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Uppdragsgivare

Svenska bilägares syn på laddningsbara bilar, tredje året:
En undersökning av Mejsel på uppdrag av eCar Expo

Undersökningsföretag Urval Syfte/frågeställning

• eCar Expo är nordens första 
renodlade elbilsmässa

• För att få en bild av svenska 
bilägares syn på elbilar och 
elhybrider vill man inför 2019 års 
mässa genomföra en 
uppföljningsundersökning till dem 
som genomfördes 2017 & 2018

• Genomförandet lades ut på 
undersökningsföretaget Mejsel AB

• Undersökningsföretaget 
Mejsel arbetar sedan 1998 
med att generera kunskap 
och underlag för olika typer 
av behov och besluts-
situationer, främst genom 
olika typer av undersökningar

• Undersökningen genomfördes 
via webbenkäter i 
onlinepaneler som köptes in 
via Cint samt Mejsels dito

• Totalt genomfördes 1 503 
kompletta enkäter med 
bilägare 20-65 år över hela 
riket och jämnt fördelat 
mellan män och kvinnor

• Undersökningen genomfördes 
7/9 – 14/9 2019

• Undersökningen syftar till att 
få en bild av svenska 
bilägares syn på elbilar och 
elhybrider

• De centrala fråge-
ställningarna har kretsat 
kring attityd och inställning 
till elbilar och till andra 
drivmedel



SLUTSATSER



Fortsatt starkt stöd för laddningsbara bilar:
Det är fler som tar ställning och det som tidigare kändes vagt och långt bort för många kommer allt närmre

7 av 10 positiva till 
elbilar/elhybrider

75 % är mycket eller ganska positiva till el-/ 
elhybridbilar1

• Yngre personer, i synnerhet unga män, är mer positiva till 
laddningsbart än äldre personer. I storstadsregionerna 
hittar man också en starkare positiv attityd än i landet 
som helhet. Allra högst andel positiva hittar vi bland 
personer med tjänste/förmånsbilar.

• Överlag är man, likt tidigare undersökningar, något mer 
positiv till Elhybrider än till de renodlade Elbilarna – även 
om skillnaderna är mindre i 2019 års undersökning.
• Man anser RÄCKVIDDEN med enbart el som 

begränsande liksom urvalet av modeller

• Den positiva attityden till el beror främst på MILJÖ, dvs 
man upplever det som ett miljövänlig alternativ och att 
man anser att man måste fasa ut fossila bränslen

1 Svarat 5-7 på en 7 gradig skala där 7 är mest positiv och 1 är minst positiv



Laddningsbar bil är fortsatt förstahandsval:
Elhybriden är det flest personer skulle önska sig vid nästa bilköp

Nära 7 av 10 väljer el-/ 
elhybrid i första hand

62 % skulle helst vilja ha en el-/elhybridbil nästa gång 
de köper bil1

• Dryga 6 av 10 personer säger att de helst skulle välja en 
el- eller en elhybrid nästa gång de köper bil. 

• Om vi adderar de personer som valt laddbart som första 
och/eller andraval ser vi en tillbakagång från 
undersökningen 2018 med ca 10 procentenheter för 
hybrider men en bibehållen nivå för rena elbilar!

• Endast 20 % valde helst bensin och 8 % diesel.

• Även här stod yngre män och tjänstebilsförare ut som 
mer positiva till laddningsbart.

1 Valt el-/ elhybridbil som förstahandsval på frågan om vilket drivmedel  man vil att nästa bil ska ha



Men, pris och modellutbud är en rejäl utmaning:
En majoritet upplever att elbilen ligger utanför deras budget

2 av 10 upplever sig 
ha råd med en elbil

En fjärdedel bland de tillfrågade upplever att de har 
råd att köpa en elbil1 , men endast 4 % anser dem 
vara prisvärda

• För den renodlade elbilen svarar 68% att de upplever 
priset som utanför sin budget.
• Elhybrider upplevs som något mindre dyra, men 52% säger 

dock att de inte ryms inom budget
• Bland dem som svarar att priset ligger innanför 

budgetramar är det dock en majoritet som upplever dem 
som icke prisvärda (dvs. dyra)

• Trenden att fler tar ställning i frågan håller i sig och i år är 
det lägre andel ”vet ej-svar”

• Man är dock helt på det klara med att elbilar är billigare per 
mil än fossildrivna dito

• Bilden ser likande ut på frågan om modellutbud
• En tredjedel tycker att det är tillräckligt många modeller att 

välja mellan. Knappt utbud således, främst gällande 
renodlade elbilar 

1 Svarat att priset ryms inom deras budget



Antalet laddningsstationer är dock en fortsatt utmaning:
Utbredd uppfattning att laddningsställena är för få

Knappt 3 av 10 tycker att
laddstationerna

räcker till

60% anser att laddningsstationerna är för få och/eller 
för långt bort1

• För den renodlade elbilen är majoritetens (60%) bild att 
laddningsstationerna än så länge är för få och/eller för 
långt bort för deras behov 
• Den andra sidan av myntet är naturligtvis att man 

upplever räckvidden med el som begränsande

• För elhybridbilen blir problemet mindre och där svarar   
36 % att avsaknaden av laddningsmöjlighet är ett problem

• En dryg fjärdedel har möjlighet att (läs: tror sig kunna) 
ladda bilen hemma eller på jobbet

1 Anser att laddningsställena är för få eller för långt bort  



Elbilen har fler utmaningar enligt Sveriges bilister:
Batterierna är stora frågetecken, såväl framställningen av dem som livslängden

6 av 10 menar att
framställningen av batterier

kan hindra ett köp

60 % anser att batteriernas framställning är ett 
hinder för att köpa en ren elbil1

• Vidare anser nära hälften av de tillfrågade att batteriets 
livslängd är ett hinder

• Dagens elproduktion är ett hinder för ca hälften av de 
tillfrågade, röster hörs om att ”man måste öka 
kärnkraften för att kunna ladda alla elbilar”

• Ungefär lika många, 46 % är dessutom osäkra på 
andrahandsvärdet 

• 45 % anser att den statliga subventioneringen av elbilar 
måste öka för att sänka tröskeln för ett elbilsköp

1 Anser att laddningsställena är för få eller för långt bort  



Sammantaget:
Den laddningsbara bilen – mycket stark position…

• Det finns en mycket stark acceptans för laddningsbara bilar, i 
synnerhet bland de yngre och i storstäderna samt hos 
tjänstebilsförarna! 

• Man ser dem som miljövänliga och utsläppsfria och är det 
uppenbara förstahandsvalet om man får välja helt fritt

• Medvetenheten tycks dessutom öka kring laddningsbara bilar.

• Man kan dessutom utläsa ett högre engagemang och att man är 
mer insatt denna gång



• Men samtidigt ser man framförallt elbilar som dyra och man är 
bekymrad över kort räckvidd. Brist på laddningsställen och ett 
begränsat modellutbud ligger dem också i fatet.

• Dessutom funderar man över andrahandsvärdet och man har stundom 
betänkligheter beträffande batteriernas faktiska miljövänlighet.

• Något mer dämpad entusiasm denna gång, däremot inte fler negativa –
snarare ett ”pinnhål ner” i graderingen (en 5:a isf en 7:a osv)

• Den ökade medvetenheten ger stundom lite ”bjäbbigare” svar, citat: 
”Man måste göra mer kärnkraftverk för att elen ska räcka till 
om alla ska ha elbilar” och 

”Att politiker skapar nya grejer som kostar ännu mer och alltid 
skyller på miljön eller något skit för att mm ska bli tvingad och 
köpa, sedan vänder man kappan”

Sammantaget:
…men med tydliga utmaningar:



Detaljresultat, urval grafer



Hur såg man på Elbilar? Andel positiva
Vi såg en något vikande trend i antalet ”Mycket positiva”, man hade flyttat ett steg ned i skalan – dock utan 
att för den sakens skull få en högre andel negativa:



Om du skulle byta bil idag, hur skulle du helst vilja att bilen drivs? 1:a val: 
Om man ser till det drivmedel man allra helst vill att nästa bil ska ha, dvs det man sätter som främst (nr 
1) så är skillnaderna mot tidigare års undersökningar små på totalnivå.



Om du skulle byta bil idag, hur skulle du helst vilja att bilen drivs? Total: 
Men när vi slår ihop rang 1 & 2 ser vi en bibehållen nivå för rena elbilar och en svag tendens till tapp för 
Hybrider med Bensin/Diesel. 



Hur såg man på prisbilden? Elbilar:
Vi kunde se tidigare i de spontana kommentarerna att man ansåg el/hybridbilar vara för dyra. Detta fick vi 
ytterligare belägg för då vi bad målgruppen uttala sig om prisbilden specifikt. 



Vad hindrar dig från att köpa en ren elbil?
Batteritillverkningen framstod som den främsta akilleshälen för elbilen bland de nya givna alternativen. 
I denna fråga hade bilisterna något svårare att uttala sig dock, andelen ”vet ej” låg på mellan 15-20 %:

Batteritillverkningen är inte hållbar
för miljön

Livslängden på elbilsbatteriet Otillräcklig tillgång på el med
dagens elproduktion

Osäkert andrahandsvärde på elbil Otillräcklig statlig subvention vid
elbilsköp

Total 57% 47% 46% 46% 45%
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Vad hindrar dig från att köpa en ren elbil idag?


