

Var femte tycker dessutom att det har en stor effekt på klimatet. Samtidigt råder det en bred 

okunskap kring vad man faktiskt har för elavtal idag. För trots att nästintill hela Sveriges 

elproduktion är fossilfri är det endast 19 procent som vet om att de har ett sådant elavtal idag. 

 
– Vi på Vattenfall har ett ansvar att se till att vi gör det vi kan för att minska utsläppen. En 

omställning till ett helt fossilfritt liv måste ske och vi har som mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom 

en generation. Ett led i detta arbete är att göra det enkelt för kunderna att välja fossilfritt, säger 

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

 
Fossilfritt betyder att elen inte produceras från fossila bränslen som olja, kol eller gas. Fossilfri el är 
till exempel el från vatten, vind, kärnkraft och sol. Det är inte en självklarhet för en övervägande 
majoritet och endast 34 procent uppger sig veta vad fossilfri el faktiskt innebär. 
 
 – Vi förstår att det kanske inte alltid är helt lätt att greppa alla energitekniska aspekter eller hur 

olika energikällor faktiskt påverkar vårt klimat. Vi vill att våra kunder ska veta att de har ett fossilfritt 

elavtal, vilket avtal de än väljer. Vi kommer att fortsätta erbjuda produkter som gör att våra kunder 

kan vara stolta över att vara med i omställningen mot en fossilfri framtid och som gör det enkelt att 

vara med och göra skillnad, säger Jonas Stenbeck. 

 

Läs mer om elens ursprung. 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 
 
 
Om undersökningen 
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Undersökningen genomfördes 
i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 359 personer i 
åldrarna 18–79 deltagit i undersökningen. 
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Bilaga 
 
 

Vet du vad fossilfri el innebär? Totalt 

Jag vet helt och hållet vad det innebär  34 % 

Jag vet till viss del vad det innebär 48 % 

Jag har hört talas om det 15 % 

Jag vet inte alls vad det innebär 3 % 

 
 

Har du ett fossilfritt elavtal idag? Totalt 

Ja, det har jag  19 % 

Jag tror att jag har det 18 % 

Jag tror inte att jag har det 17 % 

Nej, det har jag inte 23 % 

Vet ej 23 % 

 

Anser du att ditt val av elavtal har en inverkan på klimatet? Totalt 

Ja, en stor inverkan  22 % 

Ja, men endast en liten inverkan 55 % 

Nej 12 % 

Vet ej 11 % 

 


