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BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING KRÄVER
KRAFTTAG
Den svenska bostadssektorn står inför flera utmaningar.
En av dessa är energianvändningen. År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Det innebär att
nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. Bostadssektorn står för en stor del av
Sveriges energianvändning och kolldioxidutsläpp.
En central fråga som HSB driver är att ställa om energianvändningen mot minskade
koldioxidutsläpp i landets bostäder.
Vår ambition är att ligga i framkant i utvecklingen mot en hållbar bostadssektor. Vi har som mål
att halvera våra koldioxidutsläpp till år 2023, jämfört med år 2008.
Eftersom svenska bostäder står för en betydande del av energianvändningen, tror vi inom HSB
att en minskad energianvändning och effektivisering behöver drivas på ytterligare. En
effektivare energianvändning inom bostadssektorn bidrar till att sänka kostnader och minska
utsläppen.
Men för att åstadkomma en mer klimatneutral bostadssektor krävs politiska krafttag.
Det finns idag stora renoveringsbehov i landets befintliga bostadsbestånd – framförallt gäller det
bostäder från miljonprogramsåren. Samtidigt är det viktigt att energieffektiviseringen fokuserar
på rätt saker. En minskning av energianvändningen leder inte alltid till en minskad mängd
koldioxid. Det är de smutsiga kilowattimmarna som måste bort.
Fortfarande återstår mycket att göra. Vi behöver alla – från politiker till fastighetsägare och
boende – jobba med att både synliggöra och komma till rätta med klimatutsläppen från
bostadssektorn.
För att ta reda på hur allmänheten ser på energianvändning och bostädernas utsläpp lät vi Sifo
genomföra en opinionsundersökning. Hur viktigt tycker man det är att ställa om till en mer
klimatneutral bostadssektor? Och vem har det yttersta ansvaret?
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SAMMANFATTNING
Resultatet visar att hushållens energimedvetenhet är hög. Sju av tio tycker att det är mycket
viktigt eller ganska viktigt att energin till deras bostäder kommer från förnybara energikällor.
Och nio av tio anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att det görs investeringar så att
befintliga bostäder får minskad klimatpåverkan.
På frågan om vem som har ansvaret över att energianvändning i bostadssektorn klimatanpassas
svarade 45 procent regeringen och 48 procent fastighetsägaren. Och sju av tio tycker att stöd till
energieffektivisering av miljonprogrammet är en bra investering. Endast sju procent anser inte
att det är en bra investering.

METOD
Sifo har på uppdrag av HSB mätt hur viktigt respondenterna tycker det är att ställa om till en
mer klimatneutral bostadssektor. Och vem har det yttersta ansvaret för att detta sker.
Intervjuerna har gjorts ur ett riksrepresentativt urval med 1104 intervjuer via webb.
Respondenterna som ingått i undersökningen finns i åldersspannet 15-79 år.
Undersökningen gjordes under mätperioden 17 – 19 november 2014.
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RESULTAT
1. Hur viktigt är det för dig att den energi du använder i din
bostad kommer från förnybara energikällor?
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7 av 10 anser att det är mycket eller ganska viktigt att den energi som används i den
egna bostaden kommer från förnybara energikällor.

2. Hur viktigt anser du det är att det görs investeringar för att göra
så att befintliga bostäder får minskad klimatpåverkan?
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Nästan 9 av 10 anser att det är viktigt att det görs investeringar för att minska klimatpåverkan
från de befintliga bostäderna.
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3. Vem bär ansvar för att energianvändningen i bostadssektorn
klimatanpassas/effektiviseras?
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Ansvaret för att energianvändningen i bostadssektorn klimatanpassas/effektiviseras uppfattas i
princip vara jämnt fördelat mellan regeringen och fastighetsägarna.

4. Regeringen har i sitt budgetförslag satsat på energieffektivisering
för upprustning av miljonprogrammet. Tycker du att det är en bra
investering?
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7 av 10 anser att regeringens förslag om energieffektivisering av miljonprogrammet är en bra
investering.

