
Resultat från sommarens 
enkätundersökning i

• Anga
• Kräklingbo
• Gammelgarn
• Östergarn
• Ala



Tack för din medverkan!

Enkäten har blivit väl mottagen och vi har fått in 
engagerade svar från 216 hushåll. 

Det som glatt oss mest är det stora intresset att gå 
med i en lokal energigemenskap som enkätsvaren 
visar.  Svaren vittnar också om en beredskap att göra 
förändringar i vardagslivet som bidrar till 
energiomställningen.

Många har dessutom meddelat att de vill ha fortsatt 
kontakt med projektet och en stor grupp kan också 
tänka sig att ställa upp på djupintervjuer av forskare 
från Linköpings och Uppsala universitet. Dessa 
kommer ske under våren 2023.

Än en gång – stort tack!



Denna presentation är en första genomgång av 
enkätsvaren. 

Fördjupade analyser kommer göras bland annat 
avseende tänkbara skillnader i svaren och 
kommentarerna mellan grupperna 
permanentboende och säsongsboende. 



permanentboende

fritidsboendeboende

Vilken typ av hushåll har 
du på Östergarnslandet?

TYP AV BOENDE



ENERGIANVÄNDNING I DET EGNA HUSHÅLLET

Vilken energianvändning har du i det egna 
hushållet idag? Kryssa alla lämpliga alternativ.

214 svar



ja, hela året vår, sommar, 
höst

endast 
sommaren

nej

214 svar

Tror du att du vid ett längre 
elavbrott har möjlighet att 
hålla bostaden behagligt varm?

ENERGIANVÄNDNING I DET EGNA HUSHÅLLET



Ange ungefärligt mått på den 
årliga elförbrukning i den 
ovan nämnda fastigheten. 

Har du en uppfattning om 
detta ber vi dig ange den i 
kilowattimmar (kWh/år)

ELANVÄNDNING I DET EGNA HUSHÅLLET



BILANVÄNDNING, DRIVMEDEL OCH KÖRSTRÄCKOR



BILANVÄNDNING, DRIVMEDEL OCH KÖRSTRÄCKOR



BILANVÄNDNING, DRIVMEDEL OCH KÖRSTRÄCKOR OM TRE ÅR



FÖRVÄNTADE TRENDER ENLIGT ENKÄTSVAREN AVSEENDE
FORDONSPARK, KÖRSTRÄCKOR OCH UTSLÄPP AV KOLDIOXID FRAM TILL ÅR 2025
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➢ Jag planerar att ha en elbil inom tre år

➢ Vill inte köra på fossila bränslen längre.

➢ Bränsletillgång och ekonomi spelar in

➢ Vi kör inga långa sträckor så elbil passar.

➢ Fossila bränslen skall fasas ut , höga 
bensinpriser

➢ Vill byta till en bil som har längre räckvidd 
och går på biogas

➢ Kommer leasa elbil0
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ska byta planerar att byta hoppas byta eventuellt byta avvaktar

Graden av motivation

Sammanställning av 73 svar och kommentarer
angående framtida bilinnehav 



En energigemenskap är ett sätt att gå 
samman för att skapa nytta för enskilda 
hushåll, men också för bygden och 
klimatet. Vi vill göra detta i nära 
samarbete med GEAB, så att vi även 
bidrar till Gotlands elsystem i stort.
Gemenskapen kan se olika ut, och med 
nedanstående frågor vill vi försöka 
ringa in vad som kan passa ditt hushåll 
och de lokala förutsättningarna i 
Östergarnslandet bäst.

I gemenskapen ska var och en kunna 
bidra utifrån sina förutsättningar. Det 
kan handla om att skapa smart 
energianvändning på hemmaplan, att 
bli andelsägare i en större 
energianläggning, eller att bara köpa el 
från anläggningen.

187 svar

Jag vill vara med i en 
energigemenskap

Jag vill köpa 
andelar i en 

energigemenskap

Jag avvaktar 
beroende på 

kostnader, villkor 
och en rad andra 

faktorer

%

MOTIV ATT GÅ MED I EN ENERGIGEMENSKAP



Hur många av Östergarnslandets 
hushåll tror du kommer vilja vara 
med i energigemenskapen?

Kommer du själv vara 
intresserad av att vara med 
i energigemenskapen?
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Uppskattat lokalt engagemang

nästan alla de flesta ganska 
många

några få nästan 
ingen

197 svar
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Egen drivkraft att gå med

mycket 

troligt
ganska 

troligt

kanske tveksamt troligtvis 
inte

197 svar

MOTIV ATT GÅ MED I EN ENERGIGEMENSKAP



DRIVKRAFTER TILL FÖRÄNDRING

Vad skulle kunna motivera dig att göra en förändring i 
din vardag för att bidra till energiomställningen?

ekonomiska och 
privata motiv

för bygden och 
barnbarnen

209 svar



mycket 

troligt
kanske tveksamt troligtvis 

inte
troligt

Hur troligt är det att du 
kommer göra förändringar i 
din vardag, baserat på en eller 
flera av de ovanstående 
alternativen?

Handlingsberedskap för förändring

211 svar

DRIVKRAFTER TILL FÖRÄNDRING



211 svar

Nedan finns ett antal exempel på förändringar i den egna vardagen som kan bidra till omställningen. Vi 
ber dig välja ut några tänkbara handlingsalternativ utifrån vad du anser rimligt för dig och ditt hushåll?

211 svar

DRIVKRAFTER TILL FÖRÄNDRING



troligt i 
någon mån

inte alls 
troligt

mycket 
troligt

ganska 
troligt

troligt

Hur troligt är det att du 
kommer göra förändringar i 
din vardag, baserat på en eller 
flera av de ovanstående 
alternativen?

211 svar

DRIVKRAFTER TILL FÖRÄNDRING


