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Bilaga	  
	  

TNS	  Sifo-‐undersökning:	  	  
Svenska	  bilförares	  kunskap	  och	  aAtyd	  kring	  bilar,	  miljö	  och	  drivmedel.	  	  	  

Bensin	  och	  diesel	  på	  5-‐i-‐topplistan	  av	  fossilfria	  drivmedel!	  
Öppen	  fråga:	  Vilka	  fossilfria	  drivmedel	  känner	  du	  Jll?	  	  

Sverige	  
1.  Etanol	  (E85)	   	  52	  %	  
2.  El	   	  43	  %	  
3.  Biogas	   	  30	  %	  
4.  Diesel	   	  22	  %	  
4.  Bensin	   	  22	  %	  

Sammanfa9ning	  
Kunskapsluckan	  kring	  fossila	  jämfört	  med	  fossilfria	  
drivmedel	  väldigt	  tydlig	  eUersom	  diesel	  och	  
bensin	  hamnar	  på	  4:e	  plats.	  I	  övrigt	  har	  man	  bra	  
koll	  på	  de	  största	  fossilfria	  drivmedlen.	  	  

Närmare	  1/10	  av	  alla	  svenska	  bilförare	  vet	  inte	  skillnaden	  mellan	  fossila	  
och	  fossilfria	  drivmedel.	  Och	  ännu	  fler	  bryr	  sig	  inte.	  
Fråga:	  Om	  du	  fick	  välja,	  skulle	  du	  helst	  tanka	  din	  bil	  med	  fossila	  eller	  fossilfria	  drivmedel?	  	  
Sverige	  
1.  En	  kombinaJon,	  t.ex.	  en	  hybrid	  	  	  	  38	  %	  
2.  Fossilfria	  	  	  	  37	  %	  
3.  Spelar	  ingen	  roll	  	  	  	  11	  %	  
4.  Vet	  inte	  skillnaden	  	  	  	  9	  %	  	  
5.  Fossila	  	  	  	  4	  %	  

Om	  undersökningen	  
Undersökningen	  är	  rikstäckande	  med	  en	  bas	  av	  6223	  respondenter	  jämnt	  fördelade	  över	  
alla	  Sveriges	  21	  län.	  Respondenterna	  är	  män	  och	  kvinnor	  i	  åldrarna	  mellan	  18	  och	  74	  år	  
som	  har	  körkort	  och	  Jllgång	  Jll	  bil.	  TNS	  SIFO	  använder	  sig	  av	  en	  webbpanel	  som	  består	  av	  
drygt	  100	  000	  personer	  och	  undersökningen	  är	  genomförd	  under	  maj	  månad	  2013.	  	  
	  
För	  y9erligare	  detaljer	  ur	  undersökningen,	  vänligen	  kontakta:	  	  
Erica Samuelsson, partisekreterare, tel: 0703-28 83 06, erica.samuelsson@st1.se	

	

	  



Dieselbilen	  står	  högst	  i	  prioritet.	  
Fråga:	  Om	  du	  skulle	  skaffa	  dig	  en	  bil,	  eller	  byta	  den	  du	  har,	  vad	  skulle	  den	  drivas	  av?	  	  
Sverige	  
1.  Diesel 	   	  28	  %	  
2.  Bensin 	   	  13	  %	  
3.  Hybrid 	   	  13	  %	  
4.  Flexifuel 	   	  10	  %	  
5.  Laddhybrid 	  10	  %	  
6.  El 	   	  4	  %	  
7.  Biogas 	   	  5	  %	  
Tveksam/vet	  ej 	  18	  %	  

Sammanfa9ning	  
Dieselbilen	  är	  ohotat	  den	  mest	  
prioriterade	  bilen	  i	  dagsläget.	  

FramLdstron	  på	  el	  och	  biogas	  är	  stark,	  men	  akLviteten	  för	  a9	  göra	  
skillnad	  på	  bilens	  utsläpp	  idag	  är	  för	  låg.	  	  	  
Fråga:	  Vilket	  drivmedel	  anser	  du	  ae	  vi	  ska	  köra	  på	  i	  framJden	  för	  ae	  spara	  på	  miljön?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sverige	  
1.  El 	   	  38	  %	  
2.  Biogas 	   	  25	  %	  
3.  Etanol	  (E85) 	  7	  %	  
4.  Diesel 	   	  5	  %	  
5.  Bensin 	   	  1	  %	  
Tveksam/vet	  ej	   	  18	  %	  

Sammanfa9ning	  &	  analys	  
Resultaten	  visar	  ae	  framJdstron	  på	  el	  och	  biogas	  
är	  stark.	  SamJdigt	  är	  dagens	  takt	  för	  ae	  nå	  
miljömålen	  för	  långsam.	  Som	  slutsats	  kan	  antas	  
ae	  	  det	  finns	  en	  övertro	  på	  el	  och	  biogas	  som	  
alternaJva	  bränslen,	  vilka	  först	  kommer	  ae	  göra	  
skillnad	  om	  dryga	  10	  år.	  Fram	  Jlls	  dess	  krävs	  en	  
annan	  lösning,	  t.ex.	  etanol,	  som	  tyvärr	  har	  låg	  
framJdstro	  bland	  bilisterna.	  	  

Stor	  tveksamhet	  kring	  miljöbilar!	  
Fråga:	  Om	  du	  skulle	  köpa	  en	  bil	  idag,	  skulle	  du	  då	  köpa	  en	  miljöbil?	  	  
	  	  

	  	  
Sverige	  
Ja	   	  42	  %	  
Nej	   	  20	  %	  
Vet	  ej	   	  38	  %	  

Anledningar	  Lll	  a9	  inte	  välja	  miljöbil:	  	  	  
Sverige	  
1.  För	  dyra	  ae	  köpa	  	  	  	  61	  %	  
2.  Svårt	  ae	  hiea	  räe	  drivmedel	  	  	  	  36	  %	  
3.  Osäker	  framJda	  prisbild	  på	  drivmedel	  	  31	  %	  

Sammanfa9ning	  
Svenska	  bilister	  är	  mer	  
negaJva	  eller	  undrande	  Jll	  
en	  investering	  i	  en	  miljöbil	  än	  
vad	  de	  är	  posiJva.	  Och	  priset	  
på	  bilen	  är	  det	  absolut	  
största	  anledningen	  Jll	  ae	  
man	  inte	  är	  intresserad	  av	  
miljöbilar.	  	



