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Sammanfattning 
I bygg- och fastighetssektorn används en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning 

till byggnader. EU-kommissionen har infört att alla nyproducerade byggnader ska vara nära-

nollenergibyggnader till den 31 december 2020. I takt med en ökad miljömedvetenhet ställs det 

högre krav på byggnaders miljöprestanda och som en följd av detta har miljöcertifieringssystem 

för bostäder blivit allt vanligare. För en långsiktig hållbar utveckling bör man även ta hänsyn 

till förändringar i människans livsstil och beteende. 

 

Studien syftar till att undersöka vad bostadskunder, på den svenska marknaden, värderar för 

olika hållbarhetsaspekter i en bostad och dess närområde. Studien ska också undersöka hur väl 

de befintliga miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, Svanen, FEBY18 och PHI för 

byggnader täcker in dessa aspekter samt undersöka betalningsviljan för en miljöcertifierad 

bostad. Fyra enkätundersökningar har utförts med totalt 601 mottagna svar från potentiella 

bostadskunder till Derome Hus AB, boende i certifierade Passivhus och Svanen-märkta 

småhus. 

 

Enkätundersökningen visar att det finns en efterfrågan hos bostadskunder på miljöcertifiering 

av bostäder. Majoriteten av respondenterna i studien, oavsett om de bor i miljöcertifierade 

bostäder eller inte, uppgav att de var villiga att betala en merkostnad på upp till 5 % för en 

miljöcertifierad byggnad. De flesta respondenterna i studien värdesatte fem aspekter högst i 

bostaden; låg energianvändning, god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus 

och energisnåla vitvaror i hemmet. De aspekter som de med högst betalningsvilja prioriterade i 

högre utsträckning jämfört med de som hade lägre betalningsvilja var miljövänliga invändiga 

interiörer, miljöbedömda byggprodukter i byggnaden, laddstolpar för elbilar, lättillgänglig 

möjlighet till källsortering och cykelförvaring. För gruppen potentiella bostadskunder sågs en 

samvariation mellan antal aspekter som värdesattes och betalningsviljan, det vill säga fler 

aspekter värdesattes i samband med en ökad betalningsvilja. Boende i redan miljöcertifierade 

bostäder värdesatte fler aspekter oavsett betalningsviljan.  

 

Studien ger ökad kunskap om vilka aspekter bostadskunder värdesätter med avseende på både 

hållbarhet och betalningsvilja. 

 

  



 

 

Abstract 
In the building and real estate sector, one-third of the total final energy is used for buildings in 

Sweden. The EU Commission has, through the Energy Performance of Buildings Directive, 

decided that all new produced buildings must be nearly zero energy buildings by 31 December 

2020. In combination with increased environmental awareness, the higher demands concerning 

the environmental performance of buildings increases, where environmental certification 

systems on dwellings have become increasingly common in Sweden. For a long-term 

sustainable development, the changes in human lifestyle and behaviors should also be 

considered. 

 

The study aims to analyze how residential customers´ on the Swedish market´s valuation of  

sustainability aspects in dwellings and the neighborhood, how well the existing rating 

certification systems Miljöbyggnad, Svanen, FEBY18 and PHI for buildings cover the valuated 

aspects and the willingness to pay (WTP) for a certified building. Four surveys have been 

carried out, with total 601 responses received from potential residential customers, to Derome 

Hus AB, residents of certified passive houses and Svanen-labeled small houses.  

 

The survey shows that there is a demand for environmental certification on buildings among 

residential customers. Most of the respondents in the study, whether they were living in a 

certified building or not, stated that they were willing to pay an additional cost of up to 5 % for 

an environmentally certified building. Most respondents in the study valuated five aspects high 

in a dwelling; low use of energy, good noise environment, good indoor climate, good access to 

daylight and energy-efficient appliances. Those with the highest WTP to a higher extent 

valuated environmentally labelled interiors, environmentally assessed building products in the 

building, charging stations for electric cars, easily accessible possibility of sorting a source and 

bicycle storage compared to those who had a lower WTP.  

 

For the group of potential residential customers, the results show a co-variation between the 

number of aspects that the respondents valuated and the WTP. Thus, with an increased WTP, 

the respondents valuated an increased amount of aspects. Owners living in already certified 

buildings valuated more aspects regardless of the WTP. 

 

The study provides increased knowledge about which aspects residential customers valuate, 

both concerning sustainability and the willingness to pay.   
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Begreppsförklaring och förkortningar 
 
Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan i 

utrymmen som är avsedda att värmas upp till minst 10 grader 

inom byggnadsskalet (Boverket 2019c). 

BBR 

 

Boverkets byggregler. 

Brf Bostadsrättsförening. 

IEQ Indoor environmental quality, den svenska definitionen är 

inomhuskvalitet. 

Konventionell byggnad En byggnad som uppfyller krav i enlighet med BBR. 

LCA Livscykelanalys. En metod för att analysera miljöpåverkan från 

en produkt genom hela dess livscykel, dvs. från råvara till avfall 

(IVL Svenska miljöinstitutet 2018). 

Miljöcertifierad byggnad En byggnad som uppfyller specifika ställda krav på byggnadens 

miljöprestanda för certifiering.  

Miljöcertifieringssystem 

för byggnader 

Ett system som tillämpas för att miljöcertifiera en byggnad. 

Lågenergihus En byggnad med lägre energiförbrukning än vanligt 

(Nationalencyklopedin 2019). 

Passivhus En byggnad som tar hänsyn till värmeförluster i byggnaden. 

Nära-nollenergibyggnad En byggnad med låg energiförbrukning som huvudsakligen 

använder förnybar energi. 

PBL Plan- och bygglagen. 

SGBC Sweden Green Building Council. En ideell förening som ägs av 

medlemmarna. Föreningen arbetar för grönt byggande och 

utveckla arbetet inom miljö för byggbranschen (Sweden Green 

Building Council (SGBC) 2019b). 

 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences, det är en programvara 

för statistisk beräkning (Statistisk ordbok 2019b). 

Småhus En byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. 

WTP Willingness to pay, betalningsvilja. 

 

Statistiska värden: 

 

Cronbach´s Alpha Det vanligaste homogenitetsmåttet. Det anger i vilken 

utsträckning utvalda variabler som testats passar ihop 

tillsammans, vilket är ett hjälpmedel för att mäta reliabiliteten i 

indexeringen (Statistisk ordbok 2019a). 



 

 

Faktoranalys Det är en statistisk metod med huvudsyftet att granska samband 

mellan olika variabler och separera dem för de bakomliggande 

faktorerna (Barmark & Djurfelds 2009). 

F-värde Ett mått på framtagning av en jämförelse mellan en variation inom 

och mellan grupperna som studeras (SPSS-AKUTEN 2010).  

Indexering Det innebär att flera variabler slås samman i ett så kallat index. 

M-värde Medelvärde som är ett genomsnittligt värde i en datasamling 

(Statistisk ordbok 2019b). 

P-värde Det är ett mått som mäter statistisk signifikans. 

Sd Standardavvikelse, ett mått på hur mycket observationer i en 

studie i genomsnitt avviker från medelvärdet (Statistisk ordbok 

2019b). 

α Alfa-värde, det mäter reliabiliteten. 
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1. INLEDNING 
 

Bygg- och fastighetssektorn står för en väsentlig del av samhällets miljöbelastning (Boverket 

2018; Miljönytta 2019). Ungefär en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning 

förbrukas i byggnader. En byggnad har en väldigt lång livslängd och ett energirelaterat beslut 

idag påverkar miljön flera decennier framåt (Miljönytta 2019). Sedan industrialiseringens 

början under 1800-talet har välfärden i västvärlden ökat och fler samhällen har blivit mer och 

mer moderna (WWF 2019). Utvecklingen har byggts upp med billig kol, olja och gas på 

bekostnad av ökade klimatförändringar, negativa hälsoaspekter samt miljöförstörelse.  

 

EU-kommissionen (Regeringskansliet 2016) har tagit beslut om att medlemsstaterna ska 

producera alla nya byggnader som nära-noll-energibyggnader från den 31 december 2020, 

vilket handlar om byggnadernas energiprestanda. Den bakomliggande orsaken till att man inom 

EU-samarbetet har tagit fram detta direktiv är att skapa förutsättningar för att minska jordens 

temperaturstigning som förändrats i en snabb takt (Naturvårdsverket 2018a) beroende på 

människans antropogena utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (Naturvårdsverket 

2019a; Naturvårdsverket 2018a). Ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till 

en förstärkning av den naturliga växthuseffekten, vilket resulterar i bland annat smältande 

glaciärer och extrema vädersituationer (Boverket 2015). 

 

Miljöpolitiken (Regeringskansliet 2019a) handlar om att utveckla ett samhälle som är fritt från 

utsläpp och farliga gifter med hänseende till människan, djur och natur. Miljöpolitiken syftar 

också till att skapa ett hållbart samhälle som är anpassningsbart för ett förändrat klimat. Det har 

tagits fram nationella miljökvalitetsmål i Sverige där fokus ligger på att minska 

koldioxidutsläpp och energieffektivisering (Regeringskansliet 2019a) för att lösa miljöproblem 

i dagsläget och inte behöva lämna över dessa till nästkommande generation (Naturvårdsverket 

2019b). Koldioxidutsläppen från uppvärmningen av byggnader har minskat på grund av att 

stora delar av fossila bränslen har fasats ut (Boverket 2019a).  

 

Idag betalar byggherren stora delar av kostnaden för klimatutsläpp vid byggskedet. Kostnaden 

för växthusgasutsläpp inkluderas i priset som betalas för bland annat byggmaterial samt 

transport (Boverket 2018). Teknikutvecklingen har möjliggjort att användningen av förnybar 

energi som sol, vind och vattenkraft kan lösa många av jordens miljöproblem. Förnybar energi 

tar aldrig slut, den tär inte på naturen och består inte av några farliga restprodukter samt 

föroreningar (WWF 2019). Boverket (2018) beskriver att ett hinder för att minska 

klimatpåverkan är ett det saknas en affärsnytta för detta hos byggföretag. Zalejska-Jonsson 

(2014) påpekar att om framtidens företag ska vara konkurrenskraftiga kommer EU-direktivet, 

om byggnaders energiprestanda, bli en viktig fråga för att åstadkomma tillräcklig kompetens 

om energieffektivt byggande. 

 

Som en följd av ökad miljömedvetenhet har kraven avseende miljö och hållbarhet inom bygg- 

och fastighetssektorn ökat (Svensk Byggtjänst 2016). Det har bidragit till att fler väljer att 

miljöcertifiera sina byggnader för att garantera att de har en viss nivå av miljöprestanda. På den 

svenska marknaden har efterfrågan på miljöcertifierade bostäder ökat sedan år 2010 (Boverket 

2019a). Byggnaders miljöprestanda i en miljöcertifierad byggnad är framtagna för att undvika 

brister som funnits i tidigare byggnader. Byggnaderna har inte i alla avseenden varit anpassade 

till miljön, när det främst handlar om energiprestandan och koldioxidutsläpp från uppvärmning 

till byggnader (Boverket 2019a). Byggnader uppförda under 1930-talet innehöll PCB, giftiga 

och svårnedbrytande ämnen, i exempelvis byggnadens fog- och golvmassa, färger och plaster 
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(Naturvårdsverket 2018b). BASTA kom till för att fasa ut ämnen med farliga egenskaper på 

bygg- och anläggningsprodukter och BASTA-systemet har högt ställda krav på kemiskt 

innehåll (BASTA 2019).  

 

Människans hälsa påverkas av inomhusmiljön i en bostad och trivsel är också en påverkade 

faktor till förbättrad hälsa (Boverket 2019a). Det finns många bostäder idag som har problem 

med inomhusmiljön. För att kunna uppnå miljömålen i Sverige behövs fler insatser för en 

förbättrad inomhusmiljö och att ta hänsyn till hur efterfrågan ser ut hos bostadskunder. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Bostadsbristen i Sverige ökar (Boverket 2019a) samtidigt som det pågår en urbanisering, vilket 

utmynnar i att miljöfrågor blir en allt viktigare riktlinje och miljömedvetenheten blir en 

grundläggande ambition i strävan mot en övergripande hållbar utveckling (Wangel, Wallhagen, 

Malmqvist & Finnveden 2016). Parisavtalet är ett mål om att hålla den globala 

temperaturökningen väl under två grader och att sträva mot att begränsa den till 1,5 grander 

(Regeringskansliet 2019b). För att klara målet för Parisavtalet anser Regeringskansliet (2019c) 

att samhället har som målsättning att använda 100 % förnybara energislag senast år 2040.  

 

Idag blir allt fler hållbara byggnader mer attraktiva och många intressenter söker sig till olika 

miljöcertifieringssystem för att försäkra sig om att byggnader uppfyller högt ställda miljökrav 

(Freitas & Zhang 2018). I Sverige har antalet miljöcertifierade byggnader mer än fördubblats 

under de senaste åren och år 2014 identifierades 2000 miljöcertifierade byggnader (Miljönytta 

2019). Samhällets utveckling pekar mot att alla fastigheter i framtiden bör vara miljöcertifierade 

för att boende ska vilja nyttja dem (TIB 2018).  

 

Miljöcertifiering av byggnader är ett sätt att säkerställa att en byggnad tar hänsyn till kvaliteter 

som ekologiska-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsaspekter (Freitas & Zhang 2018). Det blir 

en garanti på att byggnaden är hållbar och syftar till att förenkla valet för beställare och 

hyresgäster att välja ett hållbart alternativ. De vanligaste miljöcertifieringarna i Sverige är bland 

annat Miljöbyggnad och Svanen (Svensk Byggtjänst 2016). De olika miljöcertifieringarna har 

olika karaktär och kan tillämpas för olika slags byggnationer (Freitas & Zhang 2018). 

 

Ett företag som satsar stort på miljöarbete och strävan mot en hållbar utveckling i 

byggbranschen är bland annat Derome (2019b). Derome (2019c) är en familjeägd träindustri 

som (Derome 2019b) bygger lågenergiväggar och Passivhus för att minimera energibehovet i 

byggnaden. Företaget kan också leverera värmesystem som utnyttjar förnybara energikällor.  

 

Inomhusmiljö påverkar människans hälsa och idag finns många byggnader som har problem 

med inomhusmiljön som kan orsaka sämre hälsa (Boverket 2019a). Enligt Boverket (2009) 

besväras boende i flerbostadshus mer av olika miljöfaktorer än de som bor i småhus, vid 

exempelvis störande ljud från grannar. Människan spenderar cirka 90 % av sin tid inomhus, 

vilket gör att innemiljön bör förbättras och bibehållas (IVL Svenska miljöinstitutet 2019). 

Innemiljökvalitet har blivit en allt viktigare aspekt för miljöcertifieringssystem (Lee, Wargocki, 

Chan & Chen 2018) och det finns en allmän uppfattning om att miljöcertifierade byggnader 

leder till en förbättrad tillfredställelse (IEQ) och trivsel (Altomonte, Schiavon, Kent & Brager 

2019).  

 

I praktiken är det svårt att avgöra vilket miljöcertifieringssystem som ska väljas i ett nytt 

husprojekt på grund av att det kan vara svårt att åtskilja miljöcertifieringssystemen från 

varandra (Freitas & Zhang 2018). Zalejska-Jonsson (2014) antyder att byggnader som är 
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utformade utifrån högt ställda krav avseende miljö och energi kräver mer kunskap samt 

kompetens. Det kan leda till att miljöcertifierade byggnader får en högre total byggkostnad än 

konventionella byggnader. Företag som miljöcertifierar byggnader kan få en ökad kostnad och 

detta kan innebära att slutkunden får betala ett högre pris för byggnaden. Å andra sidan kan en 

miljöcertiferad byggnad generera lägre driftskostnader till följd av en lägre energianvändning, 

vilket också medför en bättre inomhusmiljö och minskad miljöpåverkan i jämförelse med en 

konventionell byggnad. 

 

Nyproducerade och befintliga bostäder är anpassningsbara för olika ändamål utefter bland annat 

människans ändrade sociala behov (Boverket 2019a), vilket gör att byggnadens miljöprestanda 

i slutändan beror även på hur de brukas (Lappegard Hauge, Thomsen & Berker 2011). För en 

långsiktig hållbar utveckling, behövs inte nödvändigtvis enbart stora satsningar på tekniska och 

ekonomiska lösningar, utan även inkludera förändringar i människans livsstil, beteende samt 

attityd (Johansson & Kuller 2005). I samband med dagens ökade miljömedvetenhet hos gemene 

man (Svensk Byggtjänst 2016) bör ett eget initiativ tas av individen själv att bli mer 

energieffektiva och tänka på sina egna transportvanor samt levnadsstandard för att tillsammans 

kunna skapa en mer hållbar framtid för människan (WWF 2019). 

 

Syftet med studien var att ta reda på vilka hållbarhetsaspekter som olika kundgrupper på den 

svenska marknaden värderar i en bostad och dess närområde. Syftet var också att studera hur 

väl de hållbarhetsaspekterna täcks in på fyra miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, Svanen, 

FEBY18 och PHI för byggnader samt studera bostadskunders betalningsvilja för en 

miljöcertifierad bostad. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Studien sker i samarbete med Derome Hus och syftar till att undersöka vad potentiella 

bostadskunder i Sverige värdesätter kopplat till hållbarhet i samband med val av bostad. 

Resultatet ska studera bostadskundernas värdesatta aspekter i en bostad samt närområdet för att 

därefter se hur väl de aspekterna täcks in av de olika miljöcertifieringssystemen som finns på 

marknaden. Studien syftar till att få en ökad kunskap hur väl de befintliga system täcker in 

kundernas förväntningar samt om det finns andra aspekter, som de befintliga 

miljöcertifieringssystemen inte täcker in, som bostadskunder värdesätter.  

 

Tre frågeställningar som besvaras i arbetet: 

 

 Vilka hållbarhetsaspekter i en bostad och i närområdet efterfrågas av bostadskunder på 

den svenska marknaden? 

 

 Hur väl täcker de befintliga miljöcertifieringssystemen in på de aspekter som värderas 

av bostadskunder? 

 

 Vilken merkostnad är bostadskunden beredd att betala för en miljöcertifierad bostad? 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet utgår från manualer och riktlinjer för miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, 

Svanen-märkning, FEBY18 och PHI. Kundundersökningen avgränsades till den svenska 

marknaden. Tre specifika byggföretag valdes ut för respektive miljöcertifieringssystem. 

Studien tillämpar inte några detaljerade energi- och kostnadsberäkningar. 
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2. TEORETISKT RAMVERK  

2.1 Hållbart samhällsbyggande 

Hållbar utveckling presenterades av den amerikanska författaren samt miljövetaren Lester R. 

Brown år 1981 (Boverket 2017). Begreppet definierades av Brundtland 1987 enligt:  

 

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

 

För att åstadkomma en långsiktigt och hållbar stadsutveckling behöver tre hållbarhetsaspekter 

tillsammans beaktas i samhället, vilket är ekologiska-, ekonomiska- och sociala aspekter (Urban 

utveckling 2019), se figur 1.  

 
 

Figur 1: Hållbarhetsaspekter för en hållbar samhällsutveckling. 

Det beräknades finnas nästintill 4,9 miljoner bostäder i Sverige år 2018 (SCB 2018), varav cirka 

2 000 av bostäderna var registrerade enligt miljöcertifieringssystemen BREEAM, 

Greenbuilding, LEED eller Miljöbyggnad (SGBC 2019c). Det var 1 353 byggnader som är 

miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad. Miljöcertifieringssystemen har tillämpats i störst 

utsträckning på flerbostadshus och kontorsbyggnader. Enligt Svanen (2017) har 6 690 Svanen-

märka bostäder registrerats sedan 2017 i Sverige. Det är totalt 98 byggnader som har 

miljöcertifierats eller verifierats enligt FEBY år 2018, varav 35 flerbostadshus med 500 

bostäder, cirka 50 småhus samt 13 lokalbyggnader (Feby 2019a). 

 

EU-kommissionen (Regeringskansliet 2016) har tagit beslut om att medlemsstaterna, inklusive 

Sverige, ska producera alla nya byggnader enligt nära-noll-energibyggnader till den 31 

december 2020, vilket omfattar byggnadernas energiprestanda. Detta EU-direktiv har tagits 

fram för att skapa goda förutsättningar till att reducera den stigande temperaturen på jorden och 

minimera den miljöpåverkan som människan ligger bakom (Naturvårdsverket 2019a; 2018a).  

 

I nästa avsnitt presenteras de tre hållbarhetsaspekterna som bör beaktas för en hållbar utveckling 

i samhället. 

2.1.1 Ekologiska aspekter 

Regeringen i Sverige har fastställt mål för att åstadkomma en ekologisk hållbarhet inom landet 

för att värna om miljön och människan mot farliga samt skadliga miljöutsläpp (Urban 

utveckling 2019). Det leder bland annat till att energi- och materialanvändning ska begränsas.  

 

Social 
hållbarhet

Ekologisk 
hållbarhet

Hållbar 
utveckling

Ekonomisk 
hållbarhet
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Boverket (2019b) beskriver att vid hållbart byggande är ekologiska aspekter viktiga att ta 

hänsyn till. Det innebär bland annat att bedöma byggnadens miljöprestanda ur ett 

livscykelperspektiv. Det handlar om att effektivisera, resursbespara och miljöanpassa 

användningen av energi, mark, vatten samt andra naturresurser. Boverket (2019b) skriver också 

att arbeta med ekologiska aspekter i samhället handlar om att effektivisera avfallshanteringen, 

vilket kan underlätta för bostadsköparna.  Genom exempelvis en enkel avfallshantering för 

konsumenten och att resurserna för avfall tas tillvara på ett effektivt samt förebyggande 

tillvägagångssätt kan det ge en god avfallshantering. Det kan i sin tur leda till minimering av 

befintliga risker och ohälsa jämtemot människan. 

2.1.2 Ekonomiska aspekter 

En ekonomisk hållbarhet handlar i grunden om att få ihop ekonomin och sträva mot ett 

långsiktigt mål, vilket kommunerna har olika strategier för (Urban utveckling 2019). Det gäller 

att byggföretag ska kunna möta efterfrågan på marknaden med ett lämpligt utbud. För att kunna 

värna om den lokala ekonomin bör användningen av lokala produkter och tjänster öka.  

 

Det bör skapas goda förutsättningar för att minimera kostnaderna vid bostadsbyggande 

(Boverket 2019b). Det handlar även om ett effektivt användande av vatten, energi, råvaror och 

mark för att kunna hushålla med jordens resurser. I samhället behövs även en 

kretsloppsanpassad ekonomi, så kallad cirkulär ekonomi för att uppfylla ett resurseffektivt 

byggande och ett giftfritt kretslopp. 

 

Ett holländskt bostadsföretag anser att hållbara bostäder är generellt sett dyrare än 

konventionella byggnader. Bland annat på grund av en bristande efterfrågan från bostadsköpare 

är det inte lika vanligt att bygga hållbart (Van Hal 2007). En byggnad som har en 

passivhusstandard kan få en investeringskostnad som är upp till 5 % högre i jämförelse med en 

motsvarande konventionell byggnad (Husbyggaren 2019). På grund av den höga kompetensen 

som behövs för att producera en miljöcertifierad byggnad med hög kvalitet finns det mindre 

risk för byggfel i miljöcertifierade- och lågenergibyggnader. Eftersom det krävs mer kunskap 

hos byggföretagen för att konstruera en byggnad med högt ställda krav på miljö- och energimål 

kan den totala byggkostnaden bli högre än för en konventionell byggnad (Husbyggaren 2019; 

Zalejska-Jonsson 2014). Erfarenheter från tidigare byggprojekt hos byggföretag kan användas 

för nästkommande projekt som därefter kan effektiviseras och därmed förbättra lönsamheten 

(Husbyggaren 2019). Tidigare undersökningar visar på att energianvändningen och 

miljöprestandan på byggnader är intressanta för privatkund, men det är inte lika högt 

prioriterade som byggnadens läge, pris, storlek och design ännu.  

2.1.3 Sociala aspekter 

Generellt kan begreppet” social hållbarhet” i benämningen om en hållbar utveckling vara svårt 

att definiera (Urban utveckling 2019). Men social hållbarhet handlar i stor utsträckning om 

fokus på människan, om mänskliga rättigheter, rättvisa och människans livsstilar. I kommuner 

diskuteras människans trygghet, livskvalitet, kultur och jämställdhet i samhället för att skapa 

en social livsmiljö.  

 

En hållbar stadsutveckling (Boverket 2010) bör bland annat ta hänsyn till sociala aspekter i 

samhället. Sociala aspekter kan bland annat innebära att byggnader ska byggas så att de är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 

(Boverket 2019b). Det handlar också om att motverka bland annat skadliga luftföroreningar, 

kemiska ämnen och andra risker för hälsa eller säkerhet. 
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Ett sätt att motverka segregation och underlätta integration kan vara att tillämpa åtgärder i 

samhällsplaneringen samt bostadsbyggandet (Boverket 2010). Det finns fem centrala aspekter 

som Boverket (2010) beskriver som bör bejakas för en positiv social hållbar stadsutveckling, 

vilket är helhetssyn, variation, inflytande och samverkan, samband samt identitet. 

 

För att kunna åstadkomma en mer social stadsutveckling skulle det behöva tillföras en allt större 

variation i olika boendeformer men också olika funktioner som arbetsplatser och bostäder för 

att skapa rörlighet i ett område, vilket kan öka tryggheten för invånarna (Boverket 2010). Nya 

bostadsprojekt behöver samverka mellan de boende och inblandande aktörer för mer inflytande 

samt en god samverkan. 

 

Riksbyggen (2019) beskriver att en viktig faktor för att skapa sociala möten är att utforma 

gemensamma ytor. Tomma ytor eller ytor som inte används kan bidra till en motsatt effekt för 

ett bostadsområde. Det finns ett samband mellan storstadsmiljö och stress, till skillnad från 

grönskande landskap som har en avstressande inverkan på människan (Johansson & Kuller 

2005). 

 

Den danska arkitekten Jan Gehl antydde att det är människans aktiviteter och inte enbart 

byggnadens utformning som gör en plats intressant (Johansson & Kuller 2005). För att öka 

människors känsla av tillfredställelse som medför en social samverkan behövs ett positivt 

socialt klimat. Platser som inte anpassas till en specifik åldersgrupps behov kan ses som 

segregerande. Närmiljön både utomhus och inomhus är väldigt viktiga för utsatta grupper, 

exempelvis äldre människor och barn (Johansson & Kuller 2005). 

2.2 Boendes miljöpåverkan 

”God bebyggd miljö” är de miljökvalitetsmål som berör boendes miljöpåverkan allra mest. 

Boverket är den myndighet som ansvarar för uppföljningen av detta mål (Boverket 2011). 

Enligt Boverket (2011) behövs en ökad miljöhänsyn i samhällsplaneringen för att uppnå målet 

inom ”God bebyggd miljö”. En förändring i enskilda individers beteende avseende resor och 

konsumtion behöver också skapas för att tillgodose miljömålet. Det kan vara fördelaktigt att 

beakta olika åldersgruppers beteenden i samhället eftersom individens beteenden skiljer sig 

beroende på storleken på hushållet samt den sociala samhörigheten (Boverket 2011). 

Hushållstyp, boendeform, sociala faktorer och byggnadens geografiska placering är påverkande 

faktorer som har betydelse för boendes vardagsaktiviteter som kan påverka miljön, se figur 2. 

 

Möjligheten att minska miljöpåverkan i människans vardag är större för småhus eller 

äganderätter i jämförelse med hyresrätter. Det är exempelvis fler boende i flerbostadshus som 

anser att det är svårare att kunna påverka uppvärmningen i bostaden än boende i småhus. 

Boende i småhus har bättre förutsättning för minimering av energi- och vattenanvändning då 

de har en återkoppling på förbrukningen. Boende i flerbostadshus kan inte se förbrukningen på 

samma sätt (Boverket 2011). Hushållet och individens påverkan på den yttre miljön påverkas i 

olika utsträckningar beroende på i vilken fas den enskilda individen befinner sig i (Boverket 

2011). Påverkande faktorer kan till exempel vara ålder, hushållstyp och inkomst. Det finns en 

mängd olika faktorer som påverkar en individs vardagsaktiviteter och därmed den 

miljöpåverkan man ger upphov till. I figur 2 redovisas individen i mitten och de påverkande 

faktorerna för boendes aktiviteter i cirklar runt om. Sociala faktorer påverkas av ålder, genus 

och inkomst. Val av hushållstyp påverkas av familjesituation men även sociala faktorer. Valet 

av boendeform påverkas av upplåtseleform och hushållstyp, men även familjesituation och 

sociala faktorer har betydelse. Geografiska placeringen påverkas av val av samhälle exempelvis 

glesbebyggelse och tätort men också av boendeform, hushållstyp samt sociala faktorer. 
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Figur 2: Boendes livsstilsperspektiv, återgiven med tillstånd (Boverket 2011). 

Enligt Boverket (2009) besväras boende i flerbostadshus mer av olika miljöfaktorer än de som 

bor i småhus. Det är exempelvis cirka 20 % av boende i flerbostadshus som störs av ljud från 

grannar. Boende upplever att miljön är generellt bättre i en nyare byggnad och de är generellt 

sett mer nöjda med boendemiljön i ett nyproducerat småhus. I en bostad, oavsett byggnadens 

ålder, är trafikbuller en störande faktor för boende, vilket har en negativ inverkan på individens 

vila och sömn. Även om det finns både nöjda och missnöjda hyresgäster för både en 

lågenergibyggnad samt ett konventionellt bostadshus, är energieffektiva bostäder bättre ur ett 

livscykelperspektiv (Zalejska-Jonsson 2012). En miljöcertifierad byggnad har en positiv 

inverkan på de boendes beteende, då boende blir vanligtvis mer miljömedvetna av att bo i en 

miljöcertifierad byggnad. 

 

Enligt en rapport har Zalejska-Jonsson (2014) undersökt boendes villighet att betala mer för en 

miljöcertifierad bostad. Det visade sig att det fanns en tendens till att yngre personer väljer att 

bosätta sig i hyreslägenheter i högre utsträckning jämfört med äldre personer, som väljer 

äganderättslägenheter i högre utsträckning än hyresrätter. Boende ville betala mer för en 

lågenergibyggnad jämfört med en byggnad som är miljöcertifierad när det handlar om 

bostadsköp eller hyreskostnad. En femtedel av boende i miljöcertifierade bostäder var villiga 

att betala upp till 10 % mer för en lågenergibyggnad. Det var 7 % av personerna som bor i en 

konventionell byggnad som hade en betalningsvilja upp till 5 % mer för en lågenergibyggnad 

och 55 % var beredda att betala upp till 5 % extra. Tidigare forskning visar att det hos 

bostadskunder finns ett samband mellan högt ställda energikrav för lågenergibyggnader och 

lägre driftskostnader. Boende i en bostadsrättslägenhet har svårare att hitta direkta fördelar med 

en miljöcertifiering.  
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Miljöcertifierade byggnader anses ha flera positiva effekter för boende och även psykiska samt 

beteendemässiga fördelar (Zalejska-Jonsson 2014). Boende i miljöcertifierade byggnader 

upplever inomhusmiljön som mer tillfredsställande än boende i konventionella bostäder 

(Holmgren, Sörqvist & Kabanshi 2017; Zalejska-Jonsson 2014). Holmgren, Sörqvist och 

Kabanshi (2017) skriver att människor som i förväg fått vetskap om att bostaden är 

miljöcertifierad ger högre betyg för bostadens inomhusmiljö jämfört med personer som inte 

blivit tilldelad den informationen innan. Detta indikerar att miljöcertifiering av en byggnad kan 

vara tillräckligt för att få individer att tro att byggnaden har bättre egenskaper jämfört med en 

konventionell byggnad med samma egenskaper. 

 

Forskning av miljöer för barn visar på att mer negativa beteenden förekom vid otrivsam fysisk 

miljö, vilket menas att unga människor behöver en viss nivå av stimulans i dess miljöer 

(Johansson & Kuller 2005).  

2.3 Miljöcertifieringssystem  

Idag finns en mängd olika miljöcertifieringssystem i Sverige som bedömer en byggnads 

miljöprestanda (SGBC 2019a). SGBC är en ideell förening som är med och styr samhället samt 

byggsektorn mot ett hållbart byggande (SGBC 2019b). De erbjuder stöd och miljöcertifiering 

av bland annat bostäder för de vanligaste miljöcertifieringarna på den svenska marknaden, 

vilket bland annat är Miljöbyggnad. 

 

Miljöcertifieringssystem för byggnader används som ett verktyg för ökad produktion av 

hållbara byggnader och uppfyller en hög nivå på en byggnads miljöprestanda (Husbyggaren 

2019). Miljöcertifierade byggnader anses vara bättre för miljön, bland annat på grund av att de 

i allmänhet är mer energieffektiva och använder byggmaterial med minimalt innehåll av farliga 

ämnen (Holmgren, Sörqvist & Kabanshi 2017).  

 

En djupare beskrivning om fyra miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad, Svanen, FEBY18 och 

Internationell Passivhusstandard (PHI) för bostäder presenteras nedan. 

2.3.1 Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem för byggnader som kan användas på 

bostäder, många typer av lokaler och inom handel (SGBC 2019d). Idag finns det över 1000 

byggnader som är certifierade enligt Miljöbyggnad i Sverige. Miljöcertifieringssystemet ägs 

och utvecklas av SGBC. 

 

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad mäter totalt 15 olika indikatorer inom tre huvudområden som 

är energi, innemiljö och material, se tabell 1. För nyproducerade byggnader inom Miljöbyggnad 

3.0 (SGBC 2017) ingår området energi som omfattar kriterier för värmeeffektbehov, 

solvärmelast, energianvändning och andel förnybar energi. Inom det andra området, innemiljö, 

ska krav uppfyllas inom ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter och 

sommar, dagsljus samt legionella. I det tredje området, material, inkluderas loggbok med 

byggvaror, utfasning av farliga ämnen och klimatpåverkan från stomme och grund. 

klimatpåverkan. 
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Tabell 1: Miljöbyggnadens bedömningskriterier för indikatorer, aspekter och områden. 

Indikator Aspekt Område 

1. Värmeeffektbehov 
Effektbehov 

 

Energi 
2. Solvärmelast 

3. Energianvändning Energianvändning 

4. Andel förnybar energi Förnybar energi 

5. Ljud Ljudmiljö  

 

 

Innemiljö 

6. Radon 
Luftkvalitet 

7. Ventilation 

8. Fuktsäkerhet Fukt 

9. Termisk klimat vinter 
Termiskt klimat 

10. Termisk klimat sommar 

11. Dagsljus Dagsljus 

12. Legionella Legionella 

13. Loggbok med byggvaror Loggbok med byggvaror  

Material 14. Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen 

15. Stomme och grundens klimatpåverkan Stomme och grundens 

klimatpåverkan 

 

Det finns tre olika nivåer inom Miljöbyggnad; brons, silver och guld. För att uppnå betyget 

brons, som är grundnivån, räcker det med att byggnaden uppfyller de lagkrav som finns i 

Sverige. Majoriteten som väljer att miljöcertifiera byggnader i Sverige enligt Miljöbyggnad 

väljer nivån silver, vilket visar att företaget engagerar sig i miljöfrågor och har en omtanke för 

miljön och trivseln för de boende. För nivå silver krävs det mer än att enbart följa lagkrav, vilket 

är bland annat högre krav på energianvändning, solskydd, ljudmiljö och ventilation. Den högsta 

nivån i Miljöbyggnad är guld som innebär väldigt höga krav. För att uppnå guld vid verifiering 

behöver även de boende eller arbetare i fastigheten samtycka om att byggnaden är ett ”Guldhus” 

och ska trivas i innemiljön (SGBC 2019d).  

2.3.2 Svanen-märkt byggnad 

Svanen (2019d) är ursprungligen en nordisk märkning med huvudsyfte att hjälpa konsumenter 

att göra miljömedvetna val av varor och tjänster. Det statliga icke vinstdrivande bolaget 

Miljömärkning Sverige är ansvarig för Svanen. 

 

Märkningen kan även symbolisera en kvalitetsstämpel (Svanen 2018b). Svanen-märket kan 

tillämpas på småhus, flerbostadshus, skolor och förskolor. Byggnader med Svanen-märkning 

innefattar kriterier som omfattar byggnadens samtliga livscykelfaser. Kriterierna innehåller 

krav på låg energianvändning, krav avseende miljö och hälsa för byggprodukter, material och 

kemiska produkter. Det innehåller även krav på en god inomhusmiljö och låga emissioner av 

formaldehyd från skivmaterial samt uppfyller en kvalitetssäkrad byggprocess (Svanen 2018b). 

Sammanlagt finns det 14 övergripande krav som kan poängsättas utifrån ett småhus och ett 

flerbostadshus (Svanen 2018b), dessa beskrivs nedan. 

 

Övergripande krav: 

1. Energitillskott för lokal energikälla eller energiåtervinning 

2. Individuell mätning av tappvarmvatten 

3. Beräknade VVC-förluster 

4. Vitvaror av bästa energiklass 

5. Energieffektiva sanitetsarmaturer 

6. Cement och betong med reducerad energi- och klimatbelastning 
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7. Träkonstruktion 

8. Bättre ljudmiljö (gäller enbart småhus och flerbostadshus) 

9. Miljömärkta byggprodukter och byggvaror 

10. Produkter i klorfri plast 

11. Lister i trä från certifierat skogsbruk 

12. Återvunnet eller återanvänt material i byggprodukter 

13. Materialåtervinning av byggavfall 

14. Gröna grepp 

 

För att få Svanen-licens krävs att obligatoriska krav och poäng uppfylls (Svanen 2018a). För 

flerbostadshus krävs att minst 17 av 44 poäng uppfylls och för småhus behövs minst 16 av 42 

poäng uppfyllas. 

 

Förutom byggnader så kan även möbler, inredning och inomhusbruk av dörrar samt lampor 

Svanen-märkas (Svanen 2018a). Dessa kriterier kom till den 17 mars 2011 och för att en 

produkt ska bli klassificerad som Svanen måste hela produkter godkännas. Det finns olika 

kravbeskrivningar beroende på vilket material produkten innehåller. 

2.3.3 Lågenergibyggnad enligt FEBY18 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en organisation som inte är vinstdrivande 

(FEBY 2019), där FEBY18 är ett klassningssystem som fokuserar på säkerställning om 

minimering av byggnadens värmeförluster. Det skapar därefter neutraliseringen till olika 

energislag (Slussen 2019). För att en byggnad ska miljöcertifieras enligt FEBY krävs att 

byggnaden uppfyller ett visst antal grundläggande krav enligt kravspecifikation i FEBY18 

(FEBY 2019). Det finns tre olika klassningar som kan användas, vilket är projekterat, certifierat 

och verifierat enligt FEBY. Vid certifiering enligt FEBY (2019) krävs att projekteringsunderlag 

granskas av FEBY utsedd granskare vid en verifierad byggnad krävs att kraven förstärks med 

en tredje part som utför ytterligare mätningar.  

 

Det finns tre nivåer för miljöcertifiering enligt FEBY, vilket är Guld, silver och brons (FEBY 

2019b). För att certifiera en byggnad enligt FEBY ska grundläggande kravspecifikationer 

uppfyllas. FEBY guld uppfyller tidigare kriterier för passivhus. Ordförande Sandberg på Forum 

för Energieffektivt byggnaden (Slussen 2019) beskriver att FEBY18 kan ses som ett bra 

komplement antingen till bland annat BBR, Miljöbyggnad eller Svanen. För att en byggnad ska 

bli godkänd enligt FEBY-kriterierna poängsätts 11 parametrar.  

 

Poängsättning av parametrar (FEBY 2018): 

1. Kontrollplan 

2. Mätare stora FTX-aggregat 

3. Varmvattenblandare E-klass A 

4. IMD varmvatten 

5. VÅ dusch/spillvatten 

6. VVC-isolering, Serie 3 A eller samisolerad VV + VVC 

7. Ventilation, SFP <1,5 W/l,s 

8. Behovsstyrd belysning 

9. Styrd belysning – verksamhet 

10. Lokal energiproduktion 

11. LCA-analyser 
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2.3.4 Passivhus enligt PHI 

PHI står för Internationell Passivhusstandard. Passivhusinstitutet grundades av Dr Wolfgang 

Feist som bidrog till utvecklingen av konceptet för Passivhus (Passive house institute 2019a). 

PHI kan användas för att certifiera byggnadsdelar och byggnader. Passivhus används världen 

över och kan anpassas till olika klimatförhållanden (Passive house institute 2019b). PHI har en 

passivhusstandard som bygger på beräkningar enligt Passivhus Projekterings Paket (PHPP) 

(Svensk Byggtjänst 2012). 

 

Ett passivhus kan definieras som en välisolerad byggnad med ett ventilationssystem med en 

värmeåtervinning som har hög temperaturverkningsgrad (Svensk Byggtjänst 2012). Passivhus 

har en låg energianvändning när det handlar om uppvärmning, tappvarmvatten och ventilation.  

Passivhus av PHI är en byggstandard som fokuserar på energieffektivitet, kostnadseffektivitet 

och termisk komfort (Intressegruppen Passivhus 2015). Passivhuskonceptet har som mål att 

minska en byggnads värmeförluster och att utnyttja den passiva solstrålningen som 

uppvärmningskälla. Det ställs stränga krav på en byggnads konstruktion, planering och 

genomförande. 

 

Det finns tre olika kategorier som en byggnad kan klassificeras som Passivhus, vilket är Classic, 

Plus och Premium (Intressegruppen Passivhus 2015). Vilken kategori byggnaden klassas enligt 

beror på uppnått förnybart primärenergibehov i byggnaden. Det är kriterier som bör uppfyllas 

för Passivhus, vilket är värme, kylning, lufttäthet och förnybar primärenergi. 

 

För Passivhus (2015) måste följande kriterier redovisa: 

 Planeringsdokument för arkitektur 

 Standard och anslutningsdetaljer 

 Fönster och dörrar 

 Ventilation 

 Värme/kylning (om den används), VV och avloppsvatten 

 Elektriska apparater och belysning 

 Förnybar energi 

 Lufttätheten i klimatskalet 

 Fotografier 

 Verifiering av allmänna minimikrav 

 Platschefens deklaration 

 

För att klara kriterier enligt Passivhusstandarden är det viktigt att se över byggnadens täthet för 

styrning av ventilation, köldbryggor och fukt i konstruktionen, isoleringsmaterial och 

ventilationssystemet (Svensk Byggtjänst 2012).  

 

Minimikrav för klassning av passivhus (2015): 

 Övertemperatursfrekvens 

 Frekvens av alltför hög luftfuktighet 

 Minsta värmeskydd 

 Brukarnas nöjdhet 

 

Lågenergibyggnader med en passivhusstandard kan innebära upp till 5 % högre 

investeringskostnad än konventionella byggnader (Husbyggaren 2019). För att 

energibesparingen för ett passivhus ska bli lönsamt krävs en energiförbrukning på max 40 

kWh/m2. 
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2.3.5 Jämförelse mellan Miljöbyggnad, Svanen, FEBY och PHI 

Den viktigaste indikatorn för FEBY är låg värmeförlusteffekt som bidrar till en energieffektiv 

byggnad (FEBY 2017). Genom att energieffektivisera energisystemet i byggnaden bidrar det 

till en minimering av den totala kostnaden. Passivhusinstitutet tillhandahåller krav för 

passivhus där energikraven, som beskrivs som netto värmeenergi, och motsvarar samma nivå 

som FEBY guld ligger på. En detaljerad styrning av projekteringen förutsätts för en klassning 

som passivhus vilket innehåller detaljer om köldbryggor, fönsterutformning, ventilation och 

solavskärmning. Med en passivhusklassning ger det ett säkrare byggresultat med en detaljerad 

styrning i utformning och komponentval men det innebär en mer omständlig process.  

 

Miljöbyggnad innehåller många fler krav på miljöaspekter i bostaden i jämförelse med 

miljöcertifieringssystemet FEBY18, men har inte samma strikta krav på värmeförluster på 

byggnaden som FEBY18 har (FEBY 2017). Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 

använder lokal solenergi, men anpassar det inte utifrån om det ger en stor eller mindre 

miljönytta, exempelvis vid ersättning av spillvärme till fjärrvärmesystem. En klassning som 

Miljöbyggnad ger ett energieffektivt hus, men en Miljöbyggnad i nivån Guld eller Silver kan 

kompletteras med FEBY18 för att kunna åstadkomma lägre värmeförluster i byggnaden. Låga 

värmeförluster i en byggnad ger längre belastning på energisystemet vilket orsakar stora 

miljöbelastningar. Eftersom kraven på värmeeffektbehovet i Miljöbyggnad version 3.0 utgår 

från effekt per omslutande yta, vilket kan förklaras med att kraven blir enklare för en byggnad 

med ett våningsplan i jämförelse med en byggnad med tre våningsplan.  

 

Svanen-märket på byggnader täcker många miljöaspekter men fokuserar inte i lika stor 

utsträckning på energifrågor, utan det består av en nivå på 15 % under BBR:s krav (FEBY 

2017). Svanens kriterier för en byggnad inriktar sig på bortförelse av miljöfarliga ämnen och 

främja en byggprocess som är miljöanpassad. Eftersom Svanen inte täcker energifrågor i 

samma utsträckning som FEBY gör kan FEBY18 vara ett bra komplement till Svanen. En 

byggnad som är Svanen-märkt anses redan har uppfyllt poängkrav i enlighet med FEBY18, 

för låg fastighetsenergi och låg värmeanvändning.   
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3. OBJEKTSBESKRIVNING 
Tre typer av boendegrupper har studerats; potentiella bostadskunder som är intresserade av ny 

bostad hos Derome AB, personer som bor i Passivhus hos Eksta Bostad AB och boende i 

Svanen-märkta småhus hos företaget Movehome. 

3.1 Beskrivning av Deromes koncern  

Derome (Derome 2019c) är en familjeägd träindustri som utvecklar hela kedjan från skog till 

färdigt hus. Koncernen erbjuder produkter och tjänster med mål om att vidareutvecklas vid 

innovation och teknisk utrustning. Företagets produkter inkluderar exempelvis byggvaror, 

byggnader och bioenergi till den svenska marknaden samt flera exportländer. I koncernen 

(Derome 2019a) ingår ett antal olika bolag där bland annat Derome mark & bostad kan erbjuda 

bostadsområden med nyckelfärdiga bostäder. Två exempel på nyproducerade flerbostadshus 

som är uppförda av Derome och som är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad silver i 

Kvillebäcken, utanför Göteborg, visas i figur 3. 

 

 
a) 

 
b) 

Figur 3: Bilden redovisar nyproducerade flerbostadshus på a) Brf Grangläntan och b) Brf Trädriket i Kvillebäcken, återgivna 

med tillstånd (Derome 2019a; 2019b). 

I bolaget Varbergshus, som ingår i Derome koncernen, erbjuds skräddarsydda lösvirkeshus och 

A-hus som också ingår i koncernen bygger nyckelfärdiga småhus i trä (Derome 2019a). Bolaget 

Derome Plusshus satsar på en husproduktion med rationell samt modern volymbyggnadsteknik 

med bostadslösningar som är flexibla och kostnadseffektiva. Derome-koncernen erbjuder 

bostäder i form av villor, bostadsrätter och hyresrätter till privata bostadskunder. 

 

Hans Palmqvist1 beskrev i en intervju att det i princip inte fanns någon erfarenhet av 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i organisationen innan systemet tillämpades i 

samband med bostadsprojektet Brf Granglänta och Brf Trädriket i Kvillebäcken, utanför 

Göteborgs centrum.  

3.2 Beskrivning av Movehome 

Movehome (2019c) är en husleverantör för småhus där företaget marknadsförs, säljs och 

tillverkas av Trivselhus för privata bostadsköpare. Två storsäljande småhus hos Movehome 

presenteras i figur 4. 

 

                                                 
1 Hans Palmqvist, projektledare, Derome, djupintervju, 19 februari 2019. 
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a) 

 
b) 

Figur 4: Bilden redovisar a) ett storsäljande småhus och b) ett alternativt småhus, återgivna med tillstånd (Movehome 2019a; 

2019b). 

Alla byggnader tillverkas på totalentreprenad och blir märkta enligt Svanen-kriterierna. 

Kriterierna inkluderar krav gällande energianvändning, byggprodukter, material, kemiska 

produkter, inomhusmiljö samt en kvalitetssäkring i byggprocessen (Movehome 2019d). 

Kriterier som ska bidra till en sund inomhusmiljö ska vara fri från hälsofarliga kemikalier. 

3.3 Beskrivning av Eksta Bostads AB 

Eksta Bostads AB (2019b) är ett bostadsföretag i Kungsbacka kommun. Bostadsföretaget äger 

och förvaltar ungefär 3 000 hyresrätter och äldreboenden, förskolor, skolor och några 

kommersiella lokaler. Företaget kännetecken är miljöklokt boende, där de har gjort en stor 

satsning på solel och solvärme. De arbetar också med biobränsle, passivhus samt ny teknik 

(Eksta Bostads AB 2019a; 2019b). Solfångare används för att värma vatten och solceller på 

taket för att producera el.  

 

Den utvalda gruppen som deltog i enkätundersökningen bor i bostadsområdet Valla Heberg 

eller Kolla Parkstad. 

3.3.1 Bostadsområdet Vallda Heberg 

Bostadsområdet Vallda Heberg består av ett antal olika boendeformer sydväst om Kungsbacka 

(Fahlén et al. 2014), se figur 5. Området består av 26 villor, 22 hyresrätter i radhus, 16 

hyresrätter i fyrbostadshus och 64 hyresrätter i form av äldreboende. Radhusen är tillgängliga 

för personer som är över 55 år. 

 

  
a) b) 

Figur 5: Bild a) visar en av bostäderna och b) visar hela bostadsområdet, återgivna med tillstånd (Eksta Bostad AB 2012; 

2014). 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjc1_ugyNnhAhXJG5oKHYPWBj8QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.eksta.se%2Fcontent%2Ffiles%2Fpdf%2Farsredovisning%2Farsredovisning_2012.pdf&psig=AOvVaw3IMaNxoOd8cSICw6IPxu8K&ust=1555674226018162


 

- 16 - 

 

Småhusen stod färdiga för inflyttning år 2012–2013 och radhusen stod klara i augusti 2013 

(Fahlén et al. 2014). Fyrbostadshusen var färdiga för inflyttning i december år 2013 och 

äldreboendet stod färdigt i januari år 2014. I byggnaden är allt byggmaterial registrerade i 

BASTA eller bedömda som accepteras i byggvarudeklarationen. På äldreboendets tak finns 

solceller installerade.  

 

Hela bostadsområdet (Fahlén et al. 2014) är byggt med passivhusteknik och byggnaderna är 

certifierade enligt FEBY som Passivhus. Bostadsområdet tillgodoser energibehovet genom 

förnybar energi via solceller, solfångare samt en biobränslepanna. Bostadsområdet har närhet 

till kollektivtrafik och ligger med närhet till bland annat mataffärer. I området Vallda Heberg 

finns även sociala mötesplatser, exempelvis lekplatser och gemensamhetslokaler för en mängd 

olika aktiviteter. Boende i äldreboendet har tillgång en innergård samt ett utomhusgym.   

3.3.2 Bostadsområdet Kolla Parkstad 

Bostadsområdet Kolla Parkstad erbjuder ett trygghetsboende i fyra våningsplan för personer 

som är äldre än 65 år (Eksta Bostads AB 2016), se figur 6. Trygghetsboendet stod klart år 2018 

(Eksta Bostads AB 2019c) och består av 69 hyresrätter som uppfyller FEBY-kriterierna enligt 

nivån Passivhus. Byggnaden är också klassad som Miljöbyggnad Guld (Eksta Bostads AB 

2016). Bostaden använder solfångare på taket för stora delar av uppvärmningen av varmvatten.  

 

  
a) b) 

Figur 6: Bild a) visar trygghetsboendet och b) visar dess innergård (Krook & Tjäder 2019), återgivna med tillstånd (Eksta 

Bostad AB 2019). 

På innergården finns stora grönytor och här kan boende utnyttja bland annat odlingslådor och 

grillplats (Eksta Bostads AB 2016). Boende har tillgång till förråd på vinden, parkering, 

cykelställ och har ett miljöhus för källsortering.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjeqM-ls9nhAhWRfZoKHV0RBFcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.krooktjader.se%2Fprojekt%2Fbostader%2Fkolla-parkstad&psig=AOvVaw0OPI5-AoJLFQX_x_0OMDht&ust=1555668484419604
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigmYH3stnhAhUHH5oKHT5VBL0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.krooktjader.se%2Fprojekt%2Fbostader%2Fkolla-parkstad&psig=AOvVaw0OPI5-AoJLFQX_x_0OMDht&ust=1555668484419604
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4. METOD 
Arbetet har använt metoder som djupintervju och enkätundersökning där enkätstudien var 

huvuddelen för att kunna nå fram till studiens resultat. En djupintervju och objektsbeskrivning 

genomfördes i tidigt skede och gav underlag till frågeformulären för kundundersökningen. 

Kundundersökningen bestod av enkätformulär som skickades ut till potentiella bostadskunder 

som står i kö hos Derome, personer som bor i Svanen-märkta småhus hos Movehome samt 

personer som bor i Passivhus hos Eksta Bostad AB. Boende i passivhus var antingen bosatta i 

ett trygghetsboende i Kolla Parkstad eller i Vallda Heberg som består av olika boendeformer. 

Kriterierna enligt FEBY18 respektive PHI är olika versioner av passivhuskriterier och har på 

grund av det slagits samman i arbetet. 

 

En sammanställning av alla aktiviteter som genomfördes i studien: 

 

 Intervju med projektledare 

 Enkät till potentiella bostadskunder 

 Enkät till boende i Svanen-märkt 

bostad 

 Enkät till boende i 

Passivhus (Kolla Parkstad) 

 Enkät till boende i 

Passivhus (Vallda Heberg) 

 

Forskningen i arbetet baserades på olika miljöcertifierade boendeformer som valdes ut för att 

kunna jämföra byggnadsegenskaperna, energi- och miljöprestanda samt övriga 

hållbarhetsaspekter. Tre miljöcertifieringssystem valdes ut och därefter utsågs hyresgäster och 

boende för respektive utvald miljöcertifierad bostad. 

4.1 Analys av empiri 

Enkätfrågorna utformades för att spegla kriterierna i de fyra utvalda miljöcertifieringssystemen 

Miljöbyggnad, Svanen, FEBY18 och PHI. En sammanställning av antal skickade enkäter och 

svarsfrekvensen från dessa redovisas i tabell 2. Sammanlagt var det 601 mottagare av enkäten 

som besvarade den.  

4.1.1 Intervju med projektledare 

En kvalitativ undersökning av Brf Grangläntan och Brf Trädriket i Kvillebäcken genomfördes 

genom intervju med en projektledare som var ansvarig för ett bostadsprojekt hos Derome, se 

intervjumall i bilaga 1.  

 

Syftet med intervjun var att få ökad kunskap om koncernens miljöarbete och Deromes tidigare 

bostadsprojekt som har certifierats i enlighet med Miljöbyggnad. Frågeformuläret innehöll 20 

frågeställningar, bland annat om projektledarens roll i projektet, tidigare erfarenhet om 

miljöcertifieringssystem i koncernen, detaljerad information om projekten i Kvillebäcken, 

uppfyllda kriterier i Miljöbyggnad, lönsamhet och erfarenhetsåterföring. Intervjun bestod av 

öppna frågor och utfördes som en dialog mellan deltagarna.  

4.1.2 Enkätundersökning 

Fyra liknande enkätundersökningar genomfördes för att undersöka bostadskunders 

miljömedvetenhet, kännedom om miljöcertifieringssystem, betalningsvilja för miljöcertifierade 

bostäder samt värdesättning av hållbarhetsaspekter i en bostad och dess närområde. De 

kvantitativa metoderna hade hög grad av standardisering. Trots och Hultåker (2016) beskriver 

det som att vid hög standardisering består enkäterna av liknande frågeställningar. Ett annat syfte 

med enkätstudien var att analysera eventuella skillnader mellan hur boende i miljöcertifierade 

bostäder med de personer som inte bor i en miljöcertifierad bostad svarar. 



 

- 18 - 

 

4.1.2.1 Enkät till potentiella bostadskunder 

En kvantitativ undersökning genomfördes genom en enkätundersökning med potentiella 

bostadskunder till Derome, se bilaga 2. Enkätformuläret inkluderade fem avsnitt med totalt 14 

frågeställningar. Den första delen undersökte kundens önskemål om boendeform och aspekter 

i dess närområde. Den andra delen undersökte boendes kännedom av miljöcertifieringssystem 

och den tredje delen innefattade bostadskundens påverkande inköpsbeslut av miljöcertifierad 

bostad. Det fjärde avsnittet syftade till att undersöka kundens värdesättning av 

hållbarhetsaspekter i en bostad och dess närområde. Hållbarhetsaspekterna mäter fyra 

kvalitetsindex; inomhusmiljö och energianvändning, byggnadsmaterial, transportmedel samt 

aspekter kopplat till närområdet.  

 

Den sista delen innehöll bakgrundspecifika frågeställningar om kunden. Trots och Hultåker 

(2016) beskriver att en enkätstudie som är strukturerar innehåller fasta svarsalternativ i 

jämförelse med öppna svarsalternativ som då är ostrukturerade. Enkätformuläret inkluderade 

strukturerade slutna frågeställningar samt några utvalda enstaka öppna följdfrågor för chans till 

motivering och bättre förståelse för valda hållbarhetsparametrar. Formuläret bestod mestadels 

av färdiga svarsalternativ för att göra det enkelt för respondenten att besvara enkäten.   

 

Den fjärde delen om hållbarhetsaspekter syftade till att undersöka de utvalda 

miljöcertifieringssystemens kriterier för vidare analys av lämplig certifiering på bostäder. Tre 

utvalda system användes som underlag för enkäten; Miljöbyggnad, Svanen, FEBY18, för att se 

om det täcker bostadskundernas värdesättning av olika aspekter i en bostad eller dess 

närområde. Även andra hållbarhetsaspekter som ansågs vara viktiga inkluderades i 

enkätundersökningen för en bredare analys i studien. Systemens kriterier har förenklades i form 

av hållarbetsaspekter för att öka förståelsen för respondenterna.  

4.1.2.2 Enkät till boende i Svanen-märkt bostad 

En kvantitativ undersökning genomfördes genom en enkätundersökning med boende i Svanen-

märkta småhus, se bilaga 3. Enkätformuläret innehöll sex delar med totalt 14 frågeställningar 

med strukturerade, alltså fasta svarsalternativ, slutna frågor samt fyra öppna frågor för att få en 

ökad förståelse om trivseln i en Svanen-märkt bostaden samt motivering till värdering av 

hållbarhetsaspekter. De slutna frågorna bestod av färdigställda svarsalternativ för att göra det 

enkelt för respondenterna att besvara enkäten.  

 

Den första delen undersökte boendes kännedom av miljöcertifieringssystem, medvetenhet om 

att kundens befintliga bostad var certifierad och om certifieringen påverkade bostadsköpet. Den 

andra delen innefattade bostadskundens påverkande inköpsbeslut av miljöcertifierad bostad. 

Det tredje avsnittet undersökte kundens önskemål om dess närområde. Det fjärde avsnittet 

syftade till att undersöka kundens värdesättning av hållbarhetsaspekter i befintliga bostaden och 

dess närområde. Det femte avsnittet bestod av vilka aspekter boende tyckte var viktiga och vilka 

de inte tyckte är lika viktiga i bostaden idag.  

 

Hållbarhetsaspekterna mäter fyra kvalitetsindex; inomhusmiljö och energianvändning, 

byggnadsmaterial, transportmedel samt aspekter kopplat till närområdet. Hållbarhetsaspekterna 

grundar sig på Svanen-kriterierna för att se om det täcker kundernas värdesättning av olika 

aspekter i bostaden och dess närområde. Även andra hållbarhetsaspekter som ansågs vara 

viktiga inkluderades i enkätundersökningen för en bredare analys i studien. Den sista delen 

innehöll bakgrundspecifika frågeställningar om kunden. 
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4.1.2.3 Enkät till boende i Passivhus 

Boende i Vallda Heberg: 

En liknande kvantitativ metod utfördes även för boende i Passivhus hos Eksta Bostads AB 

(Bilaga 4). En digital enkätundersökning skickades ut till 128 boende i certifierade bostäder 

enligt FEBY kriterierna. Formuläret bestod av 16 frågeställningar inklusive strukturerade, alltså 

fasta svarsalternativ, slutna frågor och fyra öppna frågeställningar för att få en ökad förståelse 

om trivseln i ett passivhus och motivering till värdering av hållbarhetsaspekter. Frågorna som 

var slutna bestod av färdiga svarsalternativ för att underlätta genomförandet hos 

respondenterna. Den kvantitativa metoden användes för att analysera de tillfrågades åsikter om 

sina bostäder, bland annat kopplat till värdering av hållbarhetsaspekter och betalningsvilja för 

en miljöcertifierad bostad. 

 

Hållbarhetsaspekterna mäter fyra kvalitetsindex; inomhusmiljö och energianvändning, 

byggnadsmaterial, transportmedel samt aspekter kopplat till närområdet. Frågeställningarna 

baserades bland annat på kriterier från miljöcertifieringssystemet FEBY18, men också kriterier 

från miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, Svanen och PHI. Den sista delen innehöll 

bakgrundspecifika frågeställningar om kunden. 

 

Boende i Kolla Parkstad: 

En enkätundersökning delades också ut till hyresgäster i trygghetsboende i Kolla Parkstad hos 

Eksta Bostad AB (Bilaga 5). Det delades ut 69 enkätformulär i pappersform till alla personer i 

bostaden, en person per bostad. Formuläret bestod av 14 frågeställningar som inkluderade 

strukturerade, alltså fasta svarsalternativ, slutna frågor samt fyra öppna frågor för ökad 

förståelse om boendes trivsel i ett passivhus och motivering till värderingen av 

hållbarhetsaspekterna. Det gavs tydlig information till de boende att undersökningen gjordes 

anonym. Frågorna som var slutna bestod av färdiga svarsalternativ för att underlätta 

genomförandet hos respondenterna. Den kvantitativa metoden användes för att analysera de till 

frågades åsikter om sina bostäder, bland annat kopplat till värdering av hållbarhetsaspekter och 

betalningsvilja för en miljöcertifierad bostad. Deltagarna blev informerade om att fylla i 

undersökningen snarast för att undersökningen skulle hinna behandlas. 

 

Informationsblad och ett frågeformulär delades ut i respektives brevlåda. Den utvalda gruppen 

människor blev informerade om att besvara enkäten senast en vecka senare och därefter lämna 

in den i byggnadens förslagslåda. Hållbarhetsaspekterna mäter fyra kvalitetsindex; 

inomhusmiljö och energianvändning, byggnadsmaterial, transportmedel samt aspekter kopplat 

till närområdet. Frågeställningarna baserades på bland annat kriterier från 

miljöcertifieringssystemet FEBY18, men även från Miljöbyggnad, Svanen och PHI. Det var 28 

personer som svarade på enkäten (Bilaga 7), vilket resulterade i en svarsfrekvens på 41 %. 

4.2 Insamling och genomförande av empiri 

Data samlandes in under våren 2019. De fyra enkätundersökningarna omfattade boende i 

småhus, flerbostadshus, äldreboende, fyrbohus, bostadslägenheter och hyresrättslägenheter. 

Samtliga bostäder som valts ut för enkätstudien har certifierats utifrån ett 

miljöcertifieringssystem; Svanen, Miljöbyggnad eller Passivhus enligt FEBY-kritikerna. 

4.2.1 Intervju med projektledare 

Under intervjun spelades samtalet in och det fördes anteckningar för att på ett opartiskt sätt 

kunna sammanställa svaren. Vid intervjun deltog även Anna Ryberg Henriksson, som är 

hållbarhetschef och examensarbetets företagshandledare. Intervjun ägde rum på Deromes 

kontor i Varberg. Sammanställning av intervjun redovisas i bilaga 6. 
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4.2.2 Enkät till potentiella bostadskunder 

Det skickades ut 5 000 enkätformulär till potentiella bostadskunder hos Derome. Efter en vecka 

sammanställdes svaren och en ytterligare påminnelse skickades ut. Den utvalda gruppen fick 

under sammanlagt två veckor chansen att besvara en digital enkätundersökning, via en 

webbdatabas Surveymonkey, som skickade ut i Deromes nyhetsbrev via mejl. Respondenterna 

fick chansen att svara online genom länken som skickades med i nyhetsbrevet. Respondenterna 

blev informerade i samband med enkätstudien att svaren är anonyma och att enkäten bör fyllas 

i snarast för att materialet skulle hinna behandlas. I undersökningen svarade 524 personer, vilket 

blev en svarsfrekvens på 11 % (Bilaga 7). Se tabell 7, i avsnitt 5.1 Beskrivning av population, 

för detaljerad information om svarsfrekvensen för varje kvantitativ metod. 

 

Surveymonkey (2019) anger att om det inte finns någon tidigare relation till mottagaren så är 

en svarsfrekvens på 20–30 % väldigt bra. En svarsfrekvens på 10–15 % är mer realistiskt om 

ingen enkät skickats ut till populationen tidigare. Konfidensnivån kan beräknas i detta syfte och 

det studerar sannolikheten för att ett samspel är relevant i det framtagna resultatet 

(Surveymonkey 2019). Konfidensnivån antogs vara 95 %, vilket är den vanligaste 

konfidensnivån för statistiska undersökningar (Djurfeldt, Larsson & Stjärhagen 2018). Om 

konfidensnivån är 95 % beskriver det att undersökningen får samma resultat 95 % av fallen. 

Det blev därav en felmarginal på 5 % (Surveymonkey 2019). 

4.2.3 Enkät till boende i Svanen-märkt bostad 

Det skickades ut 250 enkäter till boende hos Movehome, Trivselhus. Enkätundersökningen 

skickades ut via e-post av Movehome med en länk till en digital enkät. Enkäten skapades i 

Surveymonkey och den utvalda gruppen fick chansen att besvara enkäten under en vecka. En 

sammanställning av svaren finns i bilaga 3. Frågeställningarna grundades på bland annat 

kriterier från miljöcertifieringssystemet Svanen, men även ytterligare frågor och parametrar om 

systemet Miljöbyggnad, FEBY18 och PHI. I undersökningen svarade 42 personer, vilket 

resulterade i en svarsfrekvens på 17 %. Respondenterna blev informerade i samband med 

enkätstudien att svaren är anonyma och att enkäten bör fyllas i snarast för att materialet skulle 

hinna behandlas. 

4.2.4 Enkät till boende i Passivhus 

Boende i Vallda Heberg: 

Ett informationsblad delades ut till 128 hyresgäster i bostadsområdet Vallda Heberg hos Eksta 

Bostads AB i Kungsbacka. Informationsbladet delades ut i respektive hyresgästs brevlåda. I 

Informationsbladet fick de boende chansen att svara på en digital enkätundersökning via en 

QR-kod eller en internetlänk, se enkätmall i bilaga 4. Den utvalda gruppen fick möjlighet att 

besvara frågeformuläret i över en vecka. I undersökningen svarade sex personer, vilket 

resulterade i en svarsfrekvens på 5 %. Se bilaga 7 och tabell 2, i avsnitt 5.1 Beskrivning av 

population, för detaljerad information om svarsfrekvensen.  

 

Boende i Kolla Parkstad: 

På grund av den låga svarsfrekvensen delades det ut ett informationsblad och en 

enkätundersökning även till 69 hyresgäster i Kolla Parkstad (Bilaga 5). Boende i 

trygghetsboendet fick möjlighet att besvara på enkäten i pappersform som sedan 

sammanställdes i insamlingsdatabasen SPSS. Den utvalda gruppen fick möjlighet att besvara 

frågeformuläret under en vecka. Enkätformuläret till hyresgäster i trygghetsboendet gav en 

svarsfrekvens på 41 % (Bilaga 7). Detaljerad information om svarsfrekvensen för Vallda 

Heberg och Kolla Parkstad redovisas i tabell 2 i avsnitt 5.1 Beskrivning av population.  
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Respondenterna blev informerade i samband med enkätstudien att svaren är anonyma och att 

enkäten bör fyllas i snarast för att materialet skulle hinna behandlas. 

4.3 Statistisk analys 

4.3.1 Enkätundersökning 

Det första steget i analysen innebär en beskrivande del av statistik på information från 

undersökningen. Därefter studerades den statistiska skillnaden i svaren från personerna i 

respektive enkätundersökning. I det tredje steget av analysen testades statistiska skillnader i 

svaren från de potentiella köparna och boende i certifierade bostäder. Respondenternas svar i 

samband med energi- och miljöaspekter från de tre miljöcertifieringssystemen identifierades 

samt betalningsviljan togs fram. Innehållet av respektive variabler, frågeställningar, och mallen 

för enkätstudien utsågs i en tidigare litteraturgranskning. 

 

Ursprungligen blir grundinställningen för variablerna i nominalskala alternativt intervallskala 

som mäter alternativ och frekvens. Svaren som bestod av fyra svarsalternativ, en fyrgradig 

skala, omvandlades därför till intervallskala och frågeställningar som innehöll personers 

egenskaper eller öppna frågor omvandlades till nominal skala. En variabel som beskrev 

respondenternas ålder omvandlades till en ny variabel i olika åldersgrupper för att underlätta 

analysen och jämförelserna mellan olika variabler. Åldersgrupperna var upp till 30 år, mellan 

30–50 år samt äldre än 50 år. 

 

Resultatet bedöms vara statistiskt signifikant när p = 0,05, vilket betyder att sannolikheten för 

att ett uppmätt värde inträffar slumpmässigt är mindre än 5 % (Djurfeldt, Larsson & Stjärhagen 

2018). Det innebar att en stor skillnad skulle inträffa slumpmässigt i högst 5 av 100 fall skulle 

troligt gälla för hela populationen också. Ett signifikant värde på 1 % och som minst 0,1 % är 

fördelaktigt många gånger. Generellt sett kan det beskrivas som att ju större skillnad det är 

mellan uppmätta medelvärden, desto större blir sannolikheten att denna skillnaden också finns 

i hela populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärhagen 2018). 

 

En faktoranalys används för att hitta mönster och samband mellan en mängd variabler 

(Djurfelds & Barmark 2009), i studiens fall hållbarhetsaspekterna. Det utfördes en faktoranalys 

på de tre enkätundersökningarna, dock fick några parametrar som egentligen kunde exkluderas 

behållas. Därför fick författaren göra avsteg från faktoranalysen en aning då vissa parametrar 

var tillräckligt värdefulla att inkludera i studien, vilket redovisar det lägre värdet av 

reliabiliteten i Cronbachs alfa nedan. 

 

Indexering innebär att flera variabler slås samman till ett och samma indexområde (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärhagen 2018). Hållbarhetsaspekter som rangordnades lades ihop och 

omvandlades till fyra olika indexområden. Utfallet av sorterade faktorer valdes på grund av 

dess tillhörighet samt dess reliabilitetsvärde. En reliabilitetsanalys genomfördes, med Cronbach 

alfa-test, på de fyra kvalitetsindexområden. Reliabilitet beskriver om undersökningen görs på 

ett tillförlitligt angreppssätt (Trost & Hultåker 2016). Vid användning av indexering ska det 

finnas en teoretisk sammankoppling till ändamålet som studeras (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärhagen 2018). För att det ska anses som ett godtagbart reliabilitetsmått bör måttet inte 

understiga 0,7, men att det helst uppnår 0,9. Koefficienten för indexområdena för potentiella 

bostadskunder beräknades till 0,656, vilket är att betrakta som tillförlitligt och tillfredsställande 

enligt Statistisk ordbok (2019a). För boende i Svanen-märkta bostäder blev den beräknade 

koefficienten för kvalitetsindexområdena 0,565. Motsvarande för boende i trygghetsboendet 

blev 0,619. En riktlinje för reliabiliteten (Cronbachs alfa) är att värdet rekommenderas vara 
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högre än 0,6 för att det ska vara tillräckligt meningsfullt att lägga ihop till ett index (Barmark 

& Djurfeldt 2009; Statistisk ordbok 2019a). 

4.4 Kvalitet 

4.4.1 Validitet 

Validitet beskriver om undersökningen verkligen undersöker det som ska studeras (Trost & 

Hultåker 2016). I denna studie är frågeställningarna i undersökningen av validitet. Det finns en 

stor sannolikhet att alla respondenter i studien har olika kännedom och förkunskaper om 

hållbarhetsfrågorna i studien, vilket resulterar i att validiteten kan anses vara lite lägre.  

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver om undersökningen utgörs på ett tillförlitligt sett. Enligt Trost och 

Hultåker (2016) får undersökningen ett högt reliabilitetsvärde om undersökningen kan redovisa 

samma resultat vid ett senare tillfälle. En svårighet med denna undersökningen kan vara att få 

samma utfall vid ett senare tillfälle, vilket kan bero på att utformningen på frågeställningarna 

kan förändras och med hänsyn till att respondenterna kan ha andra erfarenheter och synpunkter 

kring studiens ämne. 

 

Intervjustudien utfördes med en öppen dialog mellan deltagarna, vilket gör det svårare att kunna 

uppnå en hög reliabilitet. Eftersom enkätstudien utfördes mer strukturerat med slutna 

frågeställningar kan det ses som en metod som ger högre reliabilitet än djupintervjun.   

4.5 Bortfallsanalys 

Ett bortfall är riktade till den gruppen personer som inte deltog i undersökningen, men som var 

tänkt att delta (Nyman & Österman 2016). En bortfallsanalys kunde därför genomföras på den 

gruppen människor för att därefter undersöka om bortfallet skiljde sig i från personerna som 

deltog i studien.  

 

Svarsfrekvensen för gruppen potentiella bostadskunderna var 11 % (Figur 2), vilket är relativt 

lågt. Det fanns inga förväntningar på hur många som skulle besvara enkäten innan den 

skickades ut. En bortfallsanalys har inte kunnat genomföra för potentiella bostadskunder och 

boende i Svanen-märkta bostäder på grund av brist på information som motsvarar de 

frågeställningar som tillämpades i denna enkätstudie.  

4.5.1 Population i Passivhus 

Eftersom svarsfrekvensen på 18 % var relativ låg för antalet personer som svarade i 

enkätundersökningen för boende i Passivhus utfördes en bortfallsanalys. Bortfallsanalysen 

baseras på en tidigare studie som genomförde en kundundersökning i Vallda Heberg. I den 

studien var svarsfrekvensen på 56 % för fyrbostadshus, 92 % från boende i radhus och 69 % 

för boende i småhus (Fahlén et al. 2014). De flesta boende upplevde att inomhusklimatet 

under sommar- och vinterhalvåret var väldigt god. Det visade sig att de flesta av de som var 

missnöjda med dagsljuset bodde i äldreboendet.  

 

I den tidigare studien visade sig att i fyrbostadshusen så var det 11 % som var missnöjda med 

dagsljuset under vinterhalvåret, medan 5 % i radhusen tyckte att dagsljuset var dåligt under 

samma tidsintervall (Fahlén et al. 2014). Majoriteten, motsvarande 94 %, av personerna som 

bodde i en villa upplevde dagsljuset som bra eller mycket bra under vinterhalvåret. Oavsett 

boendeform visade det sig att under både sommar- och vinterhalvåret var det 73 % som 
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upplevde solljuset in till bostaden som lagom, medan 24 % ansåg att det kom in för lite 

solljus. 

I den tidigare studien framgick det även att energisystemet inte uppnådde målet om 40 % 

solenergi av energianvändningen, vilket kan bero på att området inte var helt färdigbyggt när 

bedömningen gjordes (Fahlén et al. 2014). Det kan vara en anledning till att många personer 

från enkäten upplevde att den låga energianvändningen inte är tillräckligt bra. Resultatet 

indikerar att boende i området har en positiv syn på att det finns boende anpassade för olika 

åldersgrupper.   
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5. RESULTAT  

5.1 Beskrivning av populationen 

Totalt fyra enkätundersökningar utfördes i studien; en enkät för potentiella bostadskunder hos 

Derome, en enkät till boende i Svanen-märkt bostad hos Movehome och två enkäter till boende 

i passivhus hos Eksta Bostad AB. Totalt svarade 601 personer på enkäterna och svarsfrekvensen 

var mellan 6 och 41 % för de olika grupperna, se tabell 2. Enkätsvaren sammanställdes i 

programvaran SPSS för statiska beräkningar. 

 
Tabell 2: Svarsfrekvens från kundundersökning. 

 Skickade frågeformulär Svar Svarsfrekvens 

 n [st] n [st] [%] 

Potentiella bostadskunder 5 000 524 11 

Boende i Svanen-märkt bostad 250 42 17  

Boende i Trygghetsboende (FEBY) 69 28 41 

Boende i Passivhus (FEBY) 128 7 6 

Totalt 5 447 601 11 

 

Populationen delades upp i tre åldersgrupper som framgår i tabell 3. En majoritet av alla 

respondenter var äldre än 50 år. Den yngsta populationen fanns i gruppen som bor i Svanen-

märkta småhus, där endast 11 % var äldre än 50 år. Det var fler svarande kvinnor från 

enkätstudien av de potentiella bostadskunderna och respondenter från trygghetsboendet jämfört 

med boende i Svanen-märkta småhus samt boende i Passivhus där fler män deltog. 

 
Tabell 3: Ålders- och könsfördelning. 

 <30 år 30–50 år > 50 år Antal kvinnor 
 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Potentiella bostadskunder2 45 (11) 126 (30) 254 (60) 293 (56) 

Boende i Svanen-märkt bostad3 2 (5) 31 (84) 4 (11) 18 (43) 

Boende i Trygghetsboende (FEBY)4 0 0 25 (89) 17 (61) 

Boende i Passivhus (FEBY)5 0 2 (29) 4 (57) 2 (29) 

Totalt 47 (10) 159 (32) 287 (58) 330 (56) 

 

De flesta av potentiella bostadskunderna, boende i Svanen-märkta bostäder och boende i 

Passivhus var yrkesarbetare jämfört med trygghetsboendet där alla respondenterna var 

pensionärer, se bilaga 7.  

 

En tredjedel av de potentiella bostadskunderna var sammanboende eller gifta och 28 % var 

barnfamiljer, se bilaga 7. Det var fler boende i Svanen-märkta småhus och 43 % av boende i 

Passivhus som var barnfamiljer. Lika många boende i Passivhusen som var sammanboende 

eller gifta utan barn och majoriteten av alla boende i trygghetsboendet var ensamhushåll.  

                                                 
2 99 personer uppgav ingen ålder i enkäten. Procentandelen baseras på 425 svarande. 
3 Fem personer uppgav ingen ålder i enkäten. Procentandelen baseras på 37 svarande. 
4 Tre personer uppgav ingen ålder i enkäten. Procentandelen baseras på 25 personer. 
5 En person uppgav ingen ålder i enkäten. Procentandelen baseras på sex svarande. 
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5.2 Kunskap och kännedom om miljöcertifieringssystem 

Utifrån de fyra utvalda enkätstudierna kunde respondenternas kännedom av fyra 

miljöcertifieringssystem identifieras. De fördelade grupperna var potentiella bostadskunder, 

boende i Svanen-märkta småhus samt två utvalda boendegrupper i Passivhus.  

 

Flest antal respondenter i hela studien kände väl till Svanen, därefter Miljöbyggnad och lägst 

kännedom hade respondenterna om FEBY och PHI, se figur 7. Boende i miljöcertifierade 

byggnader kände till Miljöbyggnad mer jämfört med potentiella bostadskunder, men fler av de 

potentiella kunderna kände igen betydligt fler miljöcertifieringar utöver de fyra systemet som 

ingick i studien. 

 

 
 

Figur 7: Respondenternas kännedom om miljöcertifieringssystem. 

Majoriteten av de boende i miljöcertifierade byggnaderna var medvetna om att deras nuvarande 

bostad var miljöcertifierad. De flesta respondenterna i de miljöcertifierade bostäderna hade 

störst kännedom om den miljöcertifieringen som fanns på deras egen bostad.  

5.2.1 Potentiella bostadskunder 

Nästintill hälften av alla de potentiella bostadskunderna kände till eller kände mycket väl till 

Svanen jämfört med Miljöbyggnad, FEBY och PHI, se figur 9 samt bilaga 7. Det var 73 % av 

de svarande som bara hade hört talas om Miljöbyggnad eller som inte alls kände till systemet. 

En majoritet av de svarande hade lika låg kännedom om FEBY och PHI. 
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Figur 8: Potentiella bostadskunders kännedom om miljöcertifieringssystem6. 

5.2.2 Population i Svanen-märkt bostad 

Nästintill alla de boende i Svanen-märkta bostäderna kände till Svanen eller kände mycket väl 

till märkningen, se figur 10 och bilaga 7. Det var en tredjedel av deltagarna som hade lika hög 

kännedom om Miljöbyggnad och 2 % av deltagarna hade samma höga kännedom om 

miljöcertifieringssystemen FEBY samt PHI.  

 

 
 

Figur 9: Respondenternas kännedom om miljöcertifieringssystem7. 

Majoriteten av boende i de Svanen-märkta bostäderna var medvetna om att respondenternas 

nuvarande bostad var miljöcertifierad. De flesta personerna i denna grupp svarade att 

miljöcertifieringen inte påverkade valet av den nuvarande bostaden, jämfört med nästan en 

tredjedel som menade att miljöcertifieringen påverkade valet.  

                                                 
6 Målgrupper, ej signifikant. 
7 Målgrupper, ej signifikant. 
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5.2.3 Population i Passivhus  

De flesta svarande som var boende i de miljöcertifierade bostäderna, enligt FEBY-kriterierna, 

kände mycket väl till FEBY och PHI, se figur 11 och bilaga 7. Det var lite mer än hälften som 

kände till eller kände mycket väl till Svanen och 41 % hade lika hög kännedom om 

Miljöbyggnad. Det var betydligt fler respondenter som bor i trygghetsboendet som hade högre 

kännedom om FEBY och PHI än de boende i Vallda Heberg. 

 

 
 

Figur 10: Respondenternas kännedom om miljöcertifieringssystem8. 

Majoriteten av de boende i Passivhusen, i båda bostadsområdena, var medvetna om att 

respondenternas nuvarande bostaden var miljöcertifierad. Nästintill hälften av dessa två grupper 

ansåg att miljöcertifieringen inte påverkade respondenternas val av den nuvarande bostaden, 

varav 19 % ansåg att miljöcertifieringen påverkade bostadsvalet. Resterade personer ansåg att 

valet berodde på andra faktorer, vilket var att trygghetsboendet var en hyresrätt. 

5.3 Värdesättning av hållbarhetsaspekter i bostad och närområde 

Utifrån de fyra utförda enkätstudierna kunde respondenternas värdesättning av 

hållbarhetsaspekter i bostaden och närområdet besvaras. De fördelade grupperna var potentiella 

bostadskunder, boende i Svanen-märkta småhus samt två utvalda boendegrupper i Passivhus. 

 

Det visade sig att oavsett om de var potentiella kunder eller boende i miljöcertifierade bostäder 

värderades inomhusmiljö och energianvändning högt. Majoriteten av potentiella 

bostadskunderna och boende i trygghetsboendet värderade alla aspekter i närområde högt. 

Majoriteten av de potentiella bostadskunderna, oavsett önskad boendeform, var villiga att betala 

upp till 5 % mer för en miljöcertifierad bostad. Det fanns en tendens till att de potentiella 

kunderna som önskade bosätta sig i småhus och hyresrätt var mer benägna att betala mer för en 

miljöcertifiering än personerna som valde en bostadsrätt. 

                                                 
8 Ingen statistisk signifikans kan identifieras på grund av icke spridning i åldersfördelningen. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Miljöbyggnad Svanen FEBY PHI

A
n
d

el
 r

es
p

o
n
d

en
te

r 
[%

]

Kännedom av miljöcertifieringssystem

Jag känner mycket väl till det Jag känner till det

Jag har hört talas om det Nej, jag känner inte alls till det



 

- 28 - 

 

5.3.1 Potentiella bostadskunder 

Framtagna hållbarhetsaspekter till studien är sorterade efter indexområden som redovisas i 

bilaga 8. Hållbarhetsaspekterna delades upp i fyra kvalitetindexområden; Inomhusmiljö och 

energianvändning, byggnadsmaterial, transportmedel samt närområde. 

 

Potentiella bostadskunder, oavsett ålder, värderade två kvalitetsindex högst; inomhusmiljö och 

energianvändning samt närområde, se figur 12–13 och tabell 4. Inomhusmiljön och 

energianvändning omfattar alla aspekter i figur 12. Indexeringen närområde omfattar 

gemensamhetsytor, gångavstånd till grönområden, välfungerande kollektivtrafik och närhet till 

centrum. Utöver dessa fyra aspekter i närområdet värderades även lättillgänglig källsortering 

och cykelförvaring högt, se figur 13.  

 

Flest av de potentiella bostadkunderna värderade transportmedel lägst. Den äldre generationen 

tyckte att byggnadsmaterial var en viktigare aspekt jämfört med personer under 30 år. I ett öppet 

svarsalternativ från enkäten beskrev 61 av 524 personer att deras utvalda hållbarhetsaspekter i 

enkäten ska leda till god hållbarhet och boendemiljö för att tänka på nästkommande 

generationer.  

 

Respondenterna från enkäten fick rangordna hållbarhetsaspekter som värdesattes högt och 

väldigt högt i bostaden och närområdet, det presenteras i figur 12–13 nedan. De aspekter som 

inte värderades lika högt är inte inräknade i dessa figurer, se bilaga 7. 

 

 
 

Figur 11: Olika åldersgruppers värdesättning av aspekter i bostaden. 
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Figur 12: Olika åldersgruppers värdesättning av aspekter i närområdet. 

Endast tre personer tyckte att solceller på byggnaden kunde var viktigt, exempelvis att det var 

ett tillval med tanke på miljön och som ger en längre driftskostnad. Fem personer ansåg att 

inglasad balkong var viktigt och sex personer ville gärna ha en balkong eller terrass. Åtta 

personer prioriterade ett garage högt. 

 

Det fanns ett samband att olika åldersgrupper prioriterade inomhusmiljön olika. Personer som 

var äldre än 50 år värdesatte inomhusmiljön mer än personer som var yngre än 30 år, se tabell 

4–5. I tabell 4 redovisas medelvärde, reliabilitet och standardavvikelse för de fyra olika 

indexområdena. Det kan förklaras med att 1 = värderas inte alls och 4 = värderas väldigt högt. 

 

Begreppsförklaring: 

α = Alfa-värde, reliabilitet 

M = Medelvärde 

Sd = Standardavvikelse 

 
Tabell 4: Medelvärde, reliabilitet och standardavvikelse redovisas för kvalitetsindexen. 

 Inomhusmiljö och 

energianvändning 

α = 0,779 

Byggnadsmaterial 
α = 0,821 

Transportmedel9 
α = 0,606 

Närområde10  
α = 0,541 

 M Sd M Sd M Sd M Sd 

<30 år 3,20 0,41 1,98 0,57 1,67 0,57 3,08 0,46 

30–50 år 3,32 0,52 2,20 0,73 1,80 0,63 3,12 0,50 

>50 år 3,44 0,48 2,43 0,71 1,81 0,64 3,04 0,55 

Oidentifierad ålder 3,41 0,43 2,31 0,78 1,82 0,60 3,00 0,53 

Indexerat medelvärde 3,39 0,48 2,31 0,73 1,80 0,62 3,06 0,53 

 

Det är statistiskt signifikant mellan målgrupperna och inomhusmiljö, se tabell 5. Vilket kan 

förklaras med att personer som var äldre än 50 år (M=3,44, Sd=0,48) värdesatte inomhusmiljön 

mer än personer som var yngre än 30 år (M=3,20, Sd=0,41). Ett högre medelvärde kan beskrivas 

                                                 
9 Målgrupper, ej signifikant.  
10 Målgrupper, ej signifikant. 
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med ett högt prioriterat värde i inomhusmiljön, jämfört med ett lågt medelvärde för respektive 

åldersgrupp symboliserar låg värdesättning av inomhusmiljön. 

 
Tabell 51: Envägs variansanalys ANOVA (Post hoc Bonferroni): Medelvärde, standardavvikelse och signifikans redovisas för 

inomhusmiljö11. 

Åldersgrupp 
 

Differens (M) Signifikans 

(I) (J) (I–J) P 

<30 år (M= 3,20, Sd=0,41) 30–50 år -0,11103 1,000  
>50 år -0,23943* 0,012  
Oidentifierad ålder -0,20364 0,104 

30–50 år (M=3,32, Sd=0,52) <30 år 0,11103 1,000  
>50 år -0,12840 0,081  
Oidentifierad ålder -0,09260 0,882 

>50 år (M=3,44, Sd=0,48) <30 år 0,23943* 0,012  
30–50 år 0,12840 0,081  
Oidentifierad ålder 0,03579 1,000 

Oidentifierad ålder (3,41, Sd=0,430) <30 år 0,20364 0,104  
30–50 år 0,09260 0,882  
>50 år -0,03579 1,000 

* Medelvärdet är signifikant när p <0,05 

 

Det är statistiskt signifikant mellan målgrupperna och byggnadsmaterial, se tabell 6. Vilket kan 

förklaras med att personer som var äldre än 50 år (M=2,43, Sd=0,71) värdesatte 

byggnadsmaterial mer än personer som var 30 år eller yngre (M=1,98=, Sd=0,57) och personer 

som var mellan 30–50 år (M=2,20, Sd=0,73). Ett högre medelvärde kan beskrivas med ett högt 

prioriterat värde i byggnadsmaterialet, jämfört med ett lågt medelvärde för respektive 

åldersgrupp symboliserar låg värdesättning av byggnadsmaterialet. 

 
Tabell 62: Envägs variansanalys ANOVA (Post hoc Bonferroni): Medelvärde, standardavvikelse och signifikans redovisas för 

byggnadsmaterial12. 

Åldersgrupp 
 

Differens (M) Signifikans 

(I) (J) (I–J) P 

<30 år (M=1,98, Sd=0,57) 30–50 år -0,22593 0,425  
>50 år -0,44742** 0,001  
Oidentifierad ålder -0,33030 0,065 

30–50 år (M=2,20, Sd=0,73) <30 år 0,22593 0,425  
>50 år -0,22149* 0,029  
Oidentifierad ålder 0,10438 1,000 

>50 år (M=2,43, Sd=0,71) <30 år 0,44742** 0,001  
30–50 år 0,22149* 0,029  
Oidentifierad ålder 0,11712 1,000 

Oidentifierad ålder (M=2,31, Sd=0,73) <30 år 0,33030 0,065  
30–50 år 0,10438 1,000  
>50 år -0,11712 1,000 

* p <0,05; ** p <0,01 

* Medelvärdet är signifikant när p <0,05 

                                                 
11 Effekt F (4,19) = 4,444, p = 0,004  
12 Effekt F (4,22) = 9,87, p = 0,000 
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5.3.1.1 Småhus13 14 

De flesta av de potentiella bostadskunderna som önskade bosätta sig i småhus kunde tänka sig 

att betala en merkostnad på upp till 5 % och nästintill en tredjedel hade en betalningsvilja på 

upp till 5–10 % mer för en miljöcertifierad bostad, se figur 14. Den största åldersgruppen som 

önskade bosätta sig i småhus var mellan 30–50 år, hälften av den yngre generationen upp till 

30 år och en tredjedel av bostadskunder som var över 50 år ville detsamma.  

 

 
 

 

Figur 13. Populationen av potentiella kunders betalningsvilja för olika boendeformer. 

Det var fem aspekter i ett småhus som bostadskunderna värdesatte högst; låg energianvändning, 

god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus och energisnåla vitvaror i hemmet. 

I närområdet prioriterades sju aspekter högst i ett småhus; lättillgänglig möjlighet för 

källsortering, cykelförvaring, laddstolpar för elbilar, gemensamhetsytor, välfungerade 

kollektivtrafik, gångavstånd till grönområden och närhet till centrum. Se sammanställning av 

parametrarna i bilaga 7. 

5.3.1.2 Bostadsrätt15 16 

Nästintill hälften av de potentiella bostadskunderna som önskade bosätta sig i bostadsrätt var 

villiga att betala en merkostnad på upp till 5 % mer för en miljöcertifierade bostad, se figur 14. 

Det var 28 % av bostadskunderna som inte ville betala någonting extra för en miljöcertifierad 

byggnad. Den största åldersgruppen som ville bosätta sig i bostadsrätt var personer över 50 år, 

lite mer än en tredjedel av personer som var yngre än 30 år och 28 % av personerna som var 

mellan 30–50 år ville detsamma.  

 

Det var fem aspekter som flest bostadskunder värderade allra högst i en bostadsrätt; låg 

energianvändning, god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus och energisnåla 

vitvaror i hemmet. I närområdet var det sex aspekter som flest värderade högst; lättillgänglig 

möjlighet för källsortering, cykelförvaring, gemensamhetsytor, välfungerande kollektivtrafik, 

                                                 
13 Det är inte statistiskt signifikant mellan någon av kvalitetsindexen och önskad boendeform. 
14 Det finns en skillnad mellan önskad boendeform och betalningsviljan, men det är inte statistiskt signifikant. 
15 Det är inte statiskt signifikant mellan någon av kvalitetsindexen och önskad boendeform. 
16 Det är inte statiskt signifikant mellan önskad boendeform och betalningsvilja. 
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gångavstånd till grönområden och närhet till centrum. Se sammanställning av parametrarna i 

bilaga 7. 

5.3.1.3 Hyresrätt17 18 

Definitionen av hyresrätter i denna studie omfattar både hyresrätter i radhus och i 

flerbostadshus. Den största gruppen av de potentiella bostadskunderna var villig att betala en 

merkostnad på upp till 5 % extra för en miljöcertifierad bostad och 26 % av respondenterna 

hade en betalningsvilja på 5–10 %, se figur 14. 

 

I en hyresrättslägenhet var det fem aspekter som prioriterades allra högst; låg energianvändning, 

god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus och energisnåla vitvaror i hemmet. 

I närområdet värderade flest bostadskunder fem aspekter högst; lättillgänglig möjlighet till 

källsortering, cykelförvaring, välfungerade kollektivtrafik, gångavstånd till grönområden och 

närhet till centrum. Se sammanställning av parametrarna i bilaga 7. 

5.3.2 Population i Svanen-märkt bostad 

Framtagna hållbarhetsaspekter till studien är sorterade efter indexområden som redovisas i 

bilaga 8. Alla hållbarhetsaspekterna delades upp i fyra kvalitetindexområden; Inomhusmiljö 

och energianvändning, byggnadsmaterial, transportmedel samt närområde. 

 

Indexområdet inomhusmiljö och energianvändning värderades högt oavsett ålder av alla 

boende i Svanen-märkta bostäderna, se figur 15 samt tabell 16. I indexområdet 

byggnadsmaterial var det enbart miljöbedömda byggprodukter i byggnaden och miljömärkta 

invändiga interiörer som värderades högst. Inga parametrar i transportmedel värderades 

tillräckligt högt och exkluderades i figur 15. 

 

 
 

Figur 14: Olika åldersgruppers värdesättning av aspekter i bostaden. 

Alla aspekter i närområdet prioriterades högt för de boende i Svanen-märkta bostäderna, 

inklusive odling på gården och lättillgänglig möjlighet till källsortering. Personer som var upp 

                                                 
17 Det är inte statistik signifikant mellan önskad boendeform och betalningsvilja. 
18 Det är inte statistiskt signifikant mellan någon av kvalitetsindexen och önskad boendeform. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Miljöbedömda byggprodukter i byggnaden

Miljömärkta invändiga interiörer

Energisnåla vitvaror i hemmet

God tillgång till dagsljus

Bra inomhusklimat

God ljudmiljö

Låg energianvändning

Andel respondenter [%]

A
n
ta

l 
h
ål

lb
ar

h
et

sa
sp

ek
te

r 
[s

t]

Värdesättning av aspekter i bostaden

<30 år 30-50 år >50år



 

- 33 - 

 

till 30 år upplevde att närområdet var en aning viktigare än resterande åldersgrupperna, se figur 

16 och tabell 7. 

 

 
 

Figur 15: Olika åldersgruppers värdesättning av aspekter i bostaden. 

Det var en person som valde sina hållbarhetsaspekter för att få en enkel och flexibel tillvaro. 

En annan person önskade närhet till busshållplatser, energisnålt boende med förnybar energi. 

En tredje person valde aspekterna på grund av miljön. Den fjärde ville ha ett fungerande liv 

med sin familj. Två personer tyckte annars att det var viktigt med cykelbana i närheten bland 

annat för att kunna cykla säkert. En annan prioriterade kommunalt vatten och avlopp. En tredje 

person ville ha närhet till skola och förskola för sina barn.  

 

I tabell 7 redovisas medelvärde, reliabilitet och standardavvikelse för de fyra olika 

indexområdena. Det förklaras med att 1 = värderas inte alls och 4 = värderas väldigt högt. 

 

Begreppsförklaring: 

α = Alfa-värde, reliabilitet 

M = Medelvärde 

Sd = Standardavvikelse 

 
Tabell 7: Medelvärde, reliabilitet och standardavvikelse redovisas för kvalitetsindexen19. 

 Inomhusmiljö och 

energianvändning 
α = 0,754 

Byggnadsmaterial 

α = 0,835 
Transportmedel 

α = 0,722 
Närområde  
α = 0,625 

 M Sd M Sd M Sd M Sd 

<30 år 3,10 0,42 2,75 0,71 1,33 0,00 3,70 0,14 

30–50 år 3,75 0,29 2,36 0,76 1,46 0,54 2,99 0,49 

>50 år 3,45 0,44 2,88 0,83 1,67 0,61 2,95 0,90 

Oidentifierad ålder 3,36 0,57 2,25 0,25 2,13 1,07 2,92 0,52 

Indexerat medelvärde 3,64 0,39 2,41 0,73 1,56 0,64 3,01 0,54 

                                                 
19 Målgrupper, ej signifikant. 
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5.3.2.1 Småhus 

Boende i Svanen-märkta bostäder besvarade vilka hållbarhetsaspekter som hade fungerat 

mindre bra i den nuvarande bostaden, vilket presenteras som förbättringsåtgärder i denna studie. 

Det fanns fyra förbättringsåtgärder som kunde tillämpas i Svanen-märkta bostäderna samt 

närområdet, vilket redovisas nedan. 

 

Förbättringsåtgärder i bostaden: 

- Förnybar energi som till exempel solceller och solfångare 

- Grönt tak som till exempel sedumtak 

 

Förbättringsåtgärder i närområdet: 

- Laddstolpar på elbilar 

- Välfungerande kollektivtrafik i närområdet 

 

Respondenterna som bor i Svanen-märkta bostäderna värdesatte enbart välfungerande 

kollektivtrafik i närområdet av alla de fyra hållbarhetsaspekterna som kan förbättras. 

Information saknas om bostadens geografiska placering för respektive boende.  

 

Det var en person som tyckte att det var brist på gästparkering i närområdet, en annan person 

som ville förbättra bullerskydd och två personer tyckte att huset inte var tillräckligt tät samt 

kunde förbättra byggnadsskalets isolering. Det var en person som tyckte att det saknades en 

balanserad ventilation med värmeåtervinning i bostaden. Två personer ansåg att det saknades 

närhet till källsortering. Tre personer tyckte att det saknades cykelbanor i närområdet. 

Ytterligare tre personer ansåg att kollektivtrafiken inte var tillräckligt bra i närområdet. En 

annan person tyckte att det saknades en lekplats och en annan ville ha lättillgänglig fiber i 

bostaden. 

5.3.3 Population i Passivhus 

Framtagna hållbarhetsaspekter till studien är sorterade efter indexområden som redovisas i 

bilaga 8. Hållbarhetsaspekterna delades upp i tre kvalitetindexområden; Inomhusmiljö och 

energianvändning, transportmedel samt närområde. Populationen i Passivhus (FEBY) består av 

boende i Kolla Parkstad och boende Vallda Heberg som redovisas enskilt nedan. 

 

Boende i Kolla Parkstad: 

Av alla hållbarhetsaspekter var inomhusmiljö och energianvändning samt närområde viktigast 

för alla boende, som tillhörde den äldre generationen över 65 år, se figur 17–18. 

Respondenterna prioriterade också miljöbedömda byggprodukter i byggnaden, 

gemensamhetslokaler, lättillgänglig möjlighet till källsortering och gemensamhetsytor väldigt 

högt. 
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Figur 16: Olika åldersgruppers värdesättning av aspekter i bostaden. 

 

 
 

Figur 17: Olika åldersgruppers värdesättning av aspekter i närområdet. 

I tabell 8 redovisas medelvärde, reliabilitet och standardavvikelse för de tre olika 

indexområdena. Det förklaras med att 1 = värderas inte alls och 4 = värderas väldigt högt. 

 

Begreppsförklaring: 

α = Alfa-värde, reliabilitet 

M = medelvärde 

Sd = standardavvikelse 
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Tabell 8: Medelvärde, reliabilitet och standardavvikelse redovisas för kvalitetsindexen20. 

 Inomhusmiljö  
α = 0,866 

Transportmedel  
α = 0,747 

Närområde  
α = 0,740 

 M Sd M Sd M Sd 

>50 år 3,61 0,49 1,89 0,87 3,41 0,58 

Indexerat medelvärde 3,61 0,49 1,89 0,87 3,41 0,58 

 

Boende i Vallda Heberg: 

Boende i Vallda Heberg värdesatte inomhusmiljö och energianvändning väldigt högt. 

Miljöbedömda byggprodukter i byggnaden och närhet till centrum där det finns mat- och 

klädbutiker, vårdcentral samt apotek med mera värdesattes högt. I indexeringen transportmedel 

var det laddstolpar för elbilar som prioriterades högt. I närområdet så var det gångavstånd till 

grönområden, lättillgänglig möjlighet till källsortering, välfungerande kollektivtrafik i 

närområdet och cykelförvaring som värderades högst. 

 

En person motiverade att det ska vara möjligt för att pendla till jobb och kunna ta kollektivtrafik 

i närområdet. En person tyckte annars att en lättillgänglig hyresvärd var önskvärt. En annan 

person ansåg annars att bostaden bör förbättra uppvärmningssystemet. En av personerna tyckte 

att det saknades ett café eller restaurang i närområdet. En annan person tyckte att det saknades 

golvvärme i bostaden. 

5.3.3.1 Småhus 

Det var fyra personer som besvarande enkäten som bor i ett småhus enligt FEBY-kriterierna i 

Vallda Heberg. Tre förbättringsåtgärder kunde tillämpas i närområde, vilket redovisas nedan. 

 

Förbättringsåtgärder till bostaden och närområdet: 

- Gemensamhetslokaler 

- Cykelförvaring 

- Gemensamhetsytor 

 

De boende värderade enbart cykelförvaring allra högst av samtliga förbättringsåtgärder. En 

person påpekade att det saknades ett café eller restaurang i närområdet medan en annan person 

saknade golvvärme i bostaden. En tredje person ansåg att det var för liten tomt, att det var för 

tätt mellan husen vilket ger inget privatliv i trädgården. 

5.3.3.2 Hyresrätt 

Det var två personer av den utvalda gruppen i Vallda Heberg som bor i en hyresrätt i 

seniorboendet i radhus och en person som bor i en lägenhet i fyrbostadshus. En person ansåg 

att en annan aspekt som kunde förbättras var bättre promenadslinga till närliggande park. 

Gångavstånd till grönområden ansåg alla tre personerna att det var mycket viktigt. En annan 

person påstod att uppvärmningen i fyrbostadshuset kunde förbättras, vilket grannarna också 

hade påpekat.  

 

Det var 28 personer i trygghetsboendet i Kolla Parkstad som svarade på enkäten och bor i en 

hyresrätt. Det var tre personer som ansåg att det saknades en livsmedelsbutik i närområdet. Två 

personer ansåg att uppvärmning och ventilationen bör förbättras då de ansåg att det var för 

varmt och att det fanns några fasta fönster som inte går att öppna.  

                                                 
20 Ingen statisk signifikans mellan målgrupper och kvalitetsindexområden kan identifieras på grund av endast en 

åldersgrupp. 
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5.4 Betalningsviljan (WTP) för miljöcertifierad bostad 

Utifrån de fyra utvalda enkätstudierna kunde respondenternas betalningsvilja för en 

miljöcertifierad bostad besvaras. De fördelade grupperna var potentiella bostadskunder, boende 

i Svanen-märkta småhus samt två utvalda boendegrupper i Passivhus. 

 

Flest antal respondenter i studien, oavsett om de svarande bor i en miljöcertifierad bostad eller 

inte, ansåg att en miljöcertifierad byggnad hade påverkat valet av en ny bostad, beroende på 

prissättningen, se bilaga 7. Större andel respondenter som bor i Passivhus tyckte det var 

viktigare med en miljöcertifiering på bostaden än bostadskunderna och boende i Svanen-märkta 

bostäderna. 

 

Nästintill hälften av alla respondenter, oavsett ålder, var villiga att betala en merkostnad upp 

till 5 % för en miljöcertifiering men 26 % ville inte betala någonting extra för detta, se tabell 9. 

Den yngre generationen, upp till 30 år, var villiga att betala mer än åldersgruppen på 30–50 år 

och äldre än 50 år (Bilaga 7). Även om personerna bor i en miljöcertifierad bostad var de inte 

benägna att betala mer jämfört med personer som inte bor i en miljöcertifierad bostad. Flest 

antal personer som var villig att betala upp till 10–20 % mer var boende i Passivhus i Vallda 

Heberg. 

 
Tabell 9: Betalningsvilja för hela populationen. 

  Potentiella 

bostadskunder21 

Svanen Passivhus22 Trygghetsboende23 Total 

WTP n [st] n [st] n [st] n [st] n [st] 

0 % 136 11 0 4 151 

<5 % 241 24 3 18 286 

5–10 % 132 7 3 2 144 

10–20 % 11 0 1 0 12 

Total 520 42 7 24 593 

5.4.1 Potentiella bostadskunder 

Upp till 70 % av alla potentiella bostadskunder ansåg att en miljöcertifierad byggnad hade 

påverkats vid val av ny bostad. Nästintill hälften av de potentiella bostadskunderna var benägna 

att betala en merkostnad på upp till 5 % för en miljöcertifierad bostad, resterade bostadskunder 

var nästintill jämt fördelat med en betalningsvilja på 5–10 % och ingen betalningsvilja alls. 

 

Betalningsviljan skiljde sig inte så mycket mellan de tre åldersgrupperna, se tabell 10. 

Majoriteten av alla åldersgrupper var benägna att betala en merkostnad upp till 5 %. Fler i den 

yngre generationen var benägna att betala mer, mellan 5 till 10 %, än respondenterna som var 

30 år och äldre än 50 år som inte ville betala någon merkostnad för en miljöcertifierad byggnad. 

Den åldersgruppen som var villig att betala allra mest, mellan 10–20 % mer, var personerna 

som var 30–50 år. 

 

 

 

                                                 
21 Fyra personer uppgav inget svar i enkäten. Totalt antal personer baseras på 420 svarande. 
22 Boende i Passivhus i Vallda Heberg. 
23 Boende i Trygghetsboende i Kolla Parkstad. Fyra personer uppgav inget svar i enkäten. Totalt antal personer 

baseras på 24 svarande. 
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Tabell 10: Betalningsvilja (WTP) för population och åldersfördelning24. 

 <30 år 30–50 > 50 år Total 

WTP n [st] n [st] n [st] n [st] 

0 % 8 35 68 25 

<5 % 26 57 117 41 

5–10 % 11 29 64 28 

10–20 % 0 4 3 4 

Total25 45 125 252 98 

 

Betalningsvilja (WTP) för aspekter i en bostad: 

De potentiella bostadskunderna som inte ville betala någonting extra för en miljöcertifierad 

bostad värdesatte flest personer allra högst; låg energianvändning, god tillgång till dagsljus, god 

ljudmiljö, bra inomhusklimat och energisnåla vitvaror i hemmet, se figur 19. Respondenterna 

som var benägna att betala upp till 5 % mer för en miljöcertifierad bostad värdesatte exakt 

likadana aspekter i bostaden allra högst. 

 

De potentiella bostadskunderna som hade en betalningsvilja på 5–10 % för en miljöcertifierad 

bostad värderade fler hållbarhetsaspekter högt i bostaden jämfört med personerna som hade 

lägre betalningsvilja. De två ytterligare aspekter som värderades högt var miljömärkta 

invändiga interiörer och miljöbedömda byggprodukter i byggnaden, se figur 19. 

 

 
 

Figur 18: Respondenternas betalningsvilja för aspekter i en bostad. 

Betalningsvilja (WTP) för aspekter i närområdet: 

De potentiella bostadskunderna som inte ville betala någonting extra för en miljöcertifierad 

bostad värderade fyra aspekter i närområdet allra högst; cykelförvaring, gångavstånd till 

grönområden, välfungerande kollektivtrafik och närhet till centrum, se figur 20.  

 

Flest potentiella bostadskunder som kunde tänka sig att betala en merkostnad på upp till 5 % 

för en miljöcertifierad bostad värderade sex aspekter i närområdet allra högst; cykelförvaring, 

gemensamhetsytor, lättillgänglig möjlighet till källsortering, gångavstånd till grönområden, 

välfungerande kollektivtrafiken och närhet till centrum. 

                                                 
24 Betalningsvilja, ej signifikant. 
25 98 personer uppgav inget svar i enkäten. Totalt antal personer baseras på 420 svarande. 
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Majoriteten av de potentiella bostadskunderna som hade en betalningsvilja på upp till 5–10 % 

värderade ytterligare en aspekt i närområdet, laddstolpar för elbilar, se figur 20. Det visade på 

att en ökad betalningsvilja hos bostadskunderna ger ett ökat antal värderade hållbarhetsaspekter 

i närområdet. 

 

 
 

Figur 19: Respondenternas betalningsvilja för aspekter i närområdet.  

5.4.2 Population i Svanen-märkt bostad 

De flesta boende i Svanen-märkta bostäderna ansåg att en miljöcertifierad bostad hade påverkat 

deltagarnas val av ny bostad beroende på prissättningen, medan cirka 20 % ansåg att det inte 

hade påverkat (Bilaga 3). Flest respondenter var villiga att betala en merkostnad på upp till 5 

% mer för en miljöcertifierad bostad, se tabell 11.  

 

Oavsett om personerna som var mellan 30–50 år hade påverkats av en miljöcertifiering vid val 

av ny bostad eller inte så var de ändå benägna att betala en merkostnad på upp till 5 % mer, se 

tabell 11. Det fanns ett samband att personer mellan 30–50 år var villiga att betala mer, än 

personer som var äldre än 50 år, för en miljöcertifierad bostad. Både de som var yngre än 30 år 

och äldre än 50 år tyckte att en miljöcertifierad bostad spelade roll vid valet av en ny bostad, 

men beroende på kostnaden, se bilaga 7.  

 
Tabell 11: Betalningsvilja (WTP) för population och åldersfördelning26. 

 <30 år 30–50 > 50 år Total 

WTP n [st] n [st] n [st] n [st] 

0 % 0 9 0 9 

<5 % 2 18 1 21 

5–10 % 0 4 3 7 

10–20 % 0 0 0 0 

Total27 2 31 4 37 

 

 

 

 

                                                 
26 Effekt F (3,44) = 3,87, p = 0,031 
27 Fem personer uppgav ingen ålder i enkäten. 
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Betalningsvilja (WTP) för aspekter i bostaden: 

Respondenterna som bor i Svanen-märkta bostäder som inte ville betala någonting extra för en 

miljöcertifierad bostad värdesatte fem aspekter allra högst i bostaden; låg energianvändning, 

god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus och energisnåla vitvaror i hemmet, 

se figur 21. 

 

De respondenter i Svanen-märkta bostäderna som kunde tänka sig att betala en merkostnad upp 

till 5 % för en miljöcertifierad bostad värdesatte ytterligare två aspekter i bostaden allra högst, 

miljömärkta invändiga interiörer och miljöbedömda byggprodukter i byggnaden. 

 

Resterande boende i Svanen-märkta bostäderna som kunde tänka sig att betala en merkostnad 

mellan 5–10 % för en miljöcertifierad bostad värdesatte samma aspekter som de boende som 

hade en betalningsvilja på upp till 5 %. Det visar på att en ökad betalningsvilja hos de boende 

gav ett ökat antal värdesatta hållbarhetsaspekter i bostaden. 

 

 
 

Figur 20: Respondenternas betalningsvilja för aspekter i en bostad. 

Betalningsvilja (WTP) för aspekter i närområdet: 

Respondenterna i Svanen-märkta bostäderna som inte ville betala någonting extra för en 

miljöcertifierad bostad värdesatte åtta aspekter allra högst i närområdet; cykelförvaring, 

gemensamhetsytor, odling på gården, laddstolpar för elbilar, lättillgänglig möjlighet till 

källsortering, gångavstånd till grönområden, välfungerande kollektivtrafik och närhet till 

centrum, figur 22. 

 

De boende i Svanen-märkta bostäderna som var benägna att betala en merkostnad upp till 5 % 

samt mellan 5–10 % mer för en miljöcertifierad byggnad värdesatte samma åtta aspekter som 

de boende som inte ville betala extra. Det visar på att oavsett betalningsvilja värderade de 

boende lika många hållbarhetsaspekter i närområdet, se figur 22. 
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Figur 21: Respondenternas betalningsvilja för aspekter i närområdet. 

5.4.3 Population i Passivhus 

Majoriteten av de boende i Passivhus oavsett ålder, både i Vallda Heberg och Kolla Parkstad, 

ansåg att en miljöcertifierad byggnad hade påverkat deltagarnas val av ny bostad, beroende på 

prissättningen. De flesta av de boende i Passivhus, för båda bostadsområdena, var villiga att 

betala en merkostnad upp till 5 % mer för en miljöcertifierad byggnad, se tabell 12. Det var 

jämt fördelat mellan boende som inte ville betala någonting extra med personerna som kunde 

tänka sig att betala en merkostnad på 5–10 % för en miljöcertifierad byggnad. Boende i Vallda 

Heberg var mer benägna att betala en högre merkostnad på 10–20 % för en miljöcertifiering 

jämfört med boende i Kolla Parkstad där ingen ville betala den extrakostnaden. 

 
Tabell 12: Betalningsvilja (WTP) för hela population och åldersfördelning för miljöcertifierad bostad. 

 
<30 år  30–50 år > 50 år Total 

WTP n [st] n [st] n [st] n [st] 

0 % 0  0  4 4 

<5 % 0  0  18 18 

5–10 % 0 1 3 4 

10–20 %  1 0 1  

Total28 0 2 25 27 

 

Betalningsvilja (WTP) för aspekter i bostaden: 

Deltagarna i enkätstudien som bor i trygghetsboende som inte ville betala någonting extra för 

en miljöcertifierad bostad värderade sju aspekter allra högst; låg energianvändning, förnybar 

energi, god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus, energisnåla vitvaror i 

hemmet och miljöbedömda byggprodukter i byggnaden, se figur 23. Det var ingen av de boende 

i Vallda Heberg som hade en betalningsvilja på 0 %.  

 

De respondenter som kunde tänka sig att betala en merkostnad upp till 5 % eller 5–10 % för en 

miljöcertifierad byggnad värdesatte samma sju hållbarhetsaspekter i bostaden som deltagarna 

som hade en betalningsvilja på 0 %, se figur 23.  

 

                                                 
28 Åtta person uppgav ingen ålder eller betalningsvilja i enkäten. Procentandelen baseras på 26 svarande. 
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Figur 22: Respondenternas betalningsvilja för aspekter i en bostad för Vallda Heberg och Kolla Parkstad. 

Betalningsvilja (WTP) för aspekter i närområdet: 

De boende i trygghetsboendet som hade en betalningsvilja på 0 % för en miljöcertifierad bostad 

värdesatte sex aspekter i närområdet allra högst; gemensamhetsytor, gemensamhetslokaler, 

lättillgänglig möjlighet för källsortering, gångavstånd till grönområden, välfungerande 

kollektivtrafik och närhet till centrum, se figur 24. De var ingen av de boende i Vallda Heberg 

som hade en betalningsvilja på 0 %. Alla boende i passivhus, för båda bostadsområdena, som 

kunde tänka sig att betala en merkostnad på upp till 5 % mer värdesatte ytterligare en aspekt i 

närområdet; cykelförvaring.  

 

De boende som hade en betalningsvilja på upp till 5–10 % mer för en miljöcertifierad bostad 

för båda bostadsområdena värdesatte sju aspekter i närområdet. De värderade samma aspekter 

som boende med en betalningsvilja på 0 % men exklusive gemensamhetslokaler och inklusive 

laddstolpar för elbilar samt cykelförvaring, se figur 24. Det visade på att med en ökad 

betalningsvilja ökade antalet värderade hållbarhetsaspekter i närområdet. 

 

 
 

Figur 23: Respondenternas betalningsvilja för aspekter i närområdet för Vallda Heberg och Kolla Parkstad.  
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6. DISKUSSION  

6.1 Resultatdiskussion 

Studien undersöker värdesättning av hållbarhetsaspekter i en bostad och dess närområde för 

bostadskunder på den svenska marknaden, hur väl de befintliga miljöcertifieringssystemen för 

byggnader täcker in dessa aspekter samt betalningsviljan för en miljöcertifierad bostad. 

6.1.1 Värdesatta hållbarhetsaspekter i bostaden och närområde 

Tidigare studier antyder att boende i flerbostadshus besväras mer av negativa miljöfaktorer 

jämfört med boende i småhus (Boverket 2009). I denna studie visade det sig att samtliga 

respondenter som bor i flerbostadshus tyckte att ljudmiljön fungerar väldigt bra och majoriteten 

av de boende i Svanen-märkta småhusen tyckte detsamma.  

 

Byggnader som är miljöcertifierade anses ge en positiv inverkan på de boende, vilket handlar 

om både psykiska och beteendemässiga fördelar (Zalejska-Jonsson 2014). Det har visats från 

tidigare forskning att boende i miljöcertifierade byggnader upplever inomhusmiljön som mer 

tillfredställande än boende i konventionella bostäder (Holmgren, Sörqvist & Kabanshi 2017; 

Zalejska-Jonsson 2014). Det finns många befintliga byggnader som inte är energieffektiva eller 

som inte har högt uppställda krav på en miljöprestanda (Husbyggaren 2019). Med tanke på att 

det har byggts många byggnader som har påverkat miljön negativt kan fördelen med att 

miljöcertifiera en byggnad vara att det ställs allt högre krav på miljöprestandan.  

 

Till största del fanns inga förbättringsåtgärder som skulle kunna tillämpas i de miljöcertifierade 

bostäderna utifrån. Det var två personer som antydde utöver detta att de Svanen-märkta 

bostäderna inte var tillräckligt tät och behövde en mer balanserad ventilation. En person i Vallda 

Heberg i fyrbostadshusen ansåg att det kunde göras en förbättring av värmesystemet. En orsak 

till att inomhusmiljön upplevs som tillfredställande kan vara att en byggnad är nyproducerad 

(Boverket 2009), vilket de utvalda boendeformerna i studien var. 

 

Samtliga respondenter i studien värdesatte inomhusmiljö och energianvändning väldigt högt. 

Potentiella bostadskunder värdesatte låg energianvändning, god ljudmiljö, bra inomhusklimat, 

god tillgång till dagsljus och energisnåla vitvaror i hemmet högst i bostaden. Boende i 

miljöcertifierade bostäder värdesatte ytterligare några aspekter. De aspekterna var förnybar 

energi och miljöbedömda byggprodukter för boende i Passivhus samt miljövänliga invändiga 

interiörer och miljöbedömda byggprodukter för boende i Svanen-märkta bostäder. 

 

Det är inte bara byggnadens utformning som gör en plats intressant utan även människans 

utrymme för aktiviteter (Johansson & Kuller 2005). Alla respondenter i studien värdesatte 

samma aspekter i närområdet högt, dock värdesatte boende i certifierade bostäder ytterligare 

några aspekter. Potentiella bostadskunder värdesatte cykelförvaring, gemensamhetsytor, 

lättillgänglig möjlighet till källsortering, gångavstånd till grönområden, välfungerande 

kollektivtrafik och närhet till centrum. Boende i Svanen-märkta bostäder värdesatte utöver 

dessa aspekter även odling på gården och laddstolpar för elbilar. Boende i Passivhus värdesatte, 

förutom samma aspekter potentiella bostadskunder prioriterade, även gemensamhetslokaler. 

Boverket (2019b) skriver för att åstadkomma hållbara bygganden bör även avfallshanteringen 

effektiviseras gällande ekologiska aspekter. Det bör utformas så att det blir enklare för 

konsumenten att sortera avfall, i syfte att minimera befintliga risker och ohälsa för människan. 

Lättillgänglig källsortering var en aspekt som majoriteten av alla respondenter prioriterade högt.  

 



 

- 44 - 

 

Det var lite mer än hälften av respondenterna i studien som värdesatte gemensamhetsytor i 

närområdet högt. Det var 11 % fler boende i certifierade byggnader som värdesatte det högt i 

jämförelse med potentiella bostadskunder. Gemensamhetsytor i en bostadsmiljö skapar sociala 

möten mellan invånarna (Riksbyggen 2019) och med tanke på att 71 % av de boende i Passivhus 

i Vallda Heberg tyckte att det fungerade dåligt är det en aspekt som kan förbättras. 

 

Det var en majoritet av respondenterna i hela studien som värdesatte gångavstånd till 

grönområden högt, dock värdesatte boende i certifierade bostäder den aspekten en aning högre 

än potentiella bostadskunderna. För att leva upp till människans förväntningar på att känna en 

social samhörighet bör man vid utformningen av ett bostadsområde ta hänsyn till samtliga 

aspekter som värdesattes av respondenterna (Johansson & Kuller 2005). Med tanke på att gröna 

ytor kan minska människans stressfaktor (Johansson & Kuller 2005) och att majoriteten av 

respondenterna prioriterade det högt bör grönytor eftersträvas vid utformningen av nya 

bostadsområden. 

 

Potentiella bostadskunder som önskade bosätta sig i småhus värderade fler hållbarhetsaspekter 

i närområdet än personer som önskade att bosätta sig i bostadsrätts- eller hyresrättslägenhet. De 

personer som önskade bosätta sig i hyresrättslägenhet prioriterade lägst antal aspekter i 

närområdet. I bostaden värderades exakt samma aspekter oavsett önskad boendeform; låg 

energianvändning, god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus och energisnåla 

vitvaror i hemmet.  I närområdet till en hyresrättslägenhet ville potentiella bostadskunder ha 

lättillgänglig möjlighet till källsortering, cykelförvaring, välfungerande kollektivtrafik, 

gångavstånd till grönområden och närhet till centrum. Det som skiljde sig mellan de önskade 

boendeformerna var att personer som valde bostadsrättslägenhet även värdesatte 

gemensamhetsytor samt att personer som var intresserade av småhus värdesattes 

gemensamhetytor och laddstolpar för elbilar. Detta antyder att i olika hushållstyper värdesätts 

olika hållbarhetsaspekter i närområdet. Möjligheten att kunna minska miljöpåverkan i 

människans vardag är generellt större för småhus samt äganderätter i jämförelse med 

hyresrätter, när det gäller exempelvis vid minimering av energi- och vattenförbrukning. 

Personer i småhus har bättre förutsättningar då de har en återkoppling på förbrukningen, boende 

i flerbostadshus kan inte se beteendet av förbrukningen på samma sätt (Boverket 2011).  

6.1.2 Tillämpning av befintliga miljöcertifieringssystem   

För att eftersträva en hållbar stadsutveckling bör man motverka bland annat skadliga 

luftföroreningar, kemiska ämnen och andra risker för hälsa eller säkerhet i bostadsbygganden 

(Boverket 2010). Det finns många befintliga byggnader som inte är energieffektiva eller har 

högt ställda krav på miljöprestandan (Husbyggaren 2019). Enligt Boverket (2010) behövs också 

områdesförnyelse i samhället med en variation av bostäder. Det finns en efterfrågan på 

miljöcertifierade bostäder hos majoriteten av respondenterna i studien, men det beror på 

prissättningen av bostaden. Eftersom det finns en efterfrågan kan det finnas anledning att 

överväga miljöcertifiering av nyproducerade bostäder framöver. Zalejska-Jonsson (2012) 

antyder att det finns en tendens till att man generellt sett blir mer miljömedveten av att bo i en 

miljöcertifierad byggnad. 

 

Flest respondenter i studien kände väl till Svanen, därefter Miljöbyggnad och lägst kännedom 

hade respondenterna om miljöcertifieringssystemen FEBY och PHI. Det var 6 % fler av de som 

redan bor i miljöcertifierade byggnader som kände till Miljöbyggnad jämfört med kännedomen 

hos potentiella bostadsköpare. Personer som bor i Svanen-märkta småhus har större kännedom 

om Svanen än övriga bostadskunder och personer som bor i Passivhus har större kännedom om 

FEBY samt PHI i jämförelse med övriga bostadskunder. Men både boende i Passivhus och 
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Svanen-märkta småhus ansåg att deras val av bostad inte hade påverkats av miljöcertifieringen. 

Zalejska-Jonsson (2014) antyder att kunden har lättare att förstå skillnaden mellan en 

lågenergibyggnad och en byggnad som är miljöcertifierad. Det är lättare att förstå att en 

lågenergibyggnad har höga energikrav som därmed ger en lägre driftskostnad, till skillnad från 

en miljöcertifiering där det kan vara svårare att hitta direkta fördelar med att äga en bostad i en 

miljöcertifierad byggnad. Det finns en tentens att bostadskunder är villiga att betala mer för 

någonting de förstår. 

 

Inomhusmiljö och energianvändning värdesattes väldigt högt av de flesta av respondenterna i 

studien. Inomhusaspekterna som de värderade finns med i både Svanen och Miljöbyggnad. 

Boende i Svanen-märkta småhus värdesatte utöver dessa aspekter även miljömärkta invändiga 

interiörer och miljöbedömda byggprodukter i byggnaden. Det kan motsvara kriterier för 

Svanen-märkning på bostäder samt invändiga interiörer och miljöbedömda byggprodukter i 

Miljöbyggnad. 

 

Boende i Passivhus värdesatte aspekter i bostaden som uppfyller kriterier i både 

miljöcertifieringssystemen FEBY18 och PHI, som är två snarlika passivhusstandarder (FEBY 

2017). Men eftersom passivhusstandarden fokuserar mestadels på energikrav för att 

åstadkomma en energieffektiv byggnad finns det möjlighet att inkludera fler antal 

miljöaspekter, som tar hänsyn till mer än bara energin en byggnads miljöprestanda, genom att 

tillägga ytterligare en certifiering enligt Miljöbyggnad eller Svanen (FEBY 2017; Slussen 

2019). Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad innehåller fler miljöaspekter i jämförelse med 

FEBY18 och passivhusstandarden för PHI.  

 

Majoriteten av respondenterna, oavsett ålder och önskad boendeform, ansåg att låg 

energianvändning var väldigt viktigt i bostaden. Både EU-direktivet, om en byggnads 

energiprestanda, att bygga nära noll-energibyggnader och den stora efterfrågan hos 

bostadskunder på låg energianvändning i bostäder styr åt samma riktning. 

6.1.3 Betalningsvilja (WTP) för miljöcertifierad bostad 

Majoriteten av respondenterna i studien var villiga att betala en merkostnad på upp till 5 % mer 

för en miljöcertifierad byggnad, medan den näst största andelen av respondenter inte ville betala 

någonting extra. Enligt Husbyggaren (2019) och Zalejska-Jonsson (2014) beskrivs att 

bostadskunder kan se ett samband med att energikostnader under drifttiden är lägre för en 

lågenergibyggnad, vilket gjorde att bostadskunderna var villiga att betala en 

investeringskostnad på upp till 5 % mer för lågenergibyggnad. I en tidigare studie kunde man 

se att boende var med benägna att betala mer för en lågenergibyggnad i jämförelse med en 

byggnad som är miljöcertifierad vid bostadsköp eller hyra en bostad (Zalejska-Jonsson 2014). 

I denna rapport har det framgått att oavsett kännedom om miljöcertifieringssystemen har det 

ändå funnits en majoritet av respondenter som var villiga att betala den merkostnaden. Det var 

fler personer av de potentiella bostadskunderana som kunde tänka sig att betala mer än de 

boende i de miljöcertifierade byggnaderna. I jämförelse med Zalejska-Jonsson (2014) var 

boende i lågenergibyggnader mer benägna att betala mer än boende i konventionella byggnader.  

Resultaten antyder att det fanns ett samband mellan att personer som är yngre än 30 år, av de 

potentiella bostadskunderna, kunde tänka sig att betala mer för en miljöcertifierad bostad än 

personer över 50 år. 

 

Av de tillfrågade potentiella bostadskunderna visade det sig att ju mer de var beredd att betala 

för en miljöcertifierad bostad, desto fler aspekter tyckte de var viktiga att ta hänsyn till i en 

bostad. Det var fler av dem som bor i en miljöcertifierad byggnad som värderade fler aspekter 
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jämfört med de som inte gör det, även om betalningsviljan inte var högre. De potentiella 

kunderna som sa sig inte vara beredda att betala någonting extra eller de som kunde betala upp 

till 5 % mer värderade god tillgång till dagsljus, bra inomhusklimat, god ljudmiljö, energisnåla 

vitvaror i hemmet och låg energianvändning. De potentiella bostadskunderna som hade en 

betalningsvilja på 5–10 % i merkostnad värderade utöver aspekterna ovan även miljömärkta 

invändiga interiörer och miljöbedömda byggprodukter i byggnaden. De boende i Svanen-

märkta bostäderna som inte ville betala någonting extra eller mellan 5–10 % mer prioriterade 

samma fem aspekter som för potentiella bostadsköparna. De boende i Svanen-märkta bostäder 

som kunde tänka sig att betala upp till 5 % mer prioriterade utöver de fem ovan nämnda 

aspekterna även miljömärkta invändiga interiörer och miljöbedömda byggprodukter. Samtliga 

boenden i Passivhus värderade samma aspekter lika högt, oavsett vilken betalningsvilja de hade. 

Även de värderade de fem ovan nämnda hållbarhetsaspekterna samt miljöbedömda 

byggprodukter. Det finns ett intresse för såväl byggnadens energianvändning som dess 

miljöprestanda hos privat bostadskunderna i studien, men dessa aspekter prioriteras inte i lika 

hög utsträckning som byggnadens läge, pris, storlek och utformning (Husbyggaren 2019).  

 

En miljöcertifierad bostad anses generellt sett vara dyrare än en konventionell byggnad där ett 

holländskt bostadsföretag antyder att det kan bland annat bero på en bristande efterfrågan på 

den typen av byggnader hos bostadsköpare, vilket har gjort att det inte är lika vanligt att bygga 

miljöcertifierade byggnader (Van Hal 2007). Enkätundersökningen i denna studie visar att det 

finns en efterfrågan på miljöcertifierade bostäder. I samband med ökningen av miljöcertifierade 

byggnader (Boverket 2019a) och en ökad miljömedvetenhet hos gemene man (Svensk 

Byggtjänst 2016) finns det en möjlighet att miljöcertifieringssystem blir allt vanligare i 

framtiden, vilket också kan resultera i att priserna kan sänkas. Även om en miljöcertifiering kan 

ge en högre totalkostnad för en byggnad i jämförelse med en konventionell byggnad kan det 

ändå vara fördelaktigt ur flera perspektiv. De specifika kompetenser som krävs inom olika 

sakområden för att producera en miljöcertifierad byggnad kan innebära mindre byggfel i 

slutskedet. Genom erfarenhetsåterföring från ett miljöcertifierat byggprojekt till nästkommande 

kan byggprocessen effektiviseras och förbättra lönsamheten för byggföretag som därmed har 

möjligheten att kunna minska kostnaden för köparen eller hyresgästen. 

6.2 Metoddiskussion 

Studien baseras till största del på svar från kundundersökningen. Eventuella misstolkningar av 

frågor och deltagarnas subjektiva svar kan påverka underlaget på vilket resultaten är baserade 

och därmed de slutsatser som dras utifrån resultaten. Det finns ingen kännedom om ifall 

deltagarna har fyllt i enkäten fler än en gång eller om de aspekter som bostadskunderna 

värdesätter i bostaden och dess närområde kan kopplas till betalningsviljan för en 

miljöcertifierad byggnad. 

 

Det sammanställda resultatet ska ses som en indikation på vilka hållbarhetsaspekter som kunder 

värderar, samt på betalningsviljan för en miljöcertifierad bostad. Studien inkluderade inte 

information om familjens ekonomiska status vilken är en faktor som kan påverka utfallet av 

resultatet och analysen. 

 

Svarsfrekvensen för två av enkätundersökningarna är, enligt vad som rekommenderas, relativt 

låg. Exempelvis är svarsfrekvensen för enkätundersökningen till potentiella bostadskunder låg, 

men den innehåller många mottagna svar vilket ändå är fördelaktigt för studien. För att förbättra 

svarsfrekvensen kunde ytterligare en påminnelse skickats ut till de utvalda grupperna. 

Hantering av datainsamling kunde gjorts annorlunda för de utvalda grupperna. Ett 

informationsblad med QR-kod och internetlänk till äldre personer delades ut till bland annat 
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trygghetsboendet i Kolla Parkstad, där det troligen hade gått att öka svarsfrekvensen om enkäten 

istället hade delats ut i pappersform. Det kunde också ha utförts en workshop i berörda 

bostadsområden för att utreda vad hållbarhet är för de boende och erhålla ytterligare 

information från de boende som hade kunnat stärka studien. 

 

För att kunna öka validiteten och reliabiliteten i arbetet hade frågeformulären kunnat granskas 

noggrannare innan enkäten delades ut, till exempel genom att testa formuläret på ett mindre 

urval av människor ytterligare en gång till och därefter justera enkäten i enlighet med inkomna 

synpunkter. 

6.3 Bortfallsanalys 

Djurfeldt, Larsson och Stjärhagen (2018) beskriver att det är fördelaktigt att minimera bortfallet 

i en exempelvis enkätundersökning, men att det kan uppstå svårigheter att hitta rätt arbetssätt 

för hantering av ett stort bortfall.  En fördel med att använda en bortfallsanalys är att det 

kompletterar uppgifterna från den utvalda populationen som inte genomförde frågeformuläret. 

Eftersom svarsfrekvensen var relativt låg för enkätstudien på boende i Vallda Heberg 

genomfördes en bortfallsanalys som kan motsvara stora delar av de personer som inte besvarade 

frågeformuläret.  

 

Majoriteten av boende i en tidigare studie upplevde att inomhusklimatet under sommar- och 

vinterhalvåret var väldigt god i Vallda Heberg (Fahlén et al. 2014), vilket stämmer väl 

överens med upplevelsen som respondenterna beskrev i denna enkätstudie. Flest antal 

personer som var missnöjda med dagsljuset var i äldreboendet varav en person i denna studie 

var mycket nöjd. Både respondenten i denna studie och från den tidigare studien visar på att 

de boende upplevde att den låga energianvändningen för uppvärmning i bostaden kunde 

förbättras. Bostadsområdet var inte färdigställt när förra studien genomfördes, vilket bidrog 

till att målet om att förbruka 40 % solenergi för energianvändningen inte uppnåddes och som i 

sin tur kan vara en anledning till att upplevelsen var någorlunda sämre hos de boende. Utöver 

detta stärktes en positiv syn på en anpassad boendeform för olika åldersgrupper i området av 

de boende från den tidigare studien.  

6.4 Praktisk tillämpning av resultat 

Studien ska kunna ge ökad kunskap till byggföretag och intressenter om vilka 

hållbarhetsaspekter som bostadskunder värdesätter i en bostad. Visionen med arbetet är att lyfta 

hållbarhetsfrågor och bidra med en ingångspunkt för samhällsutveckling till kommande 

bostadsbygganden. Arbetet kan bidra med praktiska och teoretiska implikationer om 

bostadskunders förväntningar och synvinklar kring hållbart byggande till framtida 

bostadsbygganden. En ökad förståelse för bostadskunders önskemål om framtida boende 

hoppas jag ska kunna leda till ett ökat intresse för vidare studier inom ämnet.  
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6.5 Förslag på fortsatt forskning  

- I praktiken kan det vara svårt att beräkna hur mycket boende är beredda att betala för en 

miljöcertifierad byggnad, även om respondenterna i denna studie uppgav en 

betalningsvilja. En mer verklig uppskattning och beräkning av betalningsviljan hade 

kunnat studeras vidare.  

 

- Betalningsviljan som de tillfrågade angav hade kunnat jämföras med hur mycket mer 

en miljöcertifierad byggnad faktiskt kostar, för att se om det stämmer överens med 

bostadskostnaden för en bostad. 

 

- Fortsatta studier kan göras om hur byggföretag kan arbeta för ett hållbart byggnaden 

med avseende på bostadskundernas värdesatta aspekter i bostaden och betalningsvilja 

för en miljöcertifierad bostad. Även vidare studie kring företagens lönsamhet med tanke 

på bostadskundernas önskemål kring aspekter i bostaden och betalningsvilja för en 

miljöcertifierad byggnad. 

 

- Hur kommuner och byggföretag i kommande projekt ska kunna tillgodose de 

hållbarhetsaspekter som bostadskunders värdesätter kopplat till den betalningsvilja som 

finns för miljöcertifierade bostäder.  
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7. SLUTSATS  
Det finns en efterfrågan hos bostadskunder på miljöcertifierade bostäder, till en begränsad 

merkostnad hos slutkund, och det finns i fler avseenden många fördelar med att tillämpa en 

miljöcertifiering på framtida bostäder. Majoriteten av respondenterna i studien, oavsett 

potentiella nya bostadskunder eller boende som redan bor i miljöcertifierade byggnader, var 

villiga att betala en merkostnad på upp till 5 % för en miljöcertifierad byggnad.  

 

Ju mer potentiella bostadskunder var villiga att betala för en miljöcertifierad bostad, desto fler 

aspekter tyckte de var viktiga att ta hänsyn till. Det var fler personer under 30 år av de potentiella 

bostadskunderna som var benägna att betala mer, mellan 5 till 10 % för en miljöcertifierad 

bostad, jämfört med personer som var över 30 år som inte ville betala någon merkostnad. Det 

var fler personer av de som redan bor i en miljöcertifierad byggnad som värderade fler aspekter 

även om betalningsviljan inte var högre hos denna grupp. Det fanns ett samband i studien att 

personer som är under 30 år och bor i Svanen-märkta småhus är villiga att betala mer för en 

miljöcertifierad bostad jämfört med personer som var äldre än 50 år. 

 

De flesta respondenterna i studien värdesatte liknande hållbarhetsaspekter i bostaden och dess 

närområde. Potentiella bostadskunder värdesatte låg energianvändning, god ljudmiljö, bra 

inomhusklimat, god tillgång till dagsljus och energisnåla vitvaror i hemmet högst i bostaden. 

Boende som redan bor i en miljöcertifierad byggnad värdesatte även förnybar energi, 

miljöbedömda byggprodukter och miljövänliga invändiga interiörer. Dessa aspekter fångas upp 

av kriterierna för Miljöbyggnad och Svanen, som även omfattar krav gällande 

energianvändning. För att få med ett energieffektivt system med förnybara energikällor i 

bostaden hade byggnaden kunnat miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad. För att inkludera låg 

energianvändning fångas denna aspekt i större utsträckning in på FEBY18, med tanke på 

systemets beräkning gällande värmeförluster, vilket gör att en byggnad hade kunnat 

kompletteras med en miljöcertifiering enligt FEBY18. 

 

Potentiella bostadskunder som ville bosätta sig i ett småhus värdesatte samma aspekter som de 

personer som ville bosätta sig i en bostadsrätts- och hyresrättslägenhet; låg energianvändning, 

god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus och energisnåla vitvaror i hemmet, 

vilket täcker upp kriterierna i Miljöbyggnad och Svanen. Ytterligare en miljöcertifiering enligt 

FEBY18 hade kunnat tillämpas för att uppnå låg energianvändning, främst kopplat till 

värmeförlusterna. Bostadskunder till småhus värdesatte fler aspekter i närområdet än övriga 

boendeformer. Boende i hyresrätt var den grupp som värderade områdesaspekter lägst. De 

områdesaspekter som denna grupp värderade var lättillgänglig möjlighet till källsortering, 

cykelförvaring, välfungerade kollektivtrafik, gångavstånd till grönområden och närhet till 

centrum. Boende i bostadsrättslägenheter värdesatte även gemensamhetsytor och boende i 

småhus värderade ytterligare en aspekt, nämligen laddstolpar för elbilar. 

 

Förutom att det finns en stor efterfrågan hos bostadskunder om att miljöcertifiera bostäder visar 

tidigare forskning och detta arbete på att kunden kan vara beredd att betala mer för en byggnad 

som är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad eller Svanen, vilket är två miljöcertifieringssystem 

de har störst kännedom om. Det finns mycket som tyder på att miljömedvetenheten kan öka hos 

boende i miljöcertifierade bostäder, vilket gör att en miljöcertifiering på framtida bostäder kan 

vara en god lösning för strävan mot en mer hållbar samhällsutveckling.  
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BILAGA 1. INTERVJUMALL MED PROJEKTLEDARE 
 

Berätta gärna lite kort om dig själv: 

1. Vad har du haft för roll i projektet Kvillebäcken? 

2. Vad har du för egen erfarenhet av miljöcertifiering av byggnader/bostäder? 

3. Vilka miljöcertifieringssystem har du arbetet med innan Kvillebäcken? 

 

Berätta gärna lite kort om projekten: 

4. När stod Brf Grangläntan och Brf Trädriket klart för inflyttning? 

5. Hur många lägenheter består flerbostadshusen av?  

6. Är lägenheterna hyresrätter eller bostadsrätter? 

7. Hur kom det sig att ni valde miljöcertifiera er inom Miljöbyggnad Silver i projekten i 

Kvillebäcken? 

 

Kostnader: 

8. Är hyrorna/kostnaderna högre procentuellt jämfört med en konventionell byggnad 

enligt dig? 

9. Skulle du säga att det är mer lönsamt att miljöcertifiera en bostad än om man inte hade 

gjort det, för er som företag och som privatkund? 

10. Vet du om det är större efterfrågan på en bostad om den är miljöcertifierad? Vad tror 

du det beror på? Var det svårt att sälja bostadsrätterna i dessa projekt? 

 

Miljöcertifiering: 

11. Upplever du att det finns några särskilt positiva eller negativa delar med en byggnad 

som är miljöcertifierad? 

12. Vilka betyg har olika indikatorer fått (innemiljö, material och energi) i Miljöbyggnad 

Silver? 

13. Vilka indikatorer prioriterade ni högst? 

14. Använder ni miljömärkta byggmaterial i byggnaden? 

15. Har ni importerat några byggmaterial eller komponenter från byggnaden?  

I sådana fall vart ifrån? Är det mesta från Sverige, procentuellt? Skiljer det sig från 

villa, flerbostadshus?  

 

Erfarenhetsåterföring: 

16. Vilka miljöklassningssystem har ni arbetat med tidigare? Vilka/vilka system jobbar ni 

med nu? 

17. Vad skulle du säga är unikt med de här projekten jämfört med andra projekt hos er på 

Derome? 

18. Vilka utmaningar har ni haft i det här projektet med certifiering inom Miljöbyggnad? 

19. Vilka var utmaningarna i att möta förväntningarna? 

20. Vilka har utmaningarna i genomförda miljöklassade projekt inom koncernen varit? 

21. Vilka lärdomar har dragits till nästkommande projekt som är miljöcertifierad? 

22. Hur ser det fortsatta arbetet ut hos er för miljöcertifiering? Miljöbyggnad? 
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BILAGA 2. FÖLJEBREV OCH ENKÄTMALL TILL POTENTIELLA 
BOSTADSKUNDER 
 
Mitt namn är Rebecca Calderon och är en magisterstudent som går på Högskolan i Borås och ska skriva 

ett examensarbete i samarbete med Derome Hus. Syftet med den här enkäten är att få en ökad kunskap 

om vad boende har för kunskaper om miljöcertifierade byggnader, i vilken omfattning en eventuell 

merkostnad påverkar köp av en miljömärkt byggnad och vilka hållbarhetsaspekter som värdesätts i ett 

hem.  

 

Enkätundersökningen är anonym och kommer att behandlas av mig, Rebecca Calderon. Material som 

ska användas vid publikationen av examensarbetet kommer inte identifiera enskilda individer. Jag 

hoppas att du vill ta del av enkäten och hjälpa mig med min studie. Svara gärna snarast så att 

enkätundersökningen hinner behandlas. 

 

Har du några funderingar angående examensarbetet eller vill ta del av resultatet kontakta Rebecca 

Calderon; s184031@student.hb.se. 

 

Enkäten tar ca 5 minuter att svara på. Vi uppskattar att du tar dig tid att svara på frågorna. 

 

  1. Vilken boendeform är mest intressant för dig? 

           att bo i en villa 

           att bo i ett radhus (bostadsrätt) 

           att bo i ett radhus (hyresrätt) 

           att bo i en lägenhet (bostadsrätt) 

           att bo i en lägenhet (hyresrätt) 

 

2. Hur väl känner du till följande miljöcertifieringar på bostäder? 

 Jag känner 

mycket väl till det 

 

Jag känner till det 

Jag har hört 

talas om det 

Nej, jag känner inte 

alls till det 

Miljöbyggnad     

Svanen     

FEBY     

PHI     
 

Jag känner också till följande miljöcertifiering: 

 

 

3. Hade en byggnad som är miljömärkt påverkat ditt val av bostad? 

 Ja, definitivt. Oavsett pris 

 Ja, någorlunda (beror på pris) 

 Nej 

 Vet ej 

 

4. Hur mycket mer procentuellt hade du kunnat betala för en miljömärkt byggnad i jämförelse med 

utgångspriset? 
 

 0 % 

 0 – 5 % 

 5 – 10 % 

 10 – 20 % 

 

mailto:s184031@student.hb.se
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5. Vilken typ av samhälle/stad hade du valt att bosätta dig i om du skulle byta bostad idag? 

 Landsbygd 

 Småstad 

 Förort till storstad 

 Centralt i storstad 

 

6. Hur skulle du värdera nedanstående aspekter vid val av ny bostad?  

 

 1 – Värderar 

inte alls 

2 - Värderar 

någorlunda 

 

3 - Värderar högt 

4 - Värderar 

väldigt högt 

Låg energianvändning     

God ljudmiljö     

Bra inomhusklimat     

God tillgång till dagsljus     

Energisnåla vitvaror i hemmet     

Möjlighet till odling på gården     

Lättillgänglig möjlighet till 

källsortering 
    

Cykelförvaring     

Återvunnet byggmaterial     

Miljöbedömda byggprodukter i 

byggnaden (till exempel Svanen, 

BASTA, Sunda Hus, 

Byggvarubedömningen) 

 

Andra saker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Varför är de aspekter du valde ovan viktiga för dig? 
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8. Vilka andra aspekter tycker du är viktiga för din boendemiljö? 

 

  

1 – Inte alls 

viktigt 

 

2 – Någorlunda 

viktigt 

 

 

3 – Mer viktigt 

 

4 – Mycket 

viktigt 

Miljömärkta invändiga 

interiörer till exempel kök, 

badrum, golv etcetera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelpool     

Bilpool     

Laddstolpar för elbilar     

Gemensamhetsytor (till 

exempel grillplats, utespa, 

trädgård, lekplats) 

    

Välfungerande 

kollektivtrafik i närområdet 
    

Gångavstånd till 

grönområden 
    

Närhet till centrum där det 

finns mat- och klädbutiker, 

vårdcentral, apotek med 

mera. 

    

 

Andra saker: 

    

 

 

 

9. Varför är de aspekter du valde ovan viktiga för dig? 

 

 

 

10. Hur gammal är du? 

 

 

 

11. Hur ser din familjesituation ut? 

 

 

12. Kön? 

 

Kvinna 

 

Man 

 

Annat 

 

 

 

 

Ensamhushåll 

 

 

Sambo 

 

 

Barnfamilj 

 

Ensamstående med 

hemmavarande barn 

 

Barnfamilj med 

utflugna barn 
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13. Sysselsättning? 

 

Studerande 

 

Yrkesarbetande 

 

Arbetssökande 

 

Pensionär 

 

Annat 

 

 

Om annat, vänligen ange vad: 

 

 

 

14. Vilken är din högsta slutförda utbildning? 

 

Grundskolestudier 

 

Gymnasiestudier 

 

Högskole-/Universitetsstudier 

 

 

 

 

Tack för att du medverkade! 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Calderon 
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BILAGA 3. FÖLJEBREV OCH ENKÄTMALL TILL BOENDE I SVANEN-MÄRKT 
BOSTAD 

 
Boendes värderingar kring en hållbar bostad  

En enkätundersökning för småhusköpare på Movehome 

 

Movehome är ett varumärke som marknadsförs och säljs av Trivselhus. De arbetar successivt 

med hållbarhetsarbete för deras bostäder och strävan mot en hållbar framtid. I sina kataloger 

erbjuder Movehome bland annat en stor variation på Svanen-märkta stycketillverkade trähus 

för att kunna leva i en sund boendemiljö och fri från hälsofarliga kemikalier. 

__________________________  

 

Mitt namn är Rebecca Calderon. Jag är en magisterstudent på Högskolan i Borås och ska 

skriva ett examensarbete i samarbete med Derome om ”Hållbart boende”. Denna enkät är ett 

av underlagen som jag kommer basera mitt examensarbete på. Syftet med enkäten är att den 

ska ge ökad kunskap om vad boende har för kunskaper och tankar om miljöcertifierade 

byggnader, i vilken omfattning en eventuell merkostnad för en certifierad bostad påverkar 

köpet och vilka hållbarhetsaspekter som värdesätts i ett hem. 

 

Enkätundersökningen är anonym och kommer att behandlas av mig. Jag hoppas att du vill ta 

del av enkäten och hjälpa mig med min studie. Svara gärna snarast så att enkätundersökningen 

hinner behandlas. 

 

Har du några funderingar angående examensarbetet eller vill ta del av resultatet kontakta mig 

gärna; Rebecca Calderon; s184031@student.hb.se. 

 

Enkäten tar ca 5 minuter att svara på. Vi uppskattar att du tar dig tid att svara på frågorna! 
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1a. Vilken/vilka 

miljöcertifiering/ar för 

bostäder känner du igen? 

Jag känner 

mycket väl till det 

Jag känner 

till det 

Jag har hört 

talas om det 

Nej, jag känner 

inte alls till detta 

Miljöbyggnad     

Svanen     

FEBY     

PHI     

 

1b. Jag känner också till följande miljöcertifiering: 
__________________________________________________________________________________ 

 

2a. Vet du om din 

nuvarande bostad är 

miljöcertifierad? 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

 

 2b. Om ja, påverkade det köp av bostad?  

        Ja 

        Nej 

        Annan orsak: __________________________________________________________________ 

 

3. Om du skulle köpa en 

ny bostad idag, hade en 

miljöcertifiering av 

byggnaden påverkat ditt 

val av bostad? 

 

Ja, definitivt. 

Oavsett pris. 

 

Ja, någorlunda. 

Beror på pris 

 

Nej 

 

 

Vet ej 

 

 

 

4. Hur mycket mer procentuellt hade 

du kunnat betala för en 

miljöcertifierad byggnad i jämförelse 

med utgångspriset? 

0 % 

 

0 – 5 % 

 

5 – 10 % 

 

10 – 20 % 

 

5. Vilken typ av samhället/stad hade 

du valt att bosätta dig i om du skulle 

byta bostad idag? 

 

Landsbygd 

 

 

Småstad 

 

Förort till 

storstad 

 

Centralt i 

storstad 
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6a. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i din bostad idag? 

Fyll i svarsalternativen som är relevant för din bostad. 

  

1 = Inte alls bra 

 

2 = Mindre bra 

 

3 = Bra 

 

4 = Väldigt bra 

Låg energianvändning     

Förnybar energi (till 

exempel solceller, 

solceller) 

    

God ljudmiljö     

Bra inomhusklimat     

God tillgång till dagsljus     

Energisnåla vitvaror i 

hemmet 
    

Miljömärkta invändiga 

interiörer (till exempel 

kök, badrum, golv med 

mera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönt tak (till exempel 

sedumtak) 
    

 

6b. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt bostadsområde idag? 

 1 = Inte alls bra 2 = Mindre bra 3 = Bra 4 = Väldigt bra 

Lättillgänglig möjlighet 

till källsortering 
    

Odlingsplats på din 

trädgård 
    

Cykelförvaring     

Laddstolpar för elbilar     

Gemensamhetsytor (till 

exempel grillplats, 

lekplats) 

    

 

6c. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt närområde idag? 

 1 = Inte alls bra 2 = Mindre bra 3 = Bra 4 = Väldigt bra 

Välfungerande 

kollektivtrafik i 

närområdet 

    

Gångavstånd till 

grönområden 
    

Närhet till centrum där 

det finns mat- och 

klädbutiker, vårdcentral, 

apotek mm. 
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6d. Vilka andra aspekter tycker du fungerar bra respektive mindre bra i din bostad eller i 

närområde idag? 

Andra aspekter som fungerar bra för mig: 

 

 

Andra aspekter som fungerar mindre bra för mig: 

 

 

 

 

7a. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i din 

bostad idag. 

  

1 = Inte alls viktig 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Låg energianvändning     

Förnybar energi (till 

exempel solfångare, 

solceller) 

    

God ljudmiljö     

Bra inomhusklimat     

God tillgång till dagsljus     

Energisnåla vitvaror i 

hemmet 
    

Miljömärkta invändiga 

interiörer (till exempel 

kök, badrum, golv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöbedömda 

byggprodukter i 

byggnaden (till exempel 

Svanen, BASTA, Sunda 

Hus, 

Byggvarubedömningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröna tak (till exempel 

sedumtak) 
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7b. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i ditt 

bostadsområde idag.  

  

1 = Inte alls viktig 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Odlingsplats på din 

trädgård 
    

Lättillgänglig möjlighet 

till källsortering 
    

Cykelförvaring     

Cykelpool     

Laddstolpar för elbilar     

Bilpool      

Gemensamhetsytor (till 

exempel grillplats, 

lekplats) 

    

 

7c. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i ditt 

närområde idag.  

  

1 = Inte alls viktig 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Välfungerande 

kollektivtrafik i 

närområdet 

    

Gångavstånd till 

grönområden 
    

Närhet till centrum där 

det finns mat- och 

klädbutiker, vårdcentral, 

apotek mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7d. Vilka andra aspekter tycker du är viktiga respektive inte viktiga i din bostad eller i närområde 

idag? 

Andra aspekter som är viktiga för mig: 

 

 

Andra aspekter som inte är viktiga för mig: 

 

 

 

 

8. Varför är de aspekter du valde ovan i fråga 7 viktiga för dig? 

Motivera: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Finns det något som saknas i din bostad eller i närområde idag? 
Motivera: __________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

 10. Hur gammal är du?  _____år 

 

 

 

  

 

 

Om annat, vänligen ange vad: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för att du medverkade! 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Calderon 

 

 

 

 

 

  

11. Hur ser din 

familjesituation 

ut? 

Ensamhushåll 

 

Sammanboende 

/gift par utan 

barn 

 

Barnfamilj 

 

Ensamstående med 

hemmavarande 

barn 

 

Sammanboende 

/gift par med utflugna 

barn sedan länge 

 

12. Kön? Man 

 

Kvinna 

 

Den indelningen passar inte mig  

 

13. Sysselsättning? Studerande 

 

Yrkesarbetande 

 

Arbetssökande 

 

Pensionär 

 

Annat 

 

14. Vilken är din 

högsta slutförda 

utbildning? 

Grundskola 

 

Gymnasium 

 

Högskola/Universitet 
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BILAGA 4. FÖLJEBREV OCH ENKÄTMALL TILL HYRESGÄSTER I PASSIVHUS  
 

Boendes värderingar kring en hållbar bostad  
En enkätundersökning för boende i Vallda Heberg 

 

Mitt namn är Rebecca Calderon. Jag är en magisterstudent på Högskolan i Borås och ska skriva ett 

examensarbete i samarbete med Derome om ”Hållbart boende”. Denna enkät är ett av underlagen som 

jag kommer basera mitt examensarbete på. Syftet med enkäten är att den ska ge ökad kunskap om vad 

boende har för kunskaper och tankar om miljöcertifierade byggnader, i vilken omfattning en eventuell 

merkostnad för en certifierad bostad påverkar köpet och vilka hållbarhetsaspekter som värdesätts i ett 

hem. 

 

Enkätundersökningen är anonym och kommer att behandlas av mig. Material som ska användas vid 

publikationen av examensarbetet kommer inte identifiera enskilda individer. Jag hoppas att du vill ta 

del av enkäten och hjälpa mig med min studie. Svara gärna snarast så att enkätundersökningen hinner 

behandlas. 

 

Har du några funderingar angående examensarbetet eller vill ta del av resultatet kontakta mig gärna; 

Rebecca Calderon; s184031@student.hb.se. 

 

Enkäten tar ca 5 minuter att svara på. Vi uppskattar att du tar dig tid att svara på frågorna! 
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1. Vilken slags bostad 

bor du i? 

 

Småhus 

 

Radhus 

(Seniorboende) 

 

 

Fyrbohus 

 

 

Äldreboende 

 
 

2. Vart är din 

bostad placerad? 

Blåvingevägen 

 

Nätvingevägen 

 

Guldvingevägen 

 

Rosenvingevägen 

 

 

3a. Vilken/vilka 

miljöcertifiering/ar för 

bostäder känner du igen? 

Jag känner 

mycket väl till det 

Jag känner 

till det 

Jag har hört 

talas om det 

Nej, jag känner 

inte alls till detta 

Miljöbyggnad     

Svanen     

FEBY     

PHI     

 

3b. Jag känner också till följande miljöcertifiering: 
__________________________________________________________________________________ 

 

4a. Vet du om din 

nuvarande bostad är 

miljöcertifierad? 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

 

 4b. Om ja, påverkade det köp av bostad?  

        Ja 

        Nej 

        Annan orsak: __________________________________________________________________ 

 

5. Om du skulle köpa en 

ny bostad idag, hade en 

miljöcertifiering av 

byggnaden påverkat ditt 

val av bostad? 

 

Ja, definitivt. 

Oavsett pris. 

 

Ja, någorlunda. 

Beror på pris 

 

Nej 

 

 

Vet ej 

 

 

 

6. Hur mycket mer procentuellt 

hade du kunnat betala för en 

miljöcertifierad byggnad i 

jämförelse med utgångspriset? 

0 % 

 

0 – 5 % 

 

5 – 10 % 

 

10 – 20 % 
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7. Vilken typ av 

samhället/stad hade du 

valt att bosätta dig i om du 

skulle byta bostad idag? 

 

Landsbygd 

 

 

Småstad 

 

Förort till 

storstad 

 

Centralt i 

storstad 

 

 

8a. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i din bostad idag? 

  

1 = Inte alls bra 

 

2 = Mindre bra 

 

3 = Bra 

 

4 = Väldigt bra 

Låg energianvändning     

God ljudmiljö     

Bra inomhusklimat     

God tillgång till dagsljus     

Energisnåla vitvaror i 

hemmet 
    

Carport     

Gemensamhetslokaler      

 

8b. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt bostadsområde idag? 

 1 = Inte alls bra 2 = Mindre bra 3 = Bra 4 = Väldigt bra 

Lättillgänglig möjlighet 

till källsortering 
    

Cykelförvaring     

Gemensamhetsytor (till 

exempel grillplats, 

lekplats) 

    

 

8c. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt närområde idag? 

 1 = Inte alls bra 2 = Mindre bra 3 = Bra 4 = Väldigt bra 

Välfungerande 

kollektivtrafik i 

närområdet 

    

Gångavstånd till 

grönområden 
    

Närhet till centrum där 

det finns mat- och 

klädbutiker, vårdcentral, 

apotek med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8d. Vilka andra aspekter tycker du fungerar bra respektive mindre bra i din bostad eller i 

närområde idag? 
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Andra aspekter som fungerar bra för mig: 

 

 

Andra aspekter som fungerar mindre bra för mig: 

 

 

 

 

9a. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i din 

bostad idag. 

  

1 = Inte alls viktig 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Låg energianvändning     

God ljudmiljö     

Bra inomhusklimat     

God tillgång till dagsljus     

Energisnåla vitvaror i 

hemmet 
    

Miljöbedömda 

byggprodukter i 

byggnaden (till exempel 

Svanen, BASTA, Sunda 

Hus, 

Byggvarubedömningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamhetslokaler     
 

9b. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i ditt 

bostadsområde idag.  

  

1 = Inte alls viktig 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Odlingsplats på gården     

Lättillgänglig möjlighet 

för källsortering 
    

Cykelförvaring     

Cykelpool     

Laddstolpar för elbilar     

Bilpool      

Gemensamhetsytor (till 

exempel grillplats, 

lekplats) 
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9c. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i ditt 

närområde idag.  

  

1 = Inte alls viktig 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Välfungerande 

kollektivtrafik i 

närområdet 

    

Gångavstånd till 

grönområden 
    

Närhet till centrum där 

det finns mat- och 

klädbutiker, vårdcentral, 

apotek med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9d. Vilka andra aspekter tycker du är viktiga respektive inte viktiga i din bostad eller i 

närområde idag? 

 

Andra aspekter som är viktiga för mig: 

 

 

Andra aspekter som inte är viktiga för mig: 

 

 

 

 

10. Varför är de aspekter du valde ovan i fråga 9 viktiga för dig? 

Motivera: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Finns det något som saknas i din bostad eller i närområde idag? 
Motivera: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

 12. Hur gammal är du?  _____år 

 

 

  

Om annat, vänligen ange vad: ________________________________________________________ 

 

13. Hur ser din 

familjesituation 

ut? 

Ensamhushåll 

 

Sammanboende 

/gift par utan 

barn 

 

Barnfamilj 

 

Ensamstående med 

hemmavarande 

barn 

 

Sammanboende 

/gift par med utflugna 

barn sedan länge 

 

14. Kön? Man 

 

Kvinna 

 

Den indelningen passar inte mig  

 

15. Sysselsättning? Studerande 

 

Yrkesarbetande 

 

Arbetssökande 

 

Pensionär 

 

Annat 

 

16. Vilken är din 

högsta slutförda 

utbildning? 

Grundskola 

 

Gymnasium 

 

Högskola/Universitet 
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Tack för att du medverkade! 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Calderon 
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BILAGA 5. FÖLJEBREV OCH ENKÄTMALL TILL TRYGGHETSBOENDE   
 

Boendes värderingar kring en hållbar bostad  
En enkätundersökning för boende i Kolla Parkstad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt namn är Rebecca Calderon. Jag är en magisterstudent på Högskolan i Borås och ska skriva ett 

examensarbete i samarbete med Derome om ”Hållbart boende”. Denna enkät är ett av underlagen som 

jag kommer basera mitt examensarbete på. Syftet med enkäten är att den ska ge ökad kunskap om vad 

boende har för kunskaper och tankar om miljöcertifierade byggnader, i vilken omfattning en eventuell 

merkostnad för en certifierad bostad påverkar köpet och vilka hållbarhetsaspekter som värdesätts i ett 

hem. 

 

Enkätundersökningen är anonym och kommer att behandlas av mig. Jag hoppas att du vill ta del av 

enkäten och hjälpa mig med min studie. Svara gärna snarast så att enkätundersökningen hinner 

behandlas. 

 

Har du några funderingar angående examensarbetet eller vill ta del av resultatet kontakta mig gärna; 

Rebecca Calderon; s184031@student.hb.se. 

 

Enkäten tar ca 5 minuter att svara på. Vi uppskattar att du tar dig tid att svara på frågorna! 
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1a. Vilken/vilka 

miljöcertifiering/ar för 

bostäder känner du 

igen? 

Jag känner mycket 

väl till det 

Jag känner 

till det 

Jag har hört 

talas om det 

Nej, jag känner inte 

alls till detta 

Miljöbyggnad     

Svanen     

FEBY     

PHI     

 

1b. Jag känner också till följande miljöcertifiering: 
___________________________________________________________________________ 

 

2a. Vet du om din 

nuvarande bostad är 

miljöcertifierad? 

Ja 

 

Nej 

 

Vet ej 

 

 

2b. Om ja, påverkade det köp av bostad?  

        Ja 

        Nej 

        Annan orsak: ___________________________________________________________ 

 

3. Om du skulle köpa en 

ny bostad idag, hade en 

miljöcertifiering av 

byggnaden påverkat ditt 

val av bostad? 

 

Ja, definitivt. 

Oavsett pris. 

 

Ja, någorlunda. 

Beror på pris 

 

Nej 

 

 

Vet ej 

 

 

 

4. Hur mycket mer procentuellt hade 

du kunnat betala för en 

miljöcertifierad byggnad i jämförelse 

med utgångspriset? 

0 % 

 

0 – 5 % 

 

5 – 10 % 

 

10 – 20 % 
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5. Vilken typ av 

samhället/stad hade du valt 

att bosätta dig i om du skulle 

byta bostad idag? 

 

Landsbygd 

 

 

Småstad 

 

Förort till 

storstad 

 

Centralt i 

storstad 

 

 

6a. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i din bostad idag? 

  

1 = Inte alls bra 

 

2 = Mindre bra 

 

3 = Bra 

 

4 = Väldigt bra 

Låg energianvändning     

God ljudmiljö     

Bra inomhusklimat     

God tillgång till dagsljus     

Energisnåla vitvaror i 

hemmet 
    

Gemensamhetslokaler      

 

6b. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt bostadsområde idag? 

 1 = Inte alls bra 2 = Mindre bra 3 = Bra 4 = Väldigt bra 

Lättillgänglig möjlighet 

till källsortering 
    

Cykelförvaring     

Gemensamhetsytor (till 

exempel grillplats, 

lekplats) 

    

 

6c. Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt närområde idag? 

 1 = Inte alls bra 2 = Mindre bra 3 = Bra 4 = Väldigt bra 

Välfungerande 

kollektivtrafik i 

närområdet 

    

Gångavstånd till 

grönområden 
    

Närhet till centrum där 

det finns mat- och 

klädbutiker, 

vårdcentral, apotek 

med mera. 
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6d. Vilka andra aspekter tycker du fungerar bra respektive mindre bra i din bostad eller i 

närområde idag? 

Andra aspekter som fungerar bra för mig: 

 

 

Andra aspekter som fungerar mindre bra för mig: 

 

 

 

 

7a. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i din 

bostad idag. 

  

1 = Inte alls viktig 

 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Låg energianvändning     

Förnybar energi (till 

exempel solfångare, 

solceller) 

    

God ljudmiljö     

Bra inomhusklimat     

God tillgång till dagsljus     

Energisnåla vitvaror i 

hemmet 
    

Miljöbedömda 

byggprodukter i 

byggnaden (till exempel 

Svanen, BASTA, Sunda 

Hus, 

Byggvarubedömningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamhetslokaler     
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7b. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i ditt 

bostadsområde idag.  

  

1 = Inte alls viktig 

 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Odlingsplats på gården     

Lättillgänglig möjlighet 

till källsortering 
    

Cykelförvaring     

Cykelpool     

Laddstolpar för elbilar     

Bilpool      

Gemensamhetsytor (till 

exempel grillplats, 

lekplats) 

    

 

7c. Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i ditt 

närområde idag.  

  

1 = Inte alls viktig 

 

2 = Någorlunda 

viktig 

 

3 = Mer viktig 

 

4 = Mycket viktig 

Välfungerande 

kollektivtrafik i 

närområdet 

    

Gångavstånd till 

grönområden 
    

Närhet till centrum 

där det finns mat- 

och klädbutiker, 

vårdcentral, apotek 

med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7d. Vilka andra aspekter tycker du är viktiga respektive inte viktiga i din bostad eller i 

närområde idag? 

 

Andra aspekter som är viktiga för mig: 

 

 

 

Andra aspekter som inte är viktiga för mig: 

 

 

 

 

8. Varför är de aspekter du valde ovan i fråga 7 viktiga för dig? 

Motivera: ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
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9. Finns det något som saknas i din bostad eller i närområde idag? 
Motivera: ___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

  

 10. Hur gammal är du?  _____år 

 

 

  

 

 

Om annat, vänligen ange vad: 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för att du medverkade! 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Calderon 

 

 

 

  

11. Hur ser din 

familjesituation 

ut? 

Ensam-

hushåll 

 

 

Sammanboende 

/gift par utan barn 

 

 

Barn-

familj 

 

 

Ensamstående med 

hemmavarande barn 

 

Sammanboende 

/gift par med utflugna 

barn sedan länge 

 

12. Kön? Man 

 

Kvinna 

 

Den indelningen passar inte mig  

 

13. Sysselsättning? Studerande 

 

Yrkesarbetande 

 

Arbetssökande 

 

Pensionär 

 

Annat 

 

14. Vilken är din 

högsta slutförda 

utbildning? 

Grundskola 

 

Gymnasium 

 

Högskola/Universitet 
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BILAGA 6. SVAR FRÅN INTERVJU MED PROJEKTLEDARE 
 

1. Vad har du haft för roll i projektet Kvillebäcken? 

Svar: Jag blev tilldelad som projektledare för båda två lotterna, Brf Trädriket och Brf 

Grangläntan.  

 

2. När stod Brf Grangläntan och Brf Trädriket klart för inflyttning? 

Svar: Brf Trädriket stod klart för inflyttning år 2015 och Brf Grangläntan stod klart 

för inflyttning år 2017. 

 

3. Hur många lägenheter består flerbostadshusen av?  

Svar: Det är 90 lägenheter i Brf Trädriket och 128 lägenheter i Brf Grangläntan. 

 

4. Är lägenheterna hyresrätter eller bostadsrätter? 

Svar: Det består av bostadsrätter. 

 

5. Hur kom det sig att ni valde miljöcertifiera er inom Miljöbyggnad Silver i 

projekten i Kvillebäcken? 

Svar: Anledningen till arbetet med Miljöbyggnad i Kvillebäcken var att detta var en 

grundförutsättning för ett styrgrupps beslut från Kvillekonsortsiet att alla byggnader i 

hela området skulle certifieras i Miljöbyggnad Silver. Göteborg stad tog fram ett 

miljöprogram för området. Att byggnaderna i Kvillebäcken skulle Miljöklassas enligt 

SGBC nivå silver var ett krav vid upphandling av samtliga projektörer och 

entreprenörer till Brf Trädriket (Lott G1) samt ett krav vid upphandling av 

totalentreprenör till Brf Grangläntan (Lott N). 

 

6. Skulle du säga att det är mer lönsamt att miljöcertifiera en bostad än om man 

inte hade gjort det, för er som företag och som privatkund? 

Svar: Det handlar om ett större perspektiv och det kan vara värt i företagets 

affärsnytta. Vi har stor nytta av det för stora projekt och det stärker vårt varumärke. 

Nyttan med en certifiering måste alltid vägas mot kostanden. Det går att bygga 

betydligt mer miljö- och hälsoriktigt utan att certifiera hela bygget. Kostnaden för en 

certifiering uppskattas till runt 500 000 kr. Vi fick bidrag från hållbara städer, vilket 

gjorde att vi kunde utföra certifieringen av byggnaderna.  

 

7. Vet du om det är större efterfrågan på en bostad om den är miljöcertifierad? 

Vad tror du det beror på? Var det svårt att sälja bostadsrätterna i dessa projekt? 

Svar: En del bostadskunder efterfrågar om en miljöcertifierad byggnad. De flesta 

bostadskunder är endast intresserad av en bostad, men efter de senaste 10 åren har 

fler blivit mer miljömedvetna. För cirka 10 år sedan skyltade vi inte om att vi byggde 

flerbostadshus i trä, men det började nog efter Kvillebäcken då vi fick ut de till våra 

boende. 

 

8. Vilka betyg har olika indikatorer fått (innemiljö, material och energi) i 

Miljöbyggnad Silver? 

Svar: För både Brf Trädriket och Brf Grangläntan fick de betyget Silver för energi, 

innemiljö och material. 

 

9. Använder ni miljömärkta byggmaterial i byggnaden? 

Svar: ja, vi använde Sunda Hus materialdatabas för miljöbyggnadsarbetet.  
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10. Vilka miljöklassningssystem har ni arbetat med tidigare? Vilka/vilka system 

jobbar ni med nu? 

Svar: I princip ingen erfarenhet fanns i vår organisation av Miljöbyggnad innan 

projektet i Kvillebäcken, dock har några av mina kollegor jobbat med liknanden i 

tidigare anställningar. 

 

11. Vad skulle du säga är unikt med de här projekten jämfört med andra projekt hos 

er på Derome? 

Svar: Det som är unikt med detta projekt är att hela bostadsområdet ska certifieras 

enligt Miljöbyggnad Silver. I Kvillebäcken strävades det mot ett grönnyttetal på 0,5 

för gröna ytor i förhållande vad som fanns från början. I första lotten uppnådde det ett 

grönnyttetal på 0,7 då det tillfördes bland annat gröna tak på byggnaderna som 

fördröjer mycket av dagvattenhanteringen.  

 

12. Vilka utmaningar har ni haft i det här projektet med certifiering inom 

Miljöbyggnad? 

Svar: Vi hade inga förväntningar på arbetet med Miljöbyggnad innan vi startade, då 

detta var första gången som vårt bolag jobbade med Miljöbyggnad, men vi kände oss 

ödmjuka inför uppgiften. Det tog längre tid och kostade mer än vad som räknats med. 

Vid verifieringen har framför allt energin varit svårt, då redan efter ett halvår när vi 

inte har någon kontroll över bostaden. Då kan boende ändra och höja värmen 

inomhus, vilket gör det svårt att få ihop energianvändningen vid verifieringen efter två 

år.  

I lott GL var bland annat solvärmelasten svår och efter en miss som alla kan göra 

misstag, så behövdes det eftermonteras persienner inomhus i vissa rum för att klara 

certifieringen. Vi hade även lite bekymmer med vissa ljudmätningar där vi fick göra 

om vissa saker.  

 

13. Vilka lärdomar har dragits till nästkommande projekt som är miljöcertifierad? 

Svar: Generellt har arbetet gått bra men det var ett tufft projekt och allt har tagit 

betydligt längre tid och kostat oss mer än vad vi förväntade oss. Vi har bitvis 

svårigheter med vår första lott (Brf Trädriket) som drevs som delad entreprenad, 

framförallt hade vi underskattat att manna upp för arbetsledning för byggandet, detta 

gjorde att jag som projektledare blev överbelastad och fick låta WSP dra det mesta av 

arbetet med Miljöbyggnad. Erfarenheten tog vi vidare till andra lotten (Brf 

Grangläntan) där vi lät miljöbyggnadsarbetet ingå i totalentreprenad. Utöver detta 

var det bland annat inte lika uppskattat med cykelgarderober av boende till första 

lotten, vilket slutade med revidering och andra satsningar till nästa lott, Brf 

Grangläntan. Vi har nästan med i nya markanvisningstävlingar och övriga 

upphandlingar med vi har gjort i Kvillebäcken som en referens. 

 

14. Hur ser det fortsatta arbetet ut hos er för miljöcertifiering? Miljöbyggnad? 

Svar: Vi har en QR chef inom moderbolaget som under Kvilleprojektets tid startat upp 

ett övergripande miljöbyggnadsarbete.  
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BILAGA 7. RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

- Potentiella bostadskunder till Derome 

- Boende i Svanen-märkt bostad hos Movehome 

- Boende i Passivhus (FEBY) i Vallda Heberg hos Eksta Bostad AB 

- Boende i Trygghetsboende (FEBY) i Kolla Parkstad hos Eksta Bostad AB 

 

n = antal personer 

 
Frågeställningar: Potentiella 

bostadskunder: 

Boende i 

Svanen: 

Boende i Vallda 

Heberg: 

Boende i Kolla 

Parkstad: 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Kön? 

Kvinna 293 (55,9) 18 (42,9) 2 (28,6) 17 (60,7) 

Man 223 (42,6) 24 (57,1) 5 (71,4) 10 (35,7) 

Annat 1 (0,2) 0 0 (0) 0 (0) 

Totalt: 517 (98,7) 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: 7 (1,3) - - 1 (3,6) 

Totalt: 524 (100,0) - - 28 (100,0) 

Målgrupp? 

<30 år 45 (8,6) 2 (4,8) 0 (0) 0 (0) 

30–50 år 126 (24,0) 31 (73,8) 2 (28,6) 0 (0) 

>50 år 254 (48,5) 4 (9,5) 4 (57,1) 25 (89,3) 

Totalt: 425 (81,1) 37 (88,1) 6 (85,7) 25 (89,3) 

Missade: 99 (18,9) 5 (11,9)  1 (14,3) 3 (10,7) 

Totalt: 524 (100,0) 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Sysselsättning? 

Studerande 7 (1,3) 2 (4,8)  0 (0) 0 (0) 

Yrkesarbetare 344 (65,6) 35 (83,3) 4 (57,1) 0 (0) 

Arbetssökande 8 (1,5) 1 (2,4) 0 (0) 0 (0) 

Pensionär 152 (29,0) 2 (4,8)  3 (42,9)  27 (96,4) 

Annat 10 (1,9) 2(4,8) 0 (0) 0 (0) 

Totalt: 521 (99,4) 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: 3 (0,6) - - 1 (3,6) 

Totalt: 524 (100,0) - - 100 (100,0) 

Familjesituation? 

Ensamhushåll 78 (14,9) 0 (0) 0 (0) 19 (67,9) 

Sambo/gift 155 (29,6) - - - 

Sammanboende/gift par utan barn - 6 (14,3) 3 (42,9)  3 (10,7) 

Barnfamilj 146 (27,9) 32 (76,2) 3 (42,9) 0 (0) 

Ensamstående med hemmavarande 

barn 

25 (4,8) 1 (2,4) 0 (0) 0 (0) 

Barnfamilj med utflugna barn 116 (22,1) - - - 

Sammanboende/gift med utflugna 

barn sedan länge 

- 3 (7,1) 1 (14,3) 5 (17,9) 

Totalt: 520 (99,2) 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: 4 (0,8) - - 1 (3,6) 

Totalt: 524 (100,0) - - 28 (100,0) 

Utbildning? 

Grundskola 32 (6,1) 1 (2,4)  0 (0) 10 (35,7) 

Gymnasium 142 (27,1) 11 (26,2) 4 (57,1) 4 (14,3) 

Högskola/Universitet 343 (65,5) 30 (71,4)  3 (42,9) 12 (42,9) 

Totalt: 517 (98,7) 42(100,0) 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: 7 (1,3) - - 2 (7,1) 

Totalt: 514 (100,0) - - 100 (100,0) 

Vilken typ av bostad bor du i? 

Småhus - - 4 (57,1) (Trygghetsboende) 
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Radhus (seniorboende) - - 2 (28,6) (Trygghetsboende) 

Fyrbohus (lägenhet) - - 1 (14,3) (Trygghetsboende) 

Totalt: - - 7 (100,0) (Trygghetsboende) 

Vart är din bostad placerad?  

Blåvingevägen - - 1 (14,3) - 

Guldvingevägen - - 4 (57,1) - 

Rosenvingevägen - - 2 (28,6) - 

Totalt: - - 7 (100,0) - 

Vilken boendeform är mest intressant för dig? 

Villa 217 (41,4) - - - 

Radhus (bostadsrätt) 59 (11,3) - - - 

Radhus (hyresrätt) 18 (3,4) - - - 

Lägenhet (bostadsrätt) 170 (32,4) - - - 

Lägenhet (hyresrätt) 60 (11,5) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Vilken/vilka miljöcertifiering/ar för bostäder känner du igen? 

Miljöbyggnad  

Nej, jag känner inte alls till det 199 (38,0) 12 (28,6) 2 (28,6) 8 (28,6) 

Jag har hört talas om det 176 (33,6) 16 (38,1) 1 (14,3) 8 (28,6) 

Jag känner till det 99 (18,9) 9 (21,4) 3 (42,9) 2 (7,1) 

Jag känner mycket väl till det 43 (8,2) 4 (9,5) 1 (14,3) 7 (25,0) 

Totalt: 517 (98,7) 41 (97,6) 7 (100,0) 25 (89,3) 

Missade: 7 (1,3) 1 (2,4) - 3 (10,7) 

Totalt: 524 (100,0) 42(100,0) - 28 (100,0) 

Svanen 

Nej, jag känner inte alls till det 107 (20,4) 0 (0) 2 (28,6) 3 (10,7) 

Jag har hört talas om det 133 (25,4) 4 (9,5)  0 (0) 6 (21,4) 

Jag känner till det 181 (34,5) 21 (50,0) 4 (57,1) 5 (17,9) 

Jag känner mycket väl till det 98 (18,7) 17 (40,5) 1 (14,3) 4 (14,3) 

Totalt: 519 (99,0) 42 (100,0) 7 (100,0) 18 (64,3) 

Missade: 5 (1,0) - - 10 (35,7) 

Totalt: 524 (100,0) - - 28 (100,0) 

FEBY 

Nej, jag känner inte alls till det 452 (86,3) 37 (88,1) 5 (71,4) 0 (0) 

Jag har hört talas om det 33 (6,3) 2 (4,8) 2 (28,6) 0 (0) 

Jag känner till det 13 (2,5) 1 (2,4) 0 (0) 1 (3,6) 

Jag känner mycket väl till det 8 (1,5) 0 (0) 0 (0) 14 (50,0) 

Totalt: 506 (96,6) 40 (95,2) 7 (100,0) 15 (53,6) 

Missade: 18 (3,4) 2 (4,8) - 13 (46,4) 

Totalt: 524 (100,0) 42 (100,0) - 28 (100,0) 

PHI 

Nej, jag känner inte alls till det 460 (87,8) 36 (85,7)  6 (85,7) 0 (0) 

Jag har hört talas om det 29 (5,5) 3 (7,1) 1 (14,3) 0 (0) 

Jag känner till det 10 (1,9) 1 (2,4) 0 (0) 1 (3,6) 

Jag känner mycket väl till det 4 (0,8) 0 (0) 0 (0) 14 (50,0) 

Totalt: 503 (96,0) 40 (95,2) 7 (100,0) 15 (53,6) 

Missade: 21 (4,0) 2 (4,8) - 13 (46,4) 

Totalt: 524 (100,0) 42 (100,0) - 28 (100,0) 

Jag känner också till följande miljöcertifiering 

BREEAM 7 (1,3) - - - 

LEED 4 (0,8) - - - 

Greenbuilding 2 (0,4) 1 (2,4) - - 

Well 1 (0,2) - - - 

SundaHus 3 (0,6) - - - 

ISO 4 (0,8) - - - 

Klimathus 1 (0,2) - -  

Basta 1 (0,2) - - - 

Krav 3 (0,6) - - - 
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Guld och silver 1 (0,2) - - - 

Ja 1 (0,2) - - - 

Fairtrade 1 (0,2) - - - 

Passivhus 1 (0,2) - - - 

Petc 1 (0,2) - - - 

Miljöhus - - 1 (14,3) - 

Totalt: 31 (5,9) 1 (2,4) 1 (14,3) - 

Missade: 493 (94,1) 41 (97,6) 6 (85,7) - 

Totalt: 524 (100,0) 42 (100,0) 7 (100,0) - 

Vet du om din nuvarande bostad är miljöcertifierad? 

Ja - 41 (97,6) 6 (85,7) 25 (89,3) 

Nej - 1 (2,4) 0 (0) 1 (3,6) 

Vet ej - 0 (0) 1 (14,3) 2 (7,1) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Om ja, påverkade det ditt köp av bostad? 

Ja - 11 (26,2) 3 (42,9) 3 (10,7) 

Nej - 30 (71,4) 4 (57,1) 14 (50,0) 

Annan orsak - 0 (0) 0 (0) 7 (25,0) 

Totalt: - 41 (97,6) 7 (100,0) 24 (85,7) 

Missade: - 1 (2,4)  - 4 (14,3) 

Totalt: - 42(100,0) - 28 (100,0) 

Om du skulle köpa en ny bostad idag, hade en miljöcertifiering av byggnaden påverkat ditt val av bostad?  

Vet ej 46 (8,8) 5 (11,9) 0 (0) 5 (17,9) 

Nej 95 (18,1) 8 (19,0) 1 (14,3) 1 (3,6) 

Ja, någorlunda. Beror på pris 366 (69,8) 28 (66,7) 5 (71,4) 21 (75,0) 

Ja, definitivt. Oavsett pris 16 (3,1) 1 (2,4) 1 (14.3) 1 (3,6) 

Totalt: 523 (99,8) 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Missade: 1 (0,2) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Hur mycket mer procentuellt hade du kunnat betala för en miljöcertifierad byggnad i jämförelse med utgångspriset? 

0 % 136 (26,0) 11 (26,2)  0 (0) 4 (14,3) 

<5 % 241 (46,0) 24 (57,1)  3 (42,9) 18 (64,3) 

5–10 % 132 (25,2) 7 (16,7) 3 (42,9) 2 (7,1) 

10–20 % 11 (2,1) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 

Totalt: 520 (99,2) 42 (100,0) 7 (100,0) 24 (85,7) 

Missade: 4 (0,8) - - 4 (14,3) 

Totalt: 524 (100,0) - - 28 (100,0) 

Vilken typ av samhälle/stad hade du valt att bosätta dig i om du skulle byta bostad idag? 

Landsbygd 34 (6,5) 9 (21,4)  2 (28,6) 1 (3,6) 

Småstad 240 (45,8) 12 (28,6) 3 (42,9) 12 (42,9) 

Förort till storstad 179 (34,2) 19 (45,2)  2 (28,6) 11 (39,3) 

Centralt i storstad 69 (13,2) 2 (4,8) 0 (0) 2 (7,1) 

Totalt: 522 (99,6) 42 (100,0) 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: 2 (0,4) - - 2 (7,1) 

Totalt: 524 (100,0) - - 28 (100,0) 

Hur skulle du värdera nedanstående aspekter vid val av ny bostad? 

Låg energianvändning 

Värderar inte alls 5 (1,0) - - - 

Värderar någorlunda 73 (13,9) - - - 

Värderar högt 252 (48,1) - - - 

Värderar väldigt högt 192 (36,6) - - - 

Totalt: 522 (99,6) - - - 

Missade: 2 (0,4) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

God ljudmiljö 

Värderar inte alls 5 (1,0) - - - 

Värderar någorlunda 31(5,9) - - - 

Värderar högt 223 (42,6) - - - 
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Värderar väldigt högt 264 (50,4) - - - 

Totalt: 523 (99,8) - - - 

Missade: 1 (0,2) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Bra inomhusklimat 

Värderar inte alls 2 (0,4) - - - 

Värderar någorlunda 12 (2,3) - - - 

Värderar högt 224 (42,7) - - - 

Värderar väldigt högt 283 (54,0) - - - 

Totalt: 521 (99,4) - - - 

Missade: 3 (0,6) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

God tillgång till dagsljus 

Värderar inte alls 4 (0,8) - - - 

Värderar någorlunda 20 (3,8) - - - 

Värderar högt 169 (32,3) - - - 

Värderar väldigt högt 329 (62,8) - - - 

Totalt: 522 (99,6) - - - 

Missade: 2 (0,4) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Energisnåla vitvaror i hemmet 

Värderar inte alls 8 (1,5) - - - 

Värderar någorlunda 78 (14,9) - - - 

Värderar högt 234 (44,7) - - - 

Värderar väldigt högt 201 (38,4) - - - 

Totalt: 521 (99,4) - - - 

Missade: 3 (0,6) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Möjlighet till odling på gården 

Värderar inte alls 157 (30,0) - - - 

Värderar någorlunda 185 (35,3) - - - 

Värderar högt 105 (20,0) - - - 

Värderar väldigt högt 74 (14,1) - - - 

Totalt: 521 (99,4) - - - 

Missade: 3 (0,6) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Lättillgänglig källsortering 

Värderar inte alls 25 (4,8) - - - 

Värderar någorlunda 110 (21,0) - - - 

Värderar högt 221 (42,2) - - - 

Värderar väldigt högt 166 (31,7) - - - 

Totalt: 522 (99,6) - - - 

Missade: 2 (0,4) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Miljöbedömda byggprodukter i byggnaden (till exempel Svanen, BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen) 

Värderar inte alls 65 (12,4) - - - 

Värderar någorlunda 233 (44,5) - - - 

Värderar högt 164 (31,3) - - - 

Värderar väldigt högt 55 (10,5) - - - 

Totalt: 517 (98,7) - - - 

Missade: 7 (1,3) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Återvunnet byggmaterial 

Värderar inte alls 122 (23,3) - - - 

Värderar någorlunda 248 (47,3) - - - 

Värderar högt 117 (22,3) - - - 

Värderar väldigt högt 32 (6,1) - - - 

Totalt: 519 (99,0) - - - 
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Missade: 5 (1,0) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Cykelförvaring 

Värderar inte alls 57 (10,9) - - - 

Värderar någorlunda 135 (25,8) - - - 

Värderar högt 203 (38,7) - - - 

Värderar väldigt högt 126 (24,0) - - - 

Totalt: 521 (99,4) - - - 

Missade: 3 (0,6) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Vilka andra aspekter tycker du är viktiga för din boendemiljö? 

Miljömärkta invändiga interiörer till exempel kök, badrum, golv etcetera 

Inte alls viktigt 70 (13,4) - - - 

Någorlunda viktigt 232 (44,3) - - - 

Mer viktigt 150 (28,6) - - - 

Mycket viktigt 69 (13,2) - - - 

Totalt: 521 (99,4) - - - 

Missade: 3 (0,6) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Cykelpool 

Inte alls viktigt 373 (71,2) - - - 

Någorlunda viktigt 111 (21,2) - - - 

Mer viktigt 27 (5,2) - - - 

Mycket viktigt 8 (1,5) - - - 

Totalt: 519 (99,0) - - - 

Missade: 5 (1,0) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Bilpool 

Inte alls viktigt 277 (52,9) - - - 

Någorlunda viktigt 153 (29,2) - - - 

Mer viktigt 72 (13,7) - - - 

Mycket viktigt 19 (3,6) - - - 

Totalt: 521 (99,4) - - - 

Missade: 3 (0,6) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Laddningsstolpar för elbilar 

Inte alls viktigt 116 (22,1) - - - 

Någorlunda viktigt 177 (33,8) - - - 

Mer viktigt 157 (30,0) - - - 

Mycket viktigt 70 (13,4) - - - 

Totalt: 520 (99,2) - - - 

Missade: 4 (0,8) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Gemensamhetsytor (till exempel grillplats, utespa, trädgård, lekplats) 

Inte alls viktigt 72 (13,7) - - - 

Någorlunda viktigt 184 (35,1) - - - 

Mer viktigt 184 (35,1) - - - 

Mycket viktigt 80 (15,3) - - - 

Totalt: 520 (99,2) - - - 

Missade: 4 (0,8) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Välfungerande kollektivtrafik i närområdet 

Inte alls viktigt 6 (1,1) - - - 

Någorlunda viktigt 67 (12,8) - - - 

Mer viktigt 190 (36,3) - - - 

Mycket viktigt 260 (49,6) - - - 

Totalt: 523 (99,8) - - - 

Missade: 1 (0,2) - - - 
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Totalt: 524 (100,0) - - - 

Gångavstånd till grönområden 

Inte alls viktigt 10 (1,9) - - - 

Någorlunda viktigt 50 (9,5) - - - 

Mer viktigt 208 (39,7) - - - 

Mycket viktigt 255 (48,7) - - - 

Totalt: 523 (99,8) - - - 

Missade: 1 (0,2) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Närhet till centrum där det finns mat- och klädbutiker, vårdcentral, apotek mm. 

Inte alls viktigt 16 (3,1) - - - 

Någorlunda viktigt 134 (25,6) - - - 

Mer viktigt 210 (40,1) - - - 

Mycket viktigt 162 (30,9) - - - 

Totalt: 522 (99,6) - - - 

Missade: 2 (0,4) - - - 

Totalt: 524 (100,0) - - - 

Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i din bostad idag? 

Låg energianvändning 

Inte alls bra - 1 (2,4) 1 (14,3) 0 (0) 

Mindre bra - 4 (9,5) 0 (0) 1 (3,6) 

Bra - 25 (59,5) 1 (14,3) 10 (35,7) 

Väldigt bra - 11 (26,2) 5 (71,4) 15 (53,6) 

Totalt: - 41 (97,6) 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: - 1 (2,4) - 2 (7,1) 

Totalt: - 42 (100,0) - 28 (100,0) 

Förnybar energi (till exempel solceller, solfångare) 

Inte alls bra - 17 (40,5) - - 

Mindre bra - 2 (4,8) - - 

Bra - 12 (28,6) - - 

Väldigt bra - 3 (7,1) - - 

Totalt: - 34 (81,0) - - 

Missade: - 8 (19,0) - - 

Totalt: - 42 (100,0) - - 

God ljudmiljö 

Inte alls bra - 4 (9,5) 0 (0) 0 (0) 

Mindre bra - 10 (23,8) 0 (0) (0) 

Bra - 17 (40,5) 2 (28,6) 7 (25,0) 

Väldigt bra - 11 (26,2) 5 (71,4) 20 (71,4) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Bra inomhusmiljö 

Inte alls bra - 1 (2,4) 1 (14,3) 2 (7,1) 

Mindre bra - 7 (16,7) 1 (14,3) 2 (7,1) 

Bra - 20 (47,6) 4 (57,1) 15 (53,6) 

Väldigt bra - 14 (33,3) 1 (14,3) 8 (28,6) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

God tillgång till dagsljus 

Inte alls bra - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Mindre bra - 1 (2,4) 0 (0) 1 (3,6) 

Bra - 15 (35,7) 3 (42,9) 8 (28,6) 

Väldigt bra - 26 (61,9) 4 (57,1) 18 (64,3) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 



 

- 32 - 

 

Energisnåla vitvaror i hemmet 

Inte alls bra - 0 (0) 0 (0) 1 (3,6) 

Mindre bra - 3 (7,1) 0 (0) 1 (3,6) 

Bra - 28 (66,7) 1 (14,3) 15 (53,6) 

Väldigt bra - 10 (23,8) 6 (85,7) 11 (39,3) 

Totalt: - 41 (97,6) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Missade: - 1 (2,4) - - 

Totalt: - 42 (100,0) - - 

Miljömärkta invändiga interiörer (till exempel kök, badrum, golv etcetera) 

Inte alls bra - 1 (2,4) - - 

Mindre bra - 2 (4,8) - - 

Bra - 30 (71,4) - - 

Väldigt bra - 9 (21,4) - - 

Totalt: - 42 (100,0) - - 

Grönt tak (till exempel sedumtak) 

Inte alls bra - 16 (38,1) - - 

Mindre bra - 5 (11,9) - - 

Bra - 8 (19,0) - - 

Väldigt bra - 1 (2,4) - - 

Totalt: - 30 (71,4) - - 

Missade: - 12 (28,6) - - 

Totalt: - 42 (100,0) - - 

Carport 

Inte alls bra - - 0 (0) - 

Mindre bra - - 1 (14,3) - 

Bra - - 4 (57,1) - 

Väldigt bra - - 2 (28,6) - 

Totalt: - - 7 (100,0) - 

Gemensamhetslokaler 

Inte alls bra - - 0 (0) 0 (0) 

Mindre bra - - 3 (42,9) 0 (0) 

Bra - - 3 (42,9) 7 (25,0) 

Väldigt bra - - 0 (0) 21 (75,0) 

Totalt: - - 6 (85,7) 28 (100,0) 

Missade: - - 1 (14,3) - 

Totalt: - - 7 (100,0) - 

Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt bostadsområde idag? 

Lättillgänglig möjlighet till källsortering 

Inte alls bra - 8 (19,0) 0 (0) 0 (0) 

Mindre bra - 6 (14,3) 1 (14,3) 0 (0) 

Bra - 19 (45,2) 2 (28,6) 10 (35,7) 

Väldigt bra - 9 (21,4) 4 (57,1) 17 (60,7) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Odlingsplats för din trädgård 

Inte alls bra - 3 (7,1) - - 

Mindre bra - 1 (2,4) - - 

Bra - 19 (45,2) - - 

Väldigt bra - 19 (45,2) - - 

Totalt: - 42 (100,0) - - 

Cykelförvaring 

Inte alls bra - 10 (23,8) 1 (14,3) 1 (3,6) 

Mindre bra - 3 (7,1) 4 (57,1) 1 (3,6) 

Bra - 19 (45,2) 1 (14,3) 13 (46,4) 

Väldigt bra - 9 (21,4) 1 (14,3) 11 (39,3) 

Totalt: - 41 (97,6) 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: - 1 (2,4) - 2 (7,1) 
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Totalt: - 42 (100,0) - 28 (100,0) 

Laddningsstolpar för elbilar 

Inte alls bra - 28 (66,7) - - 

Mindre bra - 6 (14,3) - - 

Bra - 3 (7,1) - - 

Väldigt bra - 0 (0) - - 

Totalt: - 37 (88,1) - - 

Missade: - 5 (11,9) - - 

Totalt: - 42 (100,0) - - 

Gemensamhetsytor (till exempel grillplats, lekplats mm) 

Inte alls bra - 13 (31,0) 1 (14,3) 0 (0) 

Mindre bra - 7 (16,7) 4 (57,1) 0 (0) 

Bra - 14 (33,3) 2 (28,6) 10 (35,7) 

Väldigt bra - 8 (19,0) 0 (0) 17 (60,7) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade:    1 (3,6) 

Totalt:    28 (100,0) 

Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt närområde idag? 

Välfungerande kollektivtrafik i närområdet 

Inte alls bra - 11 (26,2) 0 (0) 1 (3,6) 

Mindre bra - 12 (28,6) 0 (0) 4 (14,3) 

Bra - 15 (35,7) 6 (85,7) 17 (60,7) 

Väldigt bra - 4 (9,5) 1 (14,3) 6 (21,4) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Gångavstånd till grönområden 

Inte alls bra - 3 (7,1) 1 (14,3) 1 (3,6) 

Mindre bra - 3 (7,1) 0 (0) 0 (0) 

Bra - 7 (16,7) 3 (42,9) 15 (53,6) 

Väldigt bra - 29 (69,0) 3 (42,9) 11 (39,3) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Närhet till centrum där det finns mat- och klädbutiker, vårdcentral, apotek mm. 

Inte alls bra - 2 (4,8) 0 (0) 0 (0) 

Mindre bra - 11 (26,2) 1 (14,3) 7 (25,0) 

Bra - 18 (42,9) 3 (42,9) 14 (50,0) 

Väldigt bra - 11 (26,2) 3 (42,9) 7 (25,0) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i din bostad idag? 

Låg energianvändning 

Inte alls viktig - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 1 (2,4) 0 (0) 1 (3,6) 

Mer viktig - 7 (16,7) 3 (42,9) 9 (32,1) 

Mycket viktig - 34 (81,0) 4 (57,1) 17 (60,7) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Förnybar energi (till exempel solceller, solfångare) 

Inte alls viktig - 5 (11,9) 0 (0) 1 (3,6) 

Någorlunda viktig - 19 (45,2) 0 (0) 3 (10,7) 

Mer viktig - 7 (16,7) 2 (28,6) 7 (25,0) 

Mycket viktig - 10 (23,8) 4 (57,1) 16 (57,1) 

Totalt: - 41 (97,6) 6 (85,7) 27 (96,4) 

Missade: - 1 (2,4) 1 (14,3) 1 (3,6) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

God ljudmiljö 

Inte alls viktig - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 3 (7,1) 0 (0) 1 (3,6) 
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Mer viktig - 11 (26,2) 1 (14,3) 8 (28,6) 

Mycket viktig - 28 (66,7) 5 (71,4) 18 (64,3) 

Totalt: - 42 (100,0) 6 (85,7) 27 (96,4) 

Missade: -  1 (14,3) 1 (3,6) 

Totalt: -  7 (100,0) 28 (100,0) 

Bra inomhusmiljö 

Inte alls viktig - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Mer viktig - 10 (23,8) 0 (0) 7 (25,0) 

Mycket viktig - 32 (76,2) 7 (100,0) 20 (71,4) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

God tillgång till dagsljus 

Inte alls viktig - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 0 (0) 0 (0) 3 (10,7) 

Mer viktig - 15 (35,7) 2 (28,6) 4 (14,3) 

Mycket viktig - 27 (64,3) 5 (71,4) 19 (67,9) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: - - - 2 (7,1) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Energisnåla vitvaror i hemmet 

Inte alls viktig - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 4 (9,5) 0 (0) 2 (7,1) 

Mer viktig - 16 (38,1) 3 (42,9) 8 (28,6) 

Mycket viktig - 22 (52,4) 4 (57,1) 16 (57,1) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: - - - 2 (7,1) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Miljömärkta invändiga interiörer (till exempel kök, badrum, golv etcetera) 

Inte alls viktig - 3 (7,1) - - 

Någorlunda viktig - 17 (40,5) - - 

Mer viktig - 15 (35,7) - - 

Mycket viktig - 7 (16,7) - - 

Totalt: - 42 (100,0) - - 

Miljöbedömda byggprodukter i byggnaden (till exempel Svanen, BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen) 

Inte alls viktig - 3 (7,1) 0 (0) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 15 (35,7) 1 (14,3) 4 (14,3) 

Mer viktig - 19 (45,2) 4 (57,1) 10 (35,7) 

Mycket viktig - 4 (9,5) 1 (14,3) 6 (21,4) 

Totalt: - 41 (97,6) 6 (85,7) 20 (71,4) 

Missade: - 1 (2,4) 1 (14,3) 8 (28,6) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Grönt tak (till exempel sedumtak) 

Inte alls viktig - 17 (40,5) - - 

Någorlunda viktig - 16 (38,1) - - 

Mer viktig - 5 (11,9) - - 

Mycket viktig - 3 (7,1) - - 

Totalt: - 41 (97,6) - - 

Missade: - 1 (2,4) - - 

Totalt: - 42 (100,0) - - 

Gemensamhetslokaler 

Inte alls viktig - - 3 (42,9) 0 (0) 

Någorlunda viktig - - 3 (42,9) 1 (3,6) 

Mer viktig - - 0 (0) 10 (35,7) 

Mycket viktig - - 1 (14,3) 15 (53,6) 

Totalt: - - 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: - - - 2 (7,1) 
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Totalt: - - - 28 (100,0) 

Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i ditt bostadsområde idag? 

Lättillgänglig möjlighet till källsortering 

Inte alls viktig - 0 (0) 0 (0) 1 (3,6) 

Någorlunda viktig - 8 (19,0) 1 (14,3) 1 (3,6) 

Mer viktig - 22 (52,4) 2 (28,6) 9 (32,1) 

Mycket viktig - 12 (28,6) 4 (57,1) 17 (60,7) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Odlingsplats på gården 

Inte alls viktig - 5 (11,9) 2 (28,6) 11 (39,3) 

Någorlunda viktig - 16 (38,1) 2 (28,6) 13 (46,4) 

Mer viktig - 16 (38,1) 2 (28,6) 3 (10,7) 

Mycket viktig - 5 (11,9) 1 (14,3) 0 (0) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Cykelförvaring 

Inte alls viktig - 5 (11,9) 1 (14,3) 1 (3,6) 

Någorlunda viktig - 14 (33,3) 1 (14,3) 6 (21,4) 

Mer viktig - 11 (26,2) 4 (57,1) 8 (28,6) 

Mycket viktig - 12 (28,6) 1 (14,3)  12 (42,9) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Cykelpool 

Inte alls viktig - 35 (83,3) 6 (85,7) 19 (67,9) 

Någorlunda viktig - 6 (14,3) 1 (14,3) 4 (14,3) 

Mer viktig - 0 (0) 0 (0) 2 (7,1) 

Mycket viktig - 1 (2,4) 0 (0) 1 (3,6) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: - - - 2 (7,1) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Laddningsstolpar för elbilar 

Inte alls viktig - 16 (38,1) 2 (28,6) 9 (32,1) 

Någorlunda viktig - 15 (35,7) 1 (14,3) 10 (35,7) 

Mer viktig - 8 (19,0)  2 (28,6) 3 (10,7) 

Mycket viktig - 3 (7,1) 2 (28,6) 6 (21,4) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Bilpool 

Inte alls viktig - 28 (66,7) 4 (57,1) 12 (42,9) 

Någorlunda viktig - 9 (21,4) 2 (28,6) 9 (32,1) 

Mer viktig - 3 (7,1) 1 (14,3) 4 (14,3) 

Mycket viktig - 2 (4,8) 0 (0) 1 (3,6) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 26 (92,9) 

Missade: - - - 2 (7,1) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 

Gemensamhetsytor (till exempel grillplats, lekplats med mera) 

Inte alls viktig - 8 (19,0) 2 (28,6) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 11 (26,2) 3 (42,9) 5 (17,9) 

Mer viktig - 18 (42,9) 2 (28,6) 9 (32,1) 

Mycket viktig - 5 (11,9) 0 (0) 14 (50,0) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Rangordna vilka parametrar du tycker är viktiga respektive inte viktiga att ha med i ditt närområde idag? 

Välfungerande kollektivtrafik i närområdet 

Inte alls viktig - 1 (2,4) 0 (0) 1 (3,6) 

Någorlunda viktig - 6 (14,3) 1 (14,3) 1 (3,6) 

Mer viktig - 13 (31,0) 1 (14,3) 7 (25,0) 

Mycket viktig - 22 (52,4)  5 (71,4) 19 (67,9) 
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Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Gångavstånd till grönområden 

Inte alls viktig - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 2 (4,8) 0 (0) 3 (10,7) 

Mer viktig - 10 (23,8) 5 (71,4) 9 (32,1) 

Mycket viktig - 30 (71,4) 2 (28,6) 16 (57,1) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 28 (100,0) 

Närhet till centrum där det finns mat- och klädbutiker, vårdcentral, apotek mm. 

Inte alls viktig - 1 (2,4) 0 (0) 0 (0) 

Någorlunda viktig - 14 (33,3) 1 (14,3) 2 (7,1) 

Mer viktig - 17 (40,5) 3 (42,9) 9 (32,1) 

Mycket viktig - 10 (23,8) 3 (42,9) 16 (57,1) 

Totalt: - 42 (100,0) 7 (100,0) 27 (96,4) 

Missade: - - - 1 (3,6) 

Totalt: - - - 28 (100,0) 
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BILAGA 8. KVALITETSINDEXOMRÅDEN FÖR RESPEKTIVE POPULATION 
 

Potentiella bostadskunder: 

Hållbarhetsaspekter är sorterade efter indexområde som redovisas nedan. 

 

Fyra kvalitetsindexområden: 

1. Inomhusmiljö och energianvändning 

  - Låg energianvändning 

  - Bra inomhusklimat 

  - God tillgång till dagsljus 

  - God ljudmiljö 

  - Energisnåla vitvaror i hemmet 

2. Byggnadsmaterial 

  - Återvunnet byggmaterial 

  - Miljöbedömda byggprodukter i byggnaden (till exempel Svanen, BASTA,  

    SundaHus, Byggvarudeklarationen) 

  - Miljömärkta invändiga interiörer till exempel kök, badrum, golv.  

3. Transportmedel 

  - Bilpool 

  - Cykelpool 

  - Laddstolpar för elbilar 

4. Närområde 

  - Gemensamhetsytor (till exempel grillplats, utespa, trädgård, lekplats) 

  - Välfungerande kollektivtrafik i närområdet 

  - Närhet till centrum 

  - Gångavstånd till grönområden 

 

Parametrarna lättillgänglig möjlighet till källsortering, cykelförvaring och odling på gården 

exkluderades på grund av för låg reliabilitet.  
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Population i Svanen-märkt bostad: 

Hållbarhetsaspekter är sorterade efter indexområde som redovisas nedan. 

 

Fyra kvalitetsindexområden: 

1. Inomhusmiljö och energianvändning 

  - Låg energianvändning 

  - Bra inomhusklimat 

  - God tillgång till dagsljus 

  - God ljudmiljö 

  - Energisnåla vitvaror i hemmet 

2. Byggnadsmaterial 

  - Miljöbedömda byggprodukter i byggnaden som till exempel Svanen, BASTA,  

    SundaHus och Byggvarudeklarationen. 

  - Miljömärkta invändiga interiörer som till exempel kök, badrum, golv.  

  - Grönt tak som till exempel sedumtak. 

  - Förnybar energi som till exempel solfångare, solceller. 

3. Transportmedel 

  - Bilpool 

  - Cykelpool 

  - Laddstolpar för elbilar 

4. Närområde 

  - Gemensamhetsytor som till exempel grillplats, utespa, trädgård, lekplats. 

  - Välfungerande kollektivtrafik i närområdet 

  - Närhet till centrum 

  - Gångavstånd till grönområden 

  - Cykelförvaring 

 

Parametrarna lättillgänglig möjlighet till källsortering och odling på gården exkluderades på 

grund av för låg reliabilitet. 
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Population i Passivhus: 

Boende i Kolla Parkstad: 

Hållbarhetsaspekter är sorterade efter indexområde som redovisas nedan. 

 

Tre kvalitetsindexområden: 

1. Inomhusmiljö och energianvändning 

  - Låg energianvändning 

  - Förnybar energi till exempel solfångare eller solceller 

  - God ljudmiljö 

  - Bra inomhusklimat 

  - God tillgång till dagsljus 

  - Energisnåla vitvaror i hemmet 

2. Transportmedel 

  - Bilpool 

  - Cykelpool 

  - Laddstolpar för elbilar 

3. Närområde 

  - Gångavstånd till grönområden 

  - Cykelförvaring 

  - Välfungerande kollektivtrafik 

  - Odling på gården 

  - Lättillgänglig möjlighet till källsortering 

  - Gemensamhetslokaler 

 

Parametrarna gemensamhetsytor, närhet till centrum och miljöbedömda byggprodukter i 

byggnaden exkluderades på grund av för låg reliabilitet. 

 

Boende i Vallda Heberg: 

Det gick inte att genomföra en faktoranalys för indexering på hållbarhetsaspekter i Vallda 

Heberg, därför lades aspekterna in i respektive indexområde som för boende i Kolla Parkstad. 

Ingen reliabilitetsvärden på indexområdena kan därför utföras. 
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