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Målgrupp: Personer boende i bostadsrätt

Metod: Webbpanel 

Fältperiod: 4 – 11 december 2018

Antal intervjuer: 1000 intervjuer 

Projektnummer: 1538780
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 Andelarna som nämns i rapporten vid skalfrågor är en 

sammanslagning av de positiva respektive de negativa 

andelarna.

 De skillnader som nämns mellan undergrupper är 

genomgående signifikanta. De undergrupper vi 

fokuserat på är kön och ålder.



 Flest vill helst att elen som används i deras 

bostadsrättsförening ska komma från solenergi (33%), följt 

av kärnkraft (14%), vattenkraft (13%) och vindkraft (11%). 

Endast fyra procent svarar att de helst vill att elen kommer 

från biobränslen och en procent svarar vågkraft. Framförallt 

är det kvinnor (40%) som helst ser att elen kommer från 

solenergi, motsvarande siffra bland män är 26 procent. 

Kvinnor (14%) svarar också i högre utsträckning än män 

(9%) att de helst vill att elen kommer från vindkraft. Män i 

sin tur uppger kärnkraft (M: 23%, K: 5%) och vattenkraft 

(M:17%, K: 9%) i högre utsträckning än kvinnor. 

 Endast tre procent svarar att deras bostadsrättsförening 

har solceller. Totalt 94 procent menar att deras 

bostadsrättsförening inte har solceller och tre procent är 

tveksamma. Personer i åldern 18-29 år svarar i högre 

utsträckning än äldre att de inte vet om deras 

bostadsrättsförening har solceller. 

Resultatsammanfattning 
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 Av de som bor i en bostadsrätt som har solceller svarar 

nästintill samtliga att detta är bra (97%). Tre procent 

svarar att det är ganska dåligt att deras 

bostadsrättsföreningar har solceller. Ingen svarar att det 

är mycket dåligt. 

 Knappt sex av tio (57%) anser att det är viktigt för dem att 

deras bostadsrättsförening använder solenergi som 

energikälla, en tredjedel (33%) svarar att det är oviktigt. 

Fler kvinnor (61%) än män (53%) tycker att detta är viktigt. 

Sett till ålder är det främst personer i åldern 65+ år som 

tycker att detta är viktigt (68%), jämfört med yngre 

personer. 18-29 åringar (39%) svarar i högst grad att det 

är oviktigt för dem att deras bostadsrättsförening 

använder solenergi som energikälla. 

Andelarna som nämns vid skalfrågor är en 

sammanslagning av de positiva respektive de 

negativa andelarna.  



 Bland de som tycker att det är viktigt att 

bostadsrättsföreningen använder solenergi svarar flest att 

det inte spelar någon roll om solelen är egenproducerad 

eller inte (63%). Omkring tre av tio (31%) föredrar att 

solelen kommer från solceller på föreningen. Två procent 

föredrar att solelen produceras någon annanstans och fyra 

procent är tveksamma. Män (36%) föredrar i högre 

utsträckning än kvinnor (26%) att solelen kommer från 

solceller i föreningen. Kvinnor (8%) svarar i högre 

utsträckning att de är tveksamma, jämfört med män (1%). 

Resultatsammanfattning 
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 Flest vill ha solceller på den egna bostadsrättsföreningens 

fastigheter på grund av att det bidrar till bättre miljö (56%). 

Detta följs av för att minska föreningens elkostnader 

(50%) samt att det är en god investering som ger gratis el 

om några år (47%). Mellan 30-34 procent svarar att det är 

för att visa upp miljöansvar, makten över den egna 

elproduktionen och att det är lönsamt. Män (60%) svarar i 

högre grad att det är för att minska föreningens 

elkostnader, än kvinnor (39%). Kvinnor (68%) i sin tur 

svarar för att bidra till bättre miljö, i högre grad än män 

(47%).

Andelarna som nämns vid skalfrågor är en 

sammanslagning av de positiva respektive de 

negativa andelarna.  
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Energikälla 
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Solceller 
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Har din bostadsrättsförening solceller?
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Inställning till de egna solcellerna 
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Mycket dåligt Ganska dåligt Ganska bra Mycket bra Tveksam, vet ej

%

Bas: Om har solceller i sin 

bostadsrättsförening, inom parentes 

Hur bra eller dåligt anser du att det är att din bostadsrättsförening har solceller?
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Solenergi i bostadsrättsföreningen 

10

5

8

10

4

10

4

7

17

24

27

35

31

21

26

49

49

43

40

43

47

45

19

10

11

8

10

14

12

10

9

10

13

6

14

10

65- år (208)

50-64 år (259)

30-49 år (319)

18-29 år (214)

Man (498)

Kvinna (502)

Total (1000)

Mycket oviktigt Ganska oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Tveksam, vet ej

%

Bas: Alla, inom parentes 
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Egenproducerad solel eller ej 
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Egna solceller 
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Bas: De som föredrar att solelen kommer från 

solceller på bostadsrättsföreningen (174)

Varför vill du helst att solcellerna finns på den egna bostadsrättsföreningens fastigheter?  
Fler svar möjliga
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Kontaktuppgifter

Thea Eriksson Almgren 

thea.eriksson-almgren@kantarsifo.com

Telefon: 076 - 536 20 33

Toivo Sjörén

tovio.sjoren@kantarsifo.com

Telefon: 070 - 184 23 50

www.kantarsifo.se
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