
Rapport om 
klimatsmart resande 



Klimatdebatten påverkar svenskarnas resmönster
Att resa med tåg har blivit allt mer populärt. Under 2018 ökade tågresorna med SJ med 1,5 miljoner till 
31.8 miljoner resor. Under första kvartalet i år fortsatte tågresandet att öka med totalt drygt 8 procent 
jämfört med samma kvartal året innan. Allra mest ökade affärsresandet med tåg, 12 procent, men 
även bland privatresenärerna var ökningen stor, närmare 8 procent. Det är tydligt att det ökade 
fokuset på klimatet har gett tågresandet en extra skjuts.
Klimatdebatten ger tydliga effekter på resmönstren och val av transportslag. I en färsk Sifo-under-
sökning (1 000 respondenter och riksrepresentativt urval) har SJ ställt frågor till svenska folket om 
klimatet och resor inom Sverige. Vid jämförelse med tidigare undersökningar, hösten 2018 och 
hösten 2017, syns ett tydligt trendskifte: Allt fler vill resa klimatsmart och överflyttningen till tåg från 
andra transportslag, framför allt flyg, har accelererat.

Fler reser inom Sverige – och med tåg
Att fler väljer klimatsmarta alternativ bidrar också till ett ökat intresse för resor inom Sverige. Nästan 
var fjärde svensk, 22 procent, säger att de reser mer i Sverige än för tre år sedan och fler väljer 
tåget än tidigare. I sommar är tåget det mest populära sättet att resa kollektivt. 65 procent uppger 
att tåget är det kollektiva färdsätt de väljer på sina resor i sommar, följt av flyg (28 procent), båt  
(20 procent) och buss (12 procent), enligt SJs Sifo-undersökning. 

6 av 10 tänker på miljön vid inrikesresor
Nästan 6 av 10 svenskar, 57 procent, uppger att de tänker på miljön när de reser inom Sverige. Att 
man väljer tåg framför flyg när så är möjligt är det överlägset vanligaste svaret, vilket 37 procent av 
svenskarna uppger. Att välja tåg framför bil när så är möjligt (27 procent) är det näst vanligaste svaret.  
En lika stor andel, 27 procent, säger att de inte tar hänsyn till miljön vid resor inom Sverige, men 
att de agerar miljövänligt där hemma istället. Här är det stor skillnad mellan könen – 31 procent 
av kvinnorna ger detta svar och 22 procent av männen. 14 procent av svenskarna uppger att de 
sällan eller aldrig tänker på miljön (varken hemma eller på resan). Här är det istället männen som 
sticker ut med 21 procent, jämfört med 7 procent för kvinnorna.

SJs rapport om klimatsmart resande 



Överflyttningen från inrikesflyget går snabbt
Andelen som väljer tåg framför flyg har ökat dramatiskt sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och 
överflyttningen går snabbt: I vårens Sifo-undersökning uppger 37 procent att de väljer tåg framför 
flyg. I höstas var motsvarande siffra var 26 procent. Ytterligare ett år tillbaka var siffran 20 procent. 
Trenden stämmer överens med statistik från både SJ (se ovan) och från Swedavia. Under första 
kvartalet 2019 minskade antalet inrikespassagerare som reste till och från Swedavias flygplatser 
med 5 procent. I april var minskningen 15 procent, vilket ger en minskning på 8 procent januari–april. 
Andelen som väljer tåg framför bil har också ökat sedan hösten 2017, då 20 procent uppgav att 
de valde tåg framför bil när så är möjligt. Efter fjolårets heta sommar gick klimatdebatten varm och 
effekter började synas i resandet. I höstas hade siffran stigit till 27 procent. Vårens siffra ligger kvar 
på samma nivå som i höstas. 
I SJs kundundersökningar är trenden densamma. Tågets låga klimatpåverkan toppade nyligen 
– för första gången – listan över drivkrafter för att välja tåget. I undersökningen ser SJ en kraftig 
ökning för klimatet som drivkraft jämfört med 2017. Andra drivkrafter är till exempel bekvämlighet, 
att man kan använda restiden ombord och slipper köra själv. 

    
Sifo-fråga: Tänker du på miljön när du reser i Sverige?
Ja, jag väljer tåg framför flyg när så är möjligt  ....................................... 37 procent 
Ja, jag väljer tåg framför bil när så är möjligt .......................................... 27 procent
Ja, jag väljer helst ett miljövänligt transportsätt på resmålet .................. 19 procent
Ja, jag väljer en så miljösmart bil som möjligt ........................................ 19 procent
Ja, jag väljer hotell med miljöinriktning/certifiering ................................... 6 procent
Nej, inte på resan men desto mer där hemma istället ............................ 27 procent
Nej, jag tänker sällan på miljön, varken hemma eller på resan .............. 12 procent
Nej, jag tänker aldrig på miljön varken hemma eller på resan .................. 2 procent
Annat ........................................................................................................ 4 procent
Tveksam, vet ej ........................................................................................ 2 procent

Källa Sifo, mars 2019. 

    
Andel som väljer  tåg framför flyg tåg framför bil 
Vår 2019 37 % 27 %
Höst 2018 26 % 27 %
Höst 2017 20 % 20 %

Fler storstadsbor väljer bort flyget 
I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, är det betydligt fler, 44 procent, som väljer 
bort flyget på grund av omsorg om miljön än i övriga delar av Sverige, där siffran är 30 procent. Att 
många åker mellan storstäderna, där tåget är ett enkelt alternativ till flyget, bidrar till trenden. 



När det gäller överflyttningen från bil är storstadstrenden inte alls lika tydlig. 29 procent i storstads-
regionerna uppger att de väljer bort bilen jämfört med 23 procent i övriga Sverige, vilket inte innebär 
så stor skillnad att den är statistiskt säkerställd. Det är däremot siffrorna för Malmö och norra 
Sverige: Malmö sticker ut med en andel på hela 39 procent och lägst andel som väljer bort bilen för 
flyget står norra Sverige för (19 procent).

Få vet hur klimatsmart tåget är 
Att tåget är klimatsmart vet de flesta, men hur klimatsmart det verkligen är har få svenskar kunskap 
om. Det visar SJs färska Sifo-undersökning. Svenska folket fick frågan om hur många gånger 
ungefär de tror att man kan resa mellan Stockholm och Göteborg med samma koldioxidutsläpp 
som flyget respektive bilen. Rätt svar är att det går att göra 20 000 tågresor mellan Stockholm och 
Göteborg med samma koldioxidutsläpp som en enda bilresa (med genomsnittlig ny bil från 2018, 
två personer i bilen). I SJs Sifo-undersökning var det bara 10 procent av svenskarna svarade rätt. 
De allra flesta var långt ifrån: 

•  85 procent tror att man kan resa upp till 1 000 gånger med tåg innan det motsvarar koldioxid- 
utsläppen för bil.   

•  Vanligaste svaret är 100 gånger (31 procent).  

Rätt svar när det gäller jämförelsen mellan tåg och flyg är att 40 000 tågresor motsvarar koldioxid-
utsläppet för en enda flygresa. 10 procent svarade rätt, men över hälften av svenskarna var långt 
ifrån:  

•  55 procent tror att man kan resa upp till 1 000 gånger med tåg innan det motsvarar koldioxid- 
utsläppen för flyg. 

•  Vanligaste svaret är 1000 gånger (27 procent). 

Kvinnorna har bättre kunskap än männen om klimatfördelarna med tåget framför flyg. 30 procent 
av kvinnorna svarade 40 000 gånger alternativt 40 000 gånger eller fler, medan andelen män som 
svarade samma sak var 19 procent. 



    
Sifo-fråga: Ungefär hur många gånger tror du att man kan resa med tåg 
med samma koldioxidutsläpp som en resa med bil på samma sträcka?  
(Genomsnittlig ny bil från 2018, 2 personer i bilen.)
40 000 gånger eller fler ............................................................................. 2 procent
40 000 gånger .......................................................................................... 3 procent
20 000 gånger ........................................................................................ 10 procent  
1 000 gånger .......................................................................................... 21 procent
100 gånger ............................................................................................. 31 procent
10 gånger ............................................................................................... 20 procent
5 gånger ................................................................................................. 10 procent
Ingen gång ................................................................................................ 3 procent

Källa: Sifo, mars 2019. För beräkningar av koldioxidutsläpp se sj.se/klimatsmart. 

    
Sifo-fråga: Ungefär hur många gånger tror du att man kan resa med tåg 
mellan Stockholm och Göteborg med samma koldioxidutsläpp som en resa 
med flyg på samma sträcka?
40 000 gånger eller fler ........................................................................... 14 procent
40 000 gånger ........................................................................................ 10 procent
20 000 gånger ........................................................................................ 20 procent
1 000 gånger .......................................................................................... 27 procent
100 gånger ............................................................................................. 16 procent
10 gånger ................................................................................................. 7 procent
5 gånger ................................................................................................... 3 procent
Ingen gång ................................................................................................ 2 procent

Källa: Sifo, mars 2019. För beräkningar av koldioxidutsläpp se sj.se/klimatsmart. 

Okunskap om klimateffekter kan påverka hur vi reser   
Andelen resenärer som väljer tåg framför flyg och bil av klimatskäl har ökat dramatiskt. Samtidigt 
finns det stor potential för ytterligare ökning av tågresandet då det fortfarande finns många som 
inte tänker på klimatet vid val av transportslag. 27 procent av svenskarna i SJs Sifo-undersökning 
uppger till exempel att de inte tänker på miljön på resan, men desto mer där hemma. Sopsortering 
och återvinning är, enligt SJs Sifoundersökning från november 2018, det vanligaste sättet att tänka 
på klimatet på hemmaplan (86 procent), följt av att man sparar hushållsel och vatten samt handlar 
miljömärkt. Det är viktiga åtgärder, samtidigt som resor och transporter står för nästan en tredjedel 
av en genomsnittlig svensks klimatavtryck och därmed många gånger har större betydelse.
Det finns en vilja att minska sin klimatpåverkan. Åtta av tio svenskar tror att de själva kan göra 
något för att bromsa klimatförändringen, enligt Naturvårdsverkets undersökning ”Allmänheten och 
klimatet 2018”. Men drygt en av tre uppger att de saknar information om hur ens klimatpåverkan 
kan minskas.   



I SJs Sifo-undersökning är det tydligt att transporter är ett av de områden där okunskapen om de 
klimatmässiga effekterna är stor (se ovan). En ökad medvetenhet om vilka stora klimateffekter 
klimatsmarta resor gör skulle troligtvis påverka valen av transportsätt i ännu större utsträckning.  
Rapporten om klimatsmart resande är framtagen av SJ i maj 2019. Källor: SJ, Sifo (1 000 respon- 
denter och riksrepresentativt urval), Naturvårdsverket, Swedavia. För beräkningar av koldioxidutsläpp 
se sj.se/klimatsmart.


