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Pressmeddelande 
24.11.2022 

Nio av tio svenskar vill aktivt spara el i vinter 
 

87 procent av svenskarna planerar att minska sin elförbrukning i vinter. Majoriteten 
gör det för att kunna spara pengar men många motiveras även av miljö- och 
klimatfrågan. Men man vill inte duscha kallare eller ändra sina rutiner för matlagning. 
Det visar en ny Sifo-undersökning från Vattenfall. 
 
Med en månad kvar till julafton har kylan kommit med besked. Även elpriserna steg i veckan efter några ovanligt 
milda veckor med låga elpriser som följd.  
 
Vattenfall har med hjälp av Kantar Sifo gjort en undersökning som visar vilka åtgärder som är populärast bland 
svenskarna för att spara el. Undersökningen visar att de flesta i första hand planerar att släcka lampor (33 
procent), stänga av TV och dator när de inte används (28 procent) och att alltid fylla disk- och tvättmaskinen vid 
användning (24 procent). Uppvärmning av bostaden och tillgång till varmvatten står för cirka 75 procent av 
hushållets årskonsumtion. 
 
– Bland de bästa åtgärderna för att minska elkonsumtionen är att installera en luft- eller bergvärmepump. Men det 
innebär en hög initial kostnad och kan ta tid att få på plats. Men det finns andra sätt. Att sänka 
inomhustemperaturen med 1-2 grader och duscha både kortare och kallare kan minska den årliga 
elanvändningen med hela tio procent, säger Lasse Ejeklint. 
 
Åtta procent av svenskarna säger dock att de inte tänker spara något alls och tre procent säger att de inte kan 
spara mer än de redan gör. 36 procent anger att de inte vill spara, på tv-tittande och/eller datorspelande, trots att 
det minskar elförbrukningen. På andra plats kommer att duscha kallare, en tredjedel av svenskarna vill undvika 
det trots att det är bland det mest effektiva för att minska elräkningen. 
 
Även rutiner för matlagning är heligt för så många som 30 procent av de tillfrågade som säger att de inte vill ändra 
på sitt sätt att laga mat för att spara på elen i vinter. 
 
Tre av fyra uppger att höga kostnader är vad som motiverar dem till att ändra rutiner kring elanvändning i  
sin vardag. Nära hälften (46 procent) menar att händelser i omvärlden och miljön påverkar dem. Något färre  
(41 procent) nämner sin hälsa och välmående. 
 
– Undersökningen visar att höga kostnader är den enskilt största anledningen för att vidta åtgärder och minska 
sin elkonsumtion. Det är helt naturligt att vi ser över våra kostnader i det läge vi befinner oss i, säger Lasse 
Ejeklint.  
 
– Det finns många aktiva beslut man kan ta för att spara el utan att komforten påverkas särskilt mycket. Hjälp 
finns att få på vår tjänst Energispararen. Den finns på nätet och hjälper alla att spara både smart och bekvämt, 
säger Lasse Ejeklint. 
 
Länkar: 
www.vattenfall.se/energispararen 
 
För ytterligare information kontakta: 
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 
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Om undersökningen:  
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 18–21 oktober 2022.  
Totalt intervjuades 1009 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad  
utifrån slumpmässiga urval. 
 
Bilagor 

  
Kommer du medvetet att försöka sänka din elförbrukning i höst/vinter? 
 

  Total 
Ja, lite 58 % 
Ja, mycket 29 % 
Nej 8 % 
Det går inte att spara mer 3 % 
Vet inte 2 % 

 
 
Vilka av följande åtgärder planerar du att genomföra för att sänka din elförbrukning? 
 

 Total 

Släcka lampor 33% 

Stänga av TV och dator när de inte används 28% 

Alltid fylla disk- och tvättmaskin innan jag diskar eller tvättar 24% 

Sänka innetemperaturen hemma med minst en grad 18% 

Dra ut sladdar 17% 

Se till att dörrar för kyl och frys sluter tätt 13% 

Anpassa användning av tvätt- och diskmaskiner till tider då elen är billigare 13% 

Duscha/bada mer sällan 12% 

Installera timer på min belysning 8% 

Installera solceller 8% 

Byta tätningslister 7% 

Duscha på gymmet i stället för hemma 5% 

Arbeta oftare på kontoret i stället för hemma 4% 

Köra/ladda min elbil mer sällan hemma 2% 

Installera värmepump 2% 

Isolera vinden 2% 

Annat 7% 

Planerar inget/inte ändra/minska konsumtionen 7% 

Inget av ovanstående 24% 

 
Vilka tre åtgärder undviker du helst, fast de kan minska elförbrukningen? (Flerval) 
 

  Total 
Tv-tittande och/eller datorspelande 36% 

Duscha kallare/dra ner på temperatur när du duschar 33% 

Ändra rutiner för matlagning 30% 

Duscha mer sällan dvs, hur ofta du duschar 29% 

Sänka innertemperaturen 23% 

Ändra rutiner för tvätt- och/eller diskmaskin 15% 

Användning av golvvärme 11% 

Användning av torkskåp eller torktumlare (använda mer sällan eller sluta 
använda) 

13% 

Släcka ned belysning hemma 13% 

Bada i badkar 7% 

Användning av hårfön och liknande (styla håret mm) 7% 

Laddning av elbilen/elhybriden 5% 

Annat 3% 

Inget av ovanstående 12% 
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Vad skulle kunna få dig att ändra dina rutiner och vanor? 
 

  Total 
Höga kostnader 75% 

Påverkan av familj och vänner 26% 

Påverkan av kollegor 6% 

Påverkan av sociala medier 4% 

Påverkan av nyheter och medier 19% 

Hälsa och mående 41% 

Händelser i omvärlden 46% 

Påverkan på miljön 46% 

Annat 4% 

Inget 6% 

 
 


