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Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 2-8 september 2019 i Kantar Sifos
slumpmässigt rekryterade webbpanel. 2526 intervjuer har samlats
in bland svenskar i åldersgrupp 18-79 år som bor i hus, villa eller
radhus.

I rapporten kommenteras intressanta och statistiskt säkerställda
skillnader.
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Klart flest (48%) tror att den förnybara 
energikälla vi kommer att använda oss 
mest av om 20 år är solkraft. 

4% uppger att de redan idag har 
solpaneler på taket för att utvinna egen 
energi. Främsta anledningarna till detta 
är för att minska hushållets klimat-
och/eller miljöpåverkan (41%), samt för 
att minska boendets driftkostnad (35%). 
Dessa anledningar är också vanligast till 
att personer som idag inte har 
solpaneler, men som överväger att 
skaffa. Totalt är det 54% som någon 
gång i framtiden överväger att skaffa 
solpaneler på taket, varav 2% inom det 
närmaste året.

När det gäller anledningar till varför man 
hittills inte skaffat solpaneler, nämns 
främst priset, att det är för dyrt (39%). 
Relativt många, 19 procent, uppger en 
annan anledning än de på förhand 
definierade svarsalternativen. Den 
tredje vanligaste anledningen är att man 
inte har tillräcklig kunskap om solenergi 
(14%), vilket kvinnor uppger i högre 
utsträckning än män (18 respektive 11 
procent).

Bland de som i framtiden överväger att 
skaffa solpaneler uppger 39% att de 
fortfarande skulle vara intresserade av 
att installera detta även om det statliga 
investeringsstödet skulle tas bort. 
Nästan lika många, 

31 procent, uppger att de då inte längre 
skulle vara intresserade. 30 procent kan 
inte ta ställning.

För att ställa om till en förnybar 
energiförsörjning i Sverige tror flest 
(49%) att det bästa sättet är genom ny 
teknik och innovation. Detta följs av 
alternativet genom bidrag eller 
subventioner (22%).

Ansvaret för att ställa om till förnybar 
energiförsörjning anser respondenterna 
till störst del ligger hos förtroendevalda 
politiker (46%). En femtedel, 22 procent, 
anser att elbolagen har störst ansvar. 

Gällande vad man tycker om sin 
elleverantörs omställning, om de arbetar 
tillräckligt snabbt för att ställa om från 
fossila energislag till förnybara, svarar 
en majoritet (58%) att de inte vet. En 
dryg femtedel (22%) tycker att 
elleverantören arbetar tillräckligt fort, 
medan nästan lika många (18%) inte 
tycker det.

Resultatet i korthet
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 Fler kvinnor tror att vi kommer 
använda oss av solkraft om 20 år 
(54%), jämfört med män (42%).

 Åldersgrupp 30-44 år uppger i 
större utsträckning att de tror att vi 
kommer använda oss av solkraft 
(52%), än personer i övriga 
åldersgrupper. 

Flest tror på solkraft i framtiden
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Vilken förnybar energikälla tror du att vi kommer att använda oss mest av om 20 år?
Bas: 2526 intervjuer (boende i villa/hus/radhus)

%
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Minska klimat-/miljöpåverkan och lägre driftskostnader främsta anledningarna till solpaneler

Bas: 2526 intervjuer (boende i villa/hus/radhus)
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Har du solpaneler på taket idag för att utvinna 
din egen energi?

Vilken är den främsta anledningen till att du har solpaneler 
på taket?



 Drygt hälften av villa, hus och 
radhusägarna överväger att skaffa 
solpaneler på taket för att utvinna 
sin egen energi.

 En femtedel (18%) överväger att 
skaffa det åtminstone inom de 
närmaste tre åren.

 Personer som är yngre än 45 år 
uppger i större utsträckning att de 
överväger att skaffa solpaneler, 
jämfört med de som är äldre.

En majoritet överväger att skaffa solpaneler i framtiden …

6

Överväger du att skaffa solpaneler på taket för att utvinna din egen energi?
Bas: 2403 intervjuer (har inte solpaneler)
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54% överväger 
solpaneler



 Fler kvinnor uppger att den främsta 
anledningen att de överväger att 
skaffa solpaneler är för att minska 
hushållets klimat- och/eller 
miljöpåverkan (52%), jämfört med 
män (36%). 

 Män uppger i större utsträckning 
att den främsta anledningen är för 
att minska driftkostnaden (39%) 
och minska beroendet av andra 
elleverantörer (22%), jämfört med 
kvinnor.

… återigen är klimat och miljö samt drivkostnader de främsta anledningarna
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Vilken är den främsta anledningen till att du överväger att skaffa solpaneler på taket?
Bas: 1151 intervjuer (boende i villa/hus/radhus och överväger att skaffa solpaneler)
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 Åldersgrupp 18-29 år uppger i 
större utsträckning att den främsta 
anledningen är att priset är för dyrt 
(51%), jämfört med övriga 
åldersgrupper.

Priset på solpaneler har fått flest att avstå 
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Vilken är den främsta anledningen till att du hittills inte har skaffat solpaneler på taket?
Bas: 2403 intervjuer (boende i villa/hus/radhus och de som inte har solpaneler på taket)

%



 Fler män uppger att det är med ny 
teknik och innovation (53%), än 
kvinnor (45%).

 Kvinnor tror i större utsträckning 
att det bästa sättet att ställa om är 
genom nya lagar och regleringar 
(14%) samt att konsumenter 
ställer krav (10%), jämfört med 
män.

 Personer i åldersgrupp 18-29 år 
uppger i större utsträckning att 
genom nya lagar och regleringar 
så ställer man bäst om till en 
förnybar energiförsörjning i 
Sverige (20%), jämfört med övriga 
åldersgrupper.

Hälften tror att omställning genom ny teknik och innovation är det bästa
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Vilket sätt tror du är det bästa för att ställa om till en förnybar energiförsörjning i Sverige?
Bas: 2526 intervjuer (boende i villa/hus/radhus)
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Förtroendevalda politiker upplevs ha största ansvaret
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Vem anser du har störst ansvar när det gäller att ställa om till en förnybar energiförsörjning i Sverige?
Bas: 2526 intervjuer (boende i villa/hus/radhus)
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 Var fjärde kvinna (25%) uppger 
att elbolagen har störst ansvar 
när det gäller att ställa om till en 
förnybar energiförsörjning, vilket 
är fler jämfört med männen 
(19%). 

 Män uppger däremot att teknik 
och innovationsföretag (11%) 
och elkonsumenter bär det 
största ansvaret (16%), i större 
utsträckning jämfört med 
kvinnor.



En majoritet vet inte tillräckligt om den egna leverantörens energiomställning
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Tycker du att din elleverantör arbetar tillräckligt snabbt med att ställa om från fossila energislag till förnybara, 
eller tycker du inte det?
Bas: 2526 intervjuer (boende i villa/hus/radhus)
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 Män (28%) och personer i 
åldersgrupp 60-79 år (26%) 
tycker i större utsträckning att 
deras elleverantör arbetar 
tillräckligt snabbt med att ställa 
om, jämfört med kvinnor och 
övriga åldersgrupper.

 Var fjärde person i åldersgrupp 
18-29 år (25%), uppger att 
elleverantören inte arbetar 
tillräckligt snabbt med att ställa 
om, vilket är fler jämfört med 
personer i övriga åldersgrupper.



Frågor?

malin.grundqvist@kantar.com
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