
Genom att sänka temperaturen i våra hem kan vi spara 
stora mängder energi. Uppvärmningen står för 80 procent 
av den totala energianvändningen och om hushållen i 
Europa sänkte temperaturen med en grad i ett år skulle 
hela Amsterdam kunna försörjas med el i 29 år.

VÄLJ ÅTGÄRDER SOM GÖR SKILLNAD
Vad är mest effektivt när det gäller att spara energi? Att 
sänka inomhustemperaturen är det enklaste du kan göra. 
Du sparar då både energi och pengar.

På EU-nivå skulle även en liten förändring i beteende och 
livsstil få en enorm inverkan. Hushållen står för nästan en 
tredjedel av EU:s totala energiförbrukning. Flera medlems-
stater är fortfarande beroende av fossila bränslen, vilket 
innebär att utsläppen minskar ju mindre energi vi använder.

Många människor vill hjälpa till, men tyvärr blir det inte all-
tid på de mest energieffektiva sätten.

Den vanligaste åtgärden i hemmet är att byta ut glödlampor 
mot LED-lampor. Detta minskar energianvändningen och 
ökar medvetenheten om energisparåtgärder. Belysning står 
dock endast för en liten del av den totala energianvänd-
ningen i de europeiska hushållen.

HUR KAN JAG BIDRA?
För att lyckas med energiomställningen måste vi anpassa 
oss – vårt sätt att tänka och hur vi använder energi i våra 
bostäder.

Att sänka temperaturen hemma med en grad kan göra en 
enorm skillnad.
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Om alla europeiska hushåll skulle sänka 
inomhustemperaturen med en grad i ett år 
skulle vi få tillräckligt med elektricitet för att 
försörja en stor europeisk stad i 29 år.
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Att sänka temperaturen i de europeiska hushållen  
med 1°C under ett år skulle motsvara elanvändningen  
i Amsterdam i över 29 år.

LITEN FÖRÄNDRING, STOR INVERKAN
I en ny undersökning frågade Sweco tusentals människor i 
nio olika europeiska länder om hur deras hushåll bidrar till 
energiomställningen. Enligt undersökningen var 97 procent 
av svarspersonerna villiga att bidra genom att ändra sin 
livsstil och sina rutiner.1

SKULLE DU SÄNKA TEMPERATUREN? 
ELLER VÄLJA GRÖN ENERGI I HEMMET?

Tillsammans har vi stort inflytande på energiomställningen 
– särskilt genom hushållen.

Tre saker du kan göra:
• Sänka inomhustemperaturen i ditt hem.
• Köpa grön energi från din energileverantör.
• Förbättra isoleringen i ditt hus.

Minskad energianvändning innebär minskade utsläpp, 
lägre kostnader och mindre miljöpåverkan. För att lyckas 
med energiövergången måste vi fokusera på att förändra 
vårt beteende och investera i effektiva sparåtgärder. Det är 
i hemmet som många effektiva sparåtgärder börjar.

TA ETT STEG I TAGET
Det kan vara svårt att ändra sina vanor, vare sig det handlar 
om att dra på sig en tröja hemma, börja resa på ett annat 
sätt eller låta bli att köra tvättmaskinen under perioder då 
det används som mest elenergi. Underlätta för dig själv 
genom att börja med åtminstone en effektiv sparåtgärd.

I den senaste Urban Insight-rapporten presenterar  
Swecos experter, tillsammans med forskare, resultat från 
en europeisk undersökning som visar vad du kan börja  
göra i vardagen redan i dag för att bidra till energiomställ-
ningen. Läs mer i den senaste Urban Insight-rapporten, 
Energy Transition: How Can You Contribute?

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara  
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa  
kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 olika länder  
varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa.

1) Enligt undersökningen vill 2 200 svarande hushåll bidra till energiövergången.


