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2.  



 
 

Sammanfattning 

 

Titel: Miljö- och klimatåtgärders betydelse för kunder vid köp av nyproducerade bostäder. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Therese Quennerstedt 

 

Handledare: Agneta Sundström  

 

Datum: 2012 – maj  

 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur potentiella kunder efterfrågar miljö- 

och klimatåtgärder i samband med köp av nyproducerade bostäder. Detta studeras genom 

att undersöka kundens kunskap och intresse av miljö- och klimatåtgärder och inställning till 

att göra en kapitalinsats i samband med detta samt hur kunder vill att miljöförmedlingen 

ska se ut.  

 

Studiens forskningsfrågor är: 

 

1. Hur betydelsefullt är miljö- och klimatåtgärder i samband med köp av en nyproducerad 

bostad för kunden? 

2. Finns det ett intresse av att betala en kapitalinsats för utökade miljö- och klimatåtgärder i 

samband med nyproducerade bostäder? 

 

Metod: En induktiv kunskapsansats har använts. Undersökningen bygger på empiri från 

verkligheten i form av en enkätundersökning och intervjuer som gjorts för att nå en djupare 

förståelse. Analysen bygger på statistik och på sambandet mellan denna information.  

 

Resultat & slutsats: Studien visar att kunderna främst är intresserade av miljö- och 

klimatåtgärder som av egoistiska skäl är fördelaktiga för dem. De åtgärder som berör deras 

hälsa eller ekonomisk vinning, är mest intressant. De egoistiska skälen, egennyttan, är det 

som styr om kunderna väljer miljömärkta alternativ.  

 



 
 

Förslag till fortsattforskning: Studien har inte visat vad åtgärderna som tagits fram i 

denna studie ger för effekt om de genomförs. En ytterligare rapport som följer upp 

resultatet är av intresse för företag inom bostadsbranschen samt för kommande forskning.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till att ge kunskap om hur kunden, den tilltänkta 

köparen, vid köp av en nyproducerad bostad ser på miljö- och klimatåtgärder. Resultatet är 

användbart då det visar hur efterfrågat detta är och om det finns en marknad, en ekonomisk 

vinning, i att satsa på dessa åtgärder.   

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, miljöåtgärder, klimatåtgärder, miljömärkta bostäder, 

alternativ energianvändning, miljömärkta produkter.  

  



 
 

ABSTRACT  

  

Title: Environmental- and climate related measures more crucial for clients in the purchase 

of newly constructed homes.  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Therese Quennerstedt  

 

Supervisor: Agneta Sundström  

 

Date: 2012 – May 

 

Aim: The study aims to describe and analyze how potential customers are asking for 

environmental and climate measures in connection with the purchase of newly constructed 

homes. This is studied by examining the client's knowledge and interest in environmental 

and climate measures and attitude to make a capital contribution in connection with this, 

and how customers want the environmental agency should look like. 

 

These research questions are: 

 

1. How important is environmental and climate measures in connection with the 

purchase of a newly built housing for the customer? 

2. Is there an interest to pay extra money for environmental and climate measures in 

relation to new housing? 

 

Method: An inductive approach is used witch knowledge has been compiled. The survey is 

based on empirical evidence from reality in the form of a questionnaire survey and 

interviews conducted to gain a deeper understanding of the topic (alt subject). The analysis 

is based on statistics but also on the interaction of this information. 

 

Result & Conclusions: The study shows that customers are particularly interested in 

environmental and climate measures are built on selfish motives and favorable to them. 

Those measures that affect their health or financial gain, is most interesting. The selfish 



 
 

reasons, self-interest is what controls whether the customers choose eco-labeled 

alternatives.  

 

Suggestions for future research: The result of the study could not be tested what effects 

these selfish motives have if implemented by a firm. A further report describing the 

outcome of this is of interest for future research.  

 

Key words: Sustainable development, environmental measures, climate action, eco homes, 

alternative energy, eco-labeled products. 
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1. Introduktion 

 

Det har idag kommit att bli allt viktigare för företag i bostadsbranschen att ta ansvar för 

miljöfrågor inom ramen för egen verksamhet. Bakgrunden till detta kan härledas till ett av 

riksdagen uppsatta 16 miljökvalitetsmål, god bebyggd miljö, som med förhoppning ska 

uppnås till 2020. Riksdagens definition av miljömålet är att ”Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten och andra resurser främjas” (Boverket 2012). Exempel på detta är att fler 

byggbolag satsar på att miljöcertifiera sina byggnader. Miljömärkning Sverige utfärdar 

miljöcertifieringar. Hittills har de endast utfärdat två licenser till svanenmärkta flerfamiljshus. 

I Söderköping byggs för tillfället svanenmärkta hyreshus i uppdrag från kommunala 

fastighetsbolag samt ett svanenmärkt flerfamiljhus i Västertorp (Söder DN, 2011-08-29). 

Svanenmärket är en allmänt känd miljömärkning i Sverige. Miljömärkningen finns för villor i 

större utsträckning sedan flera år tillbaka.  

 

Anledningen till att byggbolag generellt har fått ökat intresse för miljöfrågor ligger delvis i de 

miljökvalitetsmål som riksdagen sammanställt (Boverket 2012). Förutom det målet finns en 

tendens till att företag söker sig till de alternativa energikällorna för att det finns en 

ekonomisk vinning. Detta säger Christian Azar, professor i energi och miljö, Chalmers 

tekniska högskola, i ett debattinlägg i Dagens Nyheter (2012-04-10). Azar menar att 

kostnaden för sol- och vindenergi har sjunkit. ”Ett antal viktiga förklaringar ligger bakom de 

sjunkande kostnaderna. När man bygger upp marknader för solceller eller vind, så möjliggörs 

industriell aktivitet. Kapitalister tar över från forskning i labb på universitet världen över. När 

marknaden växer erbjuds stordriftsfördelar, produktionsprocesser förbättras, och så vidare. 

Dessutom tillkommer mer forskningspengar, vilket möjliggör tekniska förbättringar, till 

exempel när det gäller solcellernas effektivitet” (Azar, DN, 2012-04-10). 

 

Energimyndighetens nationella översiktsrapport av solcellsinstallationer i Sverige 2010 IEA 

PVPS utkom 2011. Den visade att den totala installerade soleffekten i Sverige under 2010 

betydligt översteg tidigare års nivåer. Den stora ökningen kommer från de nätinstallerade 

systemen i bostäder, vilket har ökat fyra gånger mer sen året innan. (IEA PVPS 2010: 6). 

Rapporten förklarar behovet av att integrera solceller och solvärme i byggnadsdesignen. (IEA 

PVPS 2010: 13). Detta har Uppsalahem sett att det finns ett behov av. De inledde i augusti 

2011 bygget av ett bostadshus med Nordens största solcellfasad (Lindvall UNT, 2011-08-25).  
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Direktiv från riksdagen och de ekonomiska fördelarna som alternativa energikällor kan ge 

samt medias bevakning av jordens klimatförändringar (Von Hall, SvD, 2012-03-29) är stora 

anledningar till att miljöfrågorna har tagit en central plats i företagens agenda. Hur 

klimatkrisen kommer att påverka oss och vad de kommer att innebära diskuterar Leggewie & 

Welzer (2010) och pekar på riskerna med att skylla över ansvaret till andra. De menar också 

att medvetenhet och handling är olika saker. De säger ”att det är handlingarna som bestämmer 

personen, snarare än att personen skulle bestämma handlingarna” (Leggewie & Welzer, 2010: 

63-64).  

 

Utbud och efterfrågan av miljömärkta produkter i mataffären är numera stor. Utbudet av 

miljömärkta bostäder är desto mindre. Efterfrågan är trots det stor enligt Veidekke bostads 

sifo-undersökning som gjordes hösten 2011. Av den framkom att 68 procent av de som ingick 

i undersökningen vill bo i en svanenmärkt bostad. Av de som vill bo i en svanenmärkt bostad 

kan 49 procent tänka sig att betala upp till 10 procent extra för att få möjlighet till detta. (se 

bilaga 1: Veidekke bostads sifo-undersökning). 

 

Skillnaden mellan en liter ekologisk mjölk och en vanlig liter mjölk är inte många kronor. 

Men hur mycket extra är kunden beredd att betala för en miljömärkt nyproducerad bostad i 

förhållande till en som inte är det? Vad har kunderna för kunskap och vad efterfrågar de när 

det gäller miljöförmedling och åtgärder i samband med miljö- och klimatpåverkan vid köp av 

nyproducerade bostäder? En angelägen fråga att utreda är om kunderna är lika miljömedvetna 

när det gäller vad de har för material i sin bostad som vad de stoppar för mat i munnen. 

Kunskapen om dessa frågor är begränsad och ett område som denna studie vill utreda.  

 

I denna studie riktar jag intresset mot att studera hur kunden ställer sig till miljö- och 

klimatåtgärder i samband med köp av nyproducerade bostäder. Jag vill studera kundens 

engagemang och kunskapsintresse för miljöfrågor, hur angelägna de är att göra en 

kapitalinsats för att medverka i att utveckla en alternativ energikälla, till exempel sol- eller 

vindenergi. Jag vill även studera hur de vill att miljöförmedlingen, dvs. information om miljö- 

och klimatåtgärder, ska se ut. I arbetet utgår jag från kunden, den möjliga köparens 

perspektiv. Vad efterfrågar kunden när de gör sitt val av nyproducerad bostad när det gäller 

miljö- och klimatåtgärder?  

 

Utifrån det jag tagit upp ovan är det följande forskningsfrågor som jag vill studera: 
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1. Hur betydelsefull är miljö- och klimatåtgärder i samband med köp av en nyproducerad 

bostad för kunden? 

2. Finns det ett intresse av att betala en kapitalinsats för utökade miljö- och klimatåtgärder i 

samband med köp av nyproducerade bostäder? 

 

1.1 Syfte 
 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur potentiella kunder efterfrågar miljö- och 

klimatåtgärder i samband med köp av nyproducerade bostäder. Detta studeras genom att 

undersöka kundens kunskap och intresse av miljö- och klimatåtgärder och inställning till att 

göra en kapitalinsats i samband med detta samt hur kunder vill att miljöförmedlingen ska se 

ut. Studien bidrar till att visa att kunder främst grundar sina köp av nyproducerade bostäder 

utifrån hur de själva gynnas av valet.     

 

 1.2 Referensram 
 

Utbudet av liknande studier är litet gällande vad kunder efterfrågar i miljö- och klimatåtgärder 

i samband vid köp av nyproducerade bostäder. Jag har därför i min teori utgått från den 

generella efterfrågan på ett hållbart samhälle samt miljömärkta produkter. Jag har studerat 

miljömärkta matvarors betydelse i jämförelse med miljömärkta bostäder samt för vem de 

hållbara byggnaderna kan anses vara intressanta.  
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2. Metod 
 

I metoden beskriver jag den induktiva kunskapsansats jag använt i rapporten. Därefter 

förklaras studiens huvudstrategi för metodval som genomförts i form av surveystudie och 

halvstrukturerade intervjuer. Därefter beskrivs hur datainsamlingen har gått till och på vilket 

sätt underlaget har analyserats. Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av studiens 

praktiska utförande.   

 

 2.1 Kunskapsansats 
 

Metoden utgår från ett hermeneutiskt perspektiv där tolkningen av empirisk data är det 

centrala i arbetet. Utgångspunkten i studien är att uppnå en djupare förståelse av de data som 

jag samlat in från ”verkligheten”. ”För att uppnå förståelse krävs en viss förståelse om vad 

helheten är för att sedan ta sig in i samspelet mellan växelvis helhetsförståelse och 

delförståelse”, säger Eriksson & Wiedersheim- Paul (2011: 44). Detta är ett råd jag använder i 

studien för att se tendenser i vad kunderna efterfrågar. 

 

Genom att utgå från en induktiv kunskapsansats har jag arbetat med empirin, datainsamling 

från verkligheten, som utgångspunkt för att visa vad kunderna efterfrågar av miljö- och 

klimatåtgärder vid köp av nyproducerade bostäder. Empirin ligger till grund för att uppnå en 

djupare förståelse av vad kunden efterfrågar. Innebörden av induktivt angrepssätt beskriver 

Eriksson & Wiedersheim- Paul (2011:85) med att empiriska uppgifter ska vara själva 

utgångspunkten i en induktiv studie, vilket jag har arbetat efter i studien. Datainsamlingen av 

empiri ska användas för att utforska tendenser av vad kunden efterfrågar. 

 

 2.2 Huvudstrategi vid metodval 
 

En enkätundersökning har genomförts för att kartlägga kundernas åsikter. Av 10 500 utskick 

var det 726 respondenter som svarade på enkäten.  Enkätundersökningen är kvantitativ och 

har genomförts i form av en surveystudie. Genom att välja en grupp människor som får 

möjlighet att svara på frågor om deras efterfrågan av miljö- och klimatåtgärder vid köp av 

nyproducerad bostad kan deras svar ligga till grund för att studera vilka variabler som har 

samband med varandra. Det utvalda segmentet i studien representeras av kunder som anmält 

intresse att delta i ett bostadsprojekt under de 12 senaste månaderna. Bryman (1997:20) 

beskriver surveystudien med att man samlar in information från ett segment av befolkningen 

vid en viss tidpunkt i syfte att upptäcka om och i vilken utsträckning olika variabler har 
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samband med varandra. Genom att utgå från denna metod kan jag se samband mellan vissa av 

frågorna som ingår i enkätundersökningen. Studien bygger också på statistiken som 

framkommit från enkätundersökningen, varav jag beskriver tendenser i detta resultat. För att 

uppnå en djupare förståelse av de svar som enkätundersökningen ger har jag gjort intervjuer 

riktade mot utvalda kunder som deltagit i enkätundersökningen. Detta gjordes i form av en 

kvalitativ intervju. Valet av kvalitativ metod i det här fallet beror på att jag vill uppnå en 

djupare förståelse än vad den kvantitativa enkätundersökningen kan ge.  Intervjuerna har 

utförts genom användning av en halvstrukturerad teknik som innebär att jag dels haft slutna 

frågor som riktades till alla, dels utgått från öppna frågor som har ställts för att ge kunderna 

möjlighet att uttrycka vad de känner. Jag har sedan följt upp otydligheter med följdfrågor för 

att få bättre tydlighet och att kunna styra frågorna i en viss riktning. Denna intervjumodell har 

följts i enlighet med Gillhams (2005) förslag. Datainsamlingen som görs i form av 

enkätundersökningen och intervjuer benämns primärdata. Insamlingen av primärdata sker i 

verkligheten på ”fältet”. Då den induktiva kunskapsansatsen bygger på empirisk data som 

hämtas från verkligheten är primärdata det självklara valet för studien. Empirisk data bygger 

helt på den information jag samlat in från kunderna, vilket gör studien objektiv eftersom det 

är kundernas åsikter som talar. En subjektiv tolkning i denna studie är visserligen möjlig men 

resultatet vilar på data sett från kundens perspektiv så långt det är möjligt. Primärdata består 

av svar från enkäten som inkommit under 2012, samma år som studien slutfördes. Empirin 

kan därmed ses som aktuell och relevant för det område som studeras.   

 

Enkätundersökningen skickades ut till 10 500 intressenter varav 726 svarade vilket 

representerar ca sju procent i svarsfrekvens. Antalet svarande kan ändå anses vara stort och 

ger ett trovärdigt resultat. Hänsyn till svarsbortfall bör dock göras. Mer om detta går att läsa 

under ”Kritisk granskning av studien”. 

 

 Sex intervjuer genomfördes och kan därför ge en skev bild av verkligheten och speciellt om 

de utvalda har samma uppfattning och som inte är representativ för de som ingick i 

enkätstudien. För att risken av detta ska minska har intervjupersonerna valts ut efter den 

information kunderna gav i ”ytterligare att tillägga” i slutet av enkätundersökningen. Detta 

gjordes för att kunder med kritisk syn på miljö- och klimatarbete skulle ingå i intervjuerna.  
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2.3 Dataanalys 
 

Analysen bygger på statistik men även på sambandet mellan denna information. Genom att 

leta efter samvariation och likheter i olika frågor i enkätundersökningen har jag kunnat finna 

samband däremellan. Eriksson & Wiedersheim- Paul (2011:123-124) menar att statistisk 

analys ger möjlighet att precisera informationen samtidigt som det finns en risk att 

informationen snedvrids. Redovisningen av den statistiska informationen görs i diagram. För 

att risken av snedvridning av informationen ska minska redovisas alla variabler med enskild 

procentsats i diagrammen.  

 

De halvstrukturerade intervjuerna behandlas och analyseras utifrån det material som kunnat 

samlas in. Gillham (2005: 179) säger att nackdelen av denna insamlingsmetod är att vissa 

delar av materialet kan saknas men det positiva är att det kommer fram nya upptäckter under 

intervjun som inte var förväntade. Redovisning av de intervjuer jag har gjort kan ses som en 

verbal beskrivning. Enligt Eriksson & Wiedersheim- Paul (2011:87), är det vanligast att 

kvalitativa studier är verbala även om data kan samlas in genom observationer av andra 

uttryckssätt. Analysen av intervjuerna görs i jämförelse med den statistiska informationen. 

Detta kom att styrka den statistiska informationen och gav ett specifikare resultat av vad 

respondenterna menar. 
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2.4 Analysmodell 
För att analysera data i relation till teori har jag delat upp arbetet i tre fokusområden som jag 

har utgått från. Dessa innefattas av specifika frågor i enkätundersökningen och är även 

kopplade till intervjuerna och till teorin. Från dessa analyser har enskilda slutsatser tagits fram 

från de tre fokusområdena.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1, Analysmodell. Källa: egen 

Kundengagemang 

och 

kunskapsintresse. 
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21 från 
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Intervju 

Teori 
 

Slutsatser Slutsatser Slutsatser 



8 
 

2.5 Studiens praktiska utförande 

 
Enkätundersökning har sammanställts och skickats ut som webbenkät till de som anmält sig 

till Riksbyggens intressebank, RB-sälj under det senaste 12 månaderna. Trost (2007:127-128) 

säger att webbenkäten är kostnadseffektivt och att det är lätt för de som får enkäten att svara. 

Detta var anledningarna till varför valet blev webbenkät i den här studien.  Frågorna i enkäten 

har tagits fram utifrån forskningsfrågorna. Frågeställningarna har diskuterats med 

Riksbyggens miljöchef Charlotta Szczepanowski och handledaren Agnetha Sundström. 

Frågeställningarna testades av en kontrollpanel på tio personer i en förpilotundersökning. 

Dessa fick svara på frågorna och därefter ge kritik på de frågor de inte förstod eller tyckte var 

otydliga. Efter att ha tagit hänsyn till deras synpunkter sammanställdes 23 enkätfrågor som 

delades in i fyra delar som beskrivs mer ingående i nästa avsnitt. 

2.5.1 Enkätundersökningens uppdelning 

 

Första delen består av fyra frågor och omfattar:  

 Kundernas generella förhållningssätt till miljön. 

Andra delen består av nio frågor och omfattar: 

 Kundernas förhållningssätt vid köp av bostad och möjligt köp. 

Tredje delen består av sju frågor och omfattar: 

 Kundernas förhållningssätt till ett utökat arbete av miljö- och klimatåtgärder samt 

kapitalinsatser i förhållande till detta. 

Fjärde delen består av tre frågor och omfattar: 

 Personlig fakta om kön, ålder samt arbetsinsats. 

 

Resultatet från enkätundersökningen har jag delat upp i tre fokusområden. Dessa områden 

skapade jag för att kunna se samband och tendenser i materialet som jag samlat in. Valet av 

vilka frågor som togs med i fokusområdena gjordes efter dess möjlighet att ge svar på 

forskningsfrågorna. Endast en fråga från ”personlig fakta” tog jag med då de resterande inte 

var relevanta. Frågorna är ställda från kundens perspektiv och könet har därför ingen 

betydelse för att ge svar på forskningsfrågorna.  Analysen och slutsatserna från dessa områden 

bygger inte enbart på resultatet från enkätundersökningen utan även från materialet från 

intervjuerna och tidigare forskning i form av teori. Fokusområdena ger sammanställda 

slutsatser som ger svar på forskningsfrågorna.  
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Några frågor sållades bort, då deras resultat inte var relevant för att besvara 

forskningsfrågorna. 

Dessa fokusområdsen är:  

• Kundengagemang och kunskapsintresse 

- Består av fråga 3, 4, 5 och 11. 

 

Dessa frågor valdes ut till detta fokusområde eftersom de visar tendenser på vad kunden anser 

vara viktigt i dessa sammanhang. De olika alternativen som frågorna representerar ger en bild 

av kundernas generella intresse och engagemang i miljö- och klimatsammanhang.   

 

• Utökat miljö- och klimatarbete samt kapitalinsats. 

- Består av fråga 7, 9, 14, 15, 16, 17 och stöd av 23. 

 

Dessa frågor valdes ut till detta fokusområde eftersom de visar tendenser om kunden skulle 

kunna tänka sig att betala en viss summa pengar för ett miljö- och klimatarbete. Frågorna 

visar vad kunden anser i dess frågor i samband med klimatkompensation och alternativ 

energianvändning. Dessa områden kan anses vara ett utökat miljö- och klimatarbete. Dessa 

frågor visar ett samband mellan respondenternas svar i form av betydelse av ett utökat miljö- 

och klimatarbete samt vilja att beta för detta. Fokusområdet visar sambandet mellan dessa.  

Detta område stöds av frågan som visar åldern på respondenterna. Denna fråga togs med för 

att utforska om det finns något samband mellan ålder och intresse av dessa frågor samt vilja 

till att betala en kapitalinsats. 

  

• Miljöförmedling. 

-  Består av fråga 19 och 21 

 

Dessa frågor valdes ut till detta fokusområde eftersom de visar tendenser om vad kunden 

anser om generell och specifik miljöförmedling. Fokusområdet visar även sambandet mellan 

dessa.  

2.5.2 Utformning av enkätfrågor 

 

Specifika aspekter har jag tagits hänsyn till vid utformning av enkätformuläret. Trost 

(2007:99) beskriver vikten av att missivbrevet ska ge information om enkätundersökningen 

och var respondenterna kan vända sig vid frågor. Jag har därför utformat missivbrevet utifrån 
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den information som respondenterna behöver för att kunna svara på enkäten samt för att 

underlätta för dem att finna de kontaktuppgifter de behöver vid behov. Missivbrevet ger även 

information om att respondenterna har möjlighet att få böcker och biobiljetter om de ställer 

upp i enkätundersökningen och i intervjun. Enligt Trost (2007:98) är det av stor vikt att 

missivbrevet hänger ihop med enkätfrågorna så att ingen information faller bort. Genom att 

missivbrevet har placerats i mailbrevet tillsammans med länken till enkätundersökningen 

minskar risken att missivbrevet försvinner.  

 

Frågeformuläret ska vara konsekvent utformat, estetiskt och språkligt korrekt (Trost, 

2007:88).  Jag har i frågeformuläret använt ett språkbruk som kontrollpanelen, ansåg uppfylla 

dessa kriterier. Anledningen till detta är att underlätta så mycket det går för respondenterna 

när de svarar på enkäten. Frågeformuläret behöver också vara sammanställt så att de som 

svarar på frågorna endast ska behöva svara på en frågeställning per fråga (Trost, 2007:82-83). 

Jag har utformat frågorna så att de ska innefattas av en frågeställning, vilket gör att risken för 

missuppfattningar i frågan minskar. Frågorna i enkäten ska ställts med vanligt språkbruk så att 

missuppfattningar ska undvikas Trost (2007: 84). Jag har utformat frågorna med ett vanligt 

språkbruk som innebär att respondenter med olika utbildningar och ursprung ska kunna svara 

på enkäten. Språkbruket jag har använt mig av är rakt och okomplicerat.  

 

Respondenterna ska få den information de behöver i enkäten för att kunna svara på frågorna 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:103). För att uppfylla dessa kriterier har jag i fråga 16 

valt att ta med alternativet ”jag vet inte vad det innebär”. Detta för att frågan kan kräva en viss 

kunskap och för att detta svarsalternativ kan ge svar på bristande kunskaper hos 

respondenterna. Öppna frågor kan innebära nackdelar, vilket kan innebära svar som är svåra 

att tolka och extra administrativa kostnader, då materialet tar lång tid att analysera Trost 

(2011:74-76). För att undvika detta tog jag bort de öppna frågor i enkäten och lät istället 

respondenterna tillägga om det hade något att delge i slutet.  

(Se bilaga 2: enkätfrågor) 

2.5.3 Val av respondenter 

 

Enkätundersökningen skickades till intressenter ur Riksbyggens intressebanken. De som 

anmält intresse på ett bostadsobjekt under de senaste 12 månaderna valdes ut. Därefter har 

dubbelkopior och personer med samma adress sorterats bort. Antalet intressenter som fick 

mail var cirka 10 000. 
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2.5.4 Missivbrev 

 

Dessa fick ett mail skickat till den mailadress de uppgivit via intressebanken. I mailet fanns 

missivbrevet och en länk till webbenkäten som fanns upplagd på företagets hemsida. Detta 

system beskriver Trost (2007: 127). (Se bilaga 3: Informationsmail med länk till webbenkät). 

 

2.5.5 Tackmeddelande 

 

Som tidigare nämnts svarade 726 respondenter på enkäten. När de skickat tillbaka enkäten 

som besvarad kom ett tackmeddelande till dem med en påminnelse från missivbrevet med 

information om möjligheten att delta i en intervju. Trost beskriver vikten av tackkort eller 

liknande (2007: 113-114) med att visa respekt och tacksamhet till personen som tagit sig tid 

till att svara på enkäten.  (Se bilaga 4: Tackmeddelande). 

 

Av de respondenter som anmält intresse för intervjun valdes tre kvinnor och tre män för att 

delta. 

 

Se bilaga 5: Meddelande om intervju. 

Se bilaga 6: Meddelande om uttagning till intervju. 

 

2.5.6 Struktur på intervju 

 

Intervjufrågorna grundar sig på svaren från 726 respondenter från enkätundersökningen. 

Intervjufrågorna testades i en pilot-undersökning/-intervju. Intervjuerna utfördes i Stockholm, 

Uppsala och via telefon. Telefonintervjuerna gjordes med respondenter som bor i andra delar 

av Sverige. Intervjun var halvstrukturerad, då den bestod av öppna och slutna frågor men med 

en viss ledning av mig för att nå svar på delfrågor jag söker. Intervjuerna tog 90-120 minuter 

att genomföra. Efter intervjun sammanställdes materialet och skickades över till respondenten 

för godkännande så att eventuella missförstånd kunde rättas till. 

 

Enkätundersökningen och intervjuerna har sedan analyserats tillsammans med teorin. Därefter 

har slutsatser och förslag på förbättringsåtgärder sammanställts. 
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3. Branschinformation 
 
 

 3.1 Miljö- och klimatåtgärder 
 

Miljö- och klimatåtgärder är åtgärder som minskar den miljö- och klimatförstöring som 

jorden utsätts för. Liknande åtgärder kan företag arbeta med för att nå miljömål men även 

privatpersonen kan ägna sig åt detta för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. 

(Se bilaga 7: Exempel på checklista från KFUK-KFUM över miljö- och klimatåtgärder) 

 

 3.2 Miljöbyggnad 
 

(Sweden Green Buildning Council 2012, ansvarar för certifiering av miljöbyggnad) 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler 

samt svensk byggpraxis. Systemet är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt att använda 

samtidigt som det men ändå ses som verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara 

byggnader. Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad 

gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och 

befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, 

silver eller guld. Sweden Green Building Council hanterar Miljöbyggnad sedan 1 januari 2011 

och lanserade i början på 2012 en uppdatering; version 2.1. Miljöbyggnad hette tidigare 

Miljöklassad byggnad. Sweden Green Building Council rekommenderar att fastighetsägare 

anlitar en certifierad miljöbyggsamordnare, de har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar 

och de vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms. (Sweden Green Buildning 

Council 2012) 

 

3.3 Svanenmärkta bostäder 
 

(Svanenmärket 2012) 

Svanenmärkta hus är en certifiering där grunden bygger på att husen är: 

 Energisnåla och har låg klimatpåverkan. 

 Är byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som 

möjligt. 

 Har en bra innemiljö vilket gör att de är hälsosamma att bo i. 

 Håller hög kvalitet. 
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 Har en genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset 

förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö under lång tid. 

 

 

3.4 Klimatkompensation 
 

Enligt Foley (2010:15) definieras klimatkompensation enligt följande: 

”Klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför den egna organisationen, 

där åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska 

kompenseras”  

 

Det finns tre huvudformer av klimatkompensation enligt Foley (2010:15). 

 Utsläppsrätter, ”där man betalar för makulering av en utsläppsrätt från EU:s 

handelssystem i syfte att begränsa den europeiska industrins möjligheter att släppa ut 

växtgaser”. 

 Reglerade projekt, ”där man betalar för genomförandet av en konkret åtgärd som ska 

minska utsläpp av växthusgaser genom exempelvis utbyggnad av förnybar 

energiproduktion och energieffektiviseringar. De reglerade projekten ingår i FN:s 

Clean Development Mechanism eller Joint Implementation, ett system där projektens 

klimatnytta granskas och verifieras av FN”. 

 Oreglerade projekt, ”där man betalar för genomförandet av en konkret åtgärd som ska 

minska utsläpp av växthusgaser genom exempelvis trädplantering, utbyggnad av 

förnybar energiproduktion och energieffektiviseringar. De oreglerade projekten står 

utanför FN-tillsyn och annan systematisk granskning.”  

 

3.5  ISO 14001 
 

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning (Swedish 

standards institute 2012). Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt 

kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett 

frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga 

förbättringar. 

 

När ledningssystemet väl har införts kan arbetsmodellen användas för en egen bedömning av 

överensstämmelsen med standarden eller som underlag för en extern certifiering. 
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4. Teori 
 

 4.1 Hållbar utveckling i bostadsbranschen 
 

Baserat på erfarenheter från ekologiska livsmedel drog Bhaskaran m.fl. (2006:687) slutsatsen 

att många producenter och marknadsförare inte vill byta till miljömässiga standarder. Initialt 

tror de att ett litet antal livsmedelsproducenter kommer anta ISO 14001 standarder och EMS. 

Om efterfrågan ökar kommer andra leverantörer ansluta sig om de ser en framgång med dessa 

program. 

 

Godkända symboler för att beskriva miljömärkta livsmedel är viktiga för att ge  

kunderna möjlighet att identifiera produkterna. Dagens mängd av olika typer av 

miljömärkningar kan leda till missförstånd om dess tillämpning. Enligt Bhaskaran m.fl. 

(2006:687) har detta resulterat i att trovärdigheten kring miljömärkningar har minskat.  

 

Detta är en risk även i bostadsbranschen om många typer av miljöcertifieringar används. 

Däremot tror Carswell och Smith (2009:77 med hänvisning till DiMaggio och Powell 1983) 

att bolag som arbetar med ”gröna byggnader” kan få en konkurrensfördel i jämförelse med 

dem som inte använder sig av dessa metoder. De som inte följer den gröna principen riskerar 

därmed att få en minskad kundkrets.  

 

Konkurrensfördelarna som Carswell och Smith (2009:77) tar upp kan även styrka det som 

Sebhatu och Enquist (2007: 478) kommit fram till i en fallstudie som visar att EMS-ISO-

14001 inte enbart är en miljöprestanda utan den kan även användas till kvalitetsförbättrande 

åtgärder. Sebhatu och Enquist (2007: 478) beskriver detta genom att organisationens värden 

matchar intressenternas värden, vilket kan ge ny förståelse av miljömässig hållbarhet som kan 

leda till en konkurrensfördel. Stämmer inte företagets värden med intressenternas uppstår 

dissonans och organisationens värde kan uppfattas negativ. Sebhatu och Enquist (2007: 478) 

menar att vikten av att mäta hållbar prestanda där benchmarking av miljön tas med, kan 

användas för att förbättra uppfattning om driftservice, minskade kostnader och förbättrad 

kvalité.  
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Poitras (2009: 526-527) anser att det finns en risk att hållbara städer kommer att utvecklas till 

en klassfråga. Poitras anser att det finns en risk att dessa områden enbart kommer vara 

tillgängliga för medel- och höginkomsttagare.  

 

Hur de hållbart byggnaderna ska kunna värderas för att utgöra ett tillförlitligt värde anser 

Warren- Myers (2012: 136-138) vara ett problem. Författaren menar att detta är ett problem 

när historiska bevis på data om hur de kvantifierbara effekterna av hållbarhet påverkar 

marknadsvärdet saknas. Warren- Myers (2012: 136-138) menar att värderaren på grund av 

okunskap i hållbarhet kan tolka strategisk forskning felaktigt. Författaren anser att 

uppmärksamheten ska ligga inom respektive marknad och inte utgå från det område 

värderaren har erfarenhet. Förfataren syftar här främst på kommersiella fastigheter. 

 

Arenas m.fl. (2011: 1039-1040) beskriver fördelarna med att utveckla Eco-effektiva 

byggnader. De hänvisar till företaget Accionadess och deras arbete med byggnader som 

”håller energikonsumtionen till ett minimum och integrera förnybara energikällor, samtidigt 

som de ger maximal komfort och beboelighet”. Under 2006 slutförde Acciona bygget av 

Spaniens första kommersiella byggnad med nollutsläpp i Pamplona, Spanien, vilket var 

Acciona: s huvudkontor. Den var försedd med 110 kW värme solpaneler, 50 kW av solceller, 

en geotermisk installation och en kraftvärmepanna med biomassa. Bygget minskade 

energibehovet med 52 procent av vad som krävs av en standard byggnad, varvid återstående 

kraften omfattas av förnybara energikällor som solceller solenergi, termisk solenergi och 

biodiesel. Totalt minskade byggnadens CO2-utsläpp med 129 ton varje år”. Arenas m.fl. 

(2011: 1040).  De menar även att denna typ av energieffektivitetsåtgärder är relativt lätt att 

börja tillämpa. De anser att de ger väl synliga och snabba vinster. ”Det är allmänt erkänt att 

planer för snabba vinster är en viktig framgångsfaktor i förändringsprocesser”. Arenas m.fl. 

(2011: 1039).   

 

4.2 Kunders generella inställning till miljömärkta produkter 
 

Kundens inställning till miljömärkta produkter är ofta individuell, lika som anledningen och 

resonemanget till att kunden köper respektive inte köper dessa produkter. Cheah och Phau 

(2011) menar att resultatet av studien visar att konsumenternas kunskap om hur tillverkningen 

av produkterna de köper förorenar miljön påverkar deras inställning till miljömärkta 

produkter. Författarna menar att utbildning av konsumenterna i dessa frågor kan främja 
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produkter som är miljömärkta. Däremot menar Cheah och Phau (2011) att kunskap i dessa 

frågor inte nödvändigtvis kommer att leda till att kunden köper miljömärkta produkter. 

Författarna beskriver därför vikten av att företag startar upp gynnsammare miljöprogram som 

väcker intresse hos kunden. Cheah och Phau (2011) studie visar att konsumenter med god 

miljöattityd är mer villiga att köpa miljömärkta produkter. De styrker sitt resultat genom att 

redovisa andra studier som fått motsvarande resultat, McCarty och Shrum (1994), Meneses 

och Palacio (2006) och Roberts och Bacon (1997) med stöd av Ajzen och Fishbein (1980). 

Cheah och Phau (2011) menar att marknadsföringen av miljömärkta produkter är ytterst 

viktig. Författarna anser att det är en fördel att få en attraktiv talesperson att marknadsföra 

produkten. De menar (refererar till Branthwaite, 2002, Goldsmith. 2000, Grace och O'Cass, 

2002) att bekräftandet från inflytelserika personer är en viktig faktor för att ge den 

miljömärkta produkten en plattform att stå på. Cheah och Phau (2011:456) exemplifierar detta 

med kändisar som OprahWinfrey, Robert Redford, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio och 

James Taylor som bidragit till miljöåtgärder genom att göra donationer och presskonferenser 

för att stödja olika miljökampanjer som "Stop Global Warming" (Tilden, 2007)”. 

 

Rahbar och Abdul Wahid (2011) undersöker i sin studie förhållandet mellan konsumenternas 

faktiska köpbeteende och grön marknadsföring, som till exempel miljömärkta produkter. 

Studien visar sambandet mellan kundens förtroende till miljömärkningar och dess 

köpbeteende. Författarna anser att sambandet har en betydande verkan. Rahbar och Abdul 

Wahid (2011) menar att miljömärkningar som inte lyckas skapa ett förtroende från kunderna 

är omöjliga att sälja.  

 

Rahbar och Abdul Wahid (2011) anser med hänvisning till Abdul Rashid (2007) att 

kunskapen om miljöskadan produkter förorsakar inte har någon betydelse i köpbeteendet av 

miljömärkta produkter i Malaysia. Detta ger samma slutsats som Cheah och Phau (2011) då 

de menar att resultatet av sin studie visar att konsumenternas kunskap om hur tillverkningen 

av produkterna de köper förorenar miljön inte nödvändigtvis påverkar deras köpbeteende. 

Cheah och Phau (2011) menar däremot att kunskapen påverkar deras inställning till 

miljömärkta produkter.    

 

Rahbar och Abdul Wahid (2011) anser med hänvisning till Abdul Rashid (2007) att det inte är 

kunskapen om hur tillverkningen påverkar miljön som gör att konsumenten väljer att köpa 

miljömärkta produkter. De menar att kunden köpbeteende styrs av förtroendet för produkten. 



17 
 

 

Y.K. Ip (2003) menar i sin rapport att arbetet med miljömärkta produkter i Kina är komplext. 

Rapporten visar att befolkningen styrs av historia och kulturella världen. De menar att 

befolkningen gärna följer samma spår som tidigare generationer har gjort. Däremot anser 

Y.K. Ip (2003) att kunskap om riskerna med produkter som inte är miljömärkta påverkar vid 

val av köp. Detta menar Y.K. Ip (2003) till största del beror på faran för hur de farliga ämnena 

kan påverka konsumenten och dess familj. 

 

I studien riktar Y.K. Ip (2003) in sig på att studera insektsmedel. Författaren menar att företag 

som vill sälja miljömärkta produkter ska rikta marknadsföringen till rätt grupp människor för 

att nå bästa försäljningsresultat. Y.K. Ip (2003) case-studie konstaterar att miljömärkta 

insektsmedel är säljbara i rika städer i Kina. Detta förutsatt att kunden har insett riskerna med 

att använda produkter som inte är miljömärkta.  

 

Författaren menar att det är flera aspekter som måste samverka för att befolkningen i Kina ska 

köpa miljömärkta produkter. Y.K. Ip (2003) menar att kunskap om riskerna som kan påverka 

konsumenten är en viktig del. Är produkterna dyrare kommer trots viljan att köpa endast ett 

fåtal ha möjlighet att köpa de miljömärkta produkterna. 
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5. Empiri 
 

Den empiriska datainsamlingen som har genomförts kan ses som en verklighetsinventering. 

Data har samlats in genom en enkätundersökning som skickats till 10 500 kunder som anmält 

intresse för något av Riksbyggens nyproduktionsprojekt under de senaste 12 månaderna. 

Cirka 500 av dessa mail gick inte iväg då mailadresser var felaktig. Av dessa utskick fick jag 

in 726 svar, vilket innebär att drygt sju procent svarade på enkäten. Enligt Johanna Olofsson 

som arbetar på informationsavdelningen på Riksbyggen brukar enkäter med en specifik 

inriktning, få svar från cirka 2-4 procent av respondenterna. 

 

5.1 Sammanställning enkätundersökning 

5.1.1 Kundernas engagemang och kunskapsintresse 

 

 

Diagram 1: Inställning till att minska sin miljöpåverkan 

Cirkeldiagrammet visar att 85 procent skulle vilja göra mer för att minska sin miljöpåverkan. 

11 procent av dessa menar dock att de inte hinner och 11 procent att de inte har råd.  

6% 

9% 

11% 

11% 63% 

Inställning till att minska sin miljöpåverkan 

Nej, det vill jag inte 6%

Nej, jag gör redan så mycket 9%

Ja, men jag hinner inte 11%

Ja, men jag har inte de pengarna
11%

Ja, jag skulle vilja göra mer 63%
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Diagram 2: Inköp av miljömärkta produkter i affären. 

Cirkeldiagrammet visar att 59 procent handlar miljömärkta produkter i affären ibland medan 

29,5 procent gör det så ofta det går. Endast 3 procent gör det aldrig. 

 

Diagram 3: Intresse av att bo i en miljöcertifierad bostad. 

Cirkeldiagrammet beskriver kundernas intresse av att bo i en miljöcertifierad bostad. 

Diagrammet visar att 74 procent skulle vilja bo i en miljöcertifierad bostad om det inte kostar 

för mycket. 8 procent anser att det är ett prioriterat val. 
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Diagram 4. Rangordning vid val av bostad. 

Diagrammet beskriver den rangordning från 1-5 som kunderna värderar vara viktigast vid köp 

av bostad. Alternativ 1:a är det som kunden prioriterar först vid köp. Diagrammet visar att 

”priset” har flest 1:or med 29 procent. ”Läget” kommer därefter med 24 procent. ”Läget” 

prioriteras, trots det stora antalet som satt det som första val, av 28 procent som femte och sist 

val. Inget mönster eller samband kan urskiljas i diagrammet då resultatet skiljer sig i många 

fall.   
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5.1.2 Utökat miljö- och klimatarbete samt kapitalinsats 

 

Diagram 5. Intresse av byggets klimatpåverkan. 

Cirkeldiagrammet beskriver kundernas intresse av att få information om byggets och 

bostadens klimatpåverkan. Diagrammet visar att 25 procent inte visste att man kunde få den 

informationen. 66 procent är intresserade av detta men 39 procent av dessa är intresserade av 

denna information i vissa fall. 

 

Diagram 6. Inställning till att klimatkompensera. 
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Diagrammet beskriver om kunderna vill att den klimatpåverkan som bygget av deras bostad 

ger upphov till ska klimatkompenseras. Diagrammet visar att 45 procent inte vet vad 

klimatkompensation innebär men att 30 procent vill klimatkompensera bygget av bostaden. 

Färgalternativen beskriver vilken summa de vill betala för detta. 53 procent kan tänka sig att 

klimatkompensera sin bostad med 0,25 procent av köpeskillingen eller mer. Diagrammet visar 

ett samband då drygt hälften av de som inte vet vad klimatkompensation är kan tänka sig att 

klimatkompensera med 0,25 procent av köpeskillingen eller mer. 

 

Diagram 7. Inställning till att betala mer för miljömärkta material i bostaden. 

Diagrammet beskriver kundernas vilja till att betala mer för miljömärkta material, utöver 

standard, i bostaden. Diagrammet visar att 80 procent kan betala mer men 56 procent av dessa 

vill inte betala så mycket. Färgalternativen anger åldersfördelningen i denna fråga. Inga 

samband i förhållande till åldersgrupp visar diagrammet. 
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Diagram 8. Inställning till att betala en kapitalinsats för ett miljöprojekt över fem år. 

Diagrammet beskriver den summa i kapitalinstas som kunderna kan betala för ett miljöprojekt 

(t.ex. vindsnurra eller solenergi) som betalar tillbaka sig på fem år i lägre energikostnader. 

Diagrammet visar att 11 procent inte vill betala en kapitalinsats medan 36 procent kan tänka 

sig att betala mer än 50 000 kronor. Färgalternativen anger åldersfördelningen i denna fråga. 

Inga samband i förhållande till åldersgrupp visar diagrammet. 

 

 

Diagram 9. Inställning till att betala en kapitalinsats för ett miljöprojekt över tio år. 
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Diagrammet beskriver den summa i kapitalinstas som kunderna kan betala för ett miljöprojekt 

(t.ex. vindsnurra eller solenergi) som betalar tillbaka sig på tio år i lägre energikostnader. 

Diagrammet visar att 22 procent inte vill betala en kapitalinsats medan 31 procent vill betala 

mer än 50 000 kronor. Färgalternativen anger åldersfördelningen i denna fråga. Inga samband 

i förhållande till åldersgrupp visar diagrammet. 

 

5.1.3 Miljöförmedling 

 

 

 

Diagram 10. Inställning till förmedling av miljöinformation. 

Diagrammet beskriver om kunderna vill delta i en ”grön kö” eller inte. ”Grön kö” innebär att 

kunden får den senaste uppdateringen kring miljöfrågor och information om de tilltänkta 

miljöbyggen som Riksbyggen planerar att utföra. Diagrammet visar att 53 procent vill delta i 

en ”grön kö” medan 47 procent inte vill det.  Färgalternativen beskriver om kunderna själva 

vill välja vilka miljö- och klimatåtgärder som bostaden ska utrustas med. Diagrammet visar 

att 69 procent vill välja själv men de vill att Riksbyggen ska information om val. 4 procent 

vill inte att bostaden ska utrustas med klimat- och miljöåtgärder. Diagrammet visar att 27 

procent som säger nej till ”grön kö” trots allt vill att Riksbyggen ska informera om val vid 

utrustning av miljö- och klimatåtgärder i bostaden.  
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Genom enkätundersökningen sökte jag intressenter som ville delta i en intervju med samma 

tema. Drygt sex procent av de 726 som svarade på enkäten var intresserade av att delta i 

intervjun. Av dessa valde jag tre kvinnor och tre män som jag intervjuade. Intervjuerna utgick 

från en halvstrukturerad metod där jag ställde öppna och stängda frågor. (se bilaga 7: 

Frågeställningar under intervju och bilaga 8: Svar från sex intervjuer). 
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6. Analys 
 
 

 6.1 Kundernas engagemang och kunskapsintresse 
 

Enkätundersökningen visar att 85 procent av kunderna vill göra mer för att minska sin 

miljöpåverkan. Av dessa tycker 11 procent att de inte hinner medan 11 procent tycker att de 

inte har råd. Intervjuerna visade att alla utom en person vill göra så mycket de kan. 

Begränsningen är ofta kostnaden. Den person som inte ville göra så mycket, ansåg att många 

åtgärder inte har någon betydelse och att det inte kommer att ge något resultat av insatsen. 

Enkätundersökningen visar att 59 procent av kunderna som blev tillfrågade köper ibland 

miljömärkta produkter när de handlar. 29,5 procent handlar miljömärkta produkter så ofta 

som det går att få tag på. Endast 3 procent köper aldrig miljömärkta produkter. Intervjuerna 

visade att de som vill göra så mycket de kan, var villiga att betala 10-20 procent extra för 

matvaror och andra produkter som är miljömärkta. 

 

Bhaskaran m.fl. (2006:687) menar att en liten grupp av företagare kommer att börja med 

hållbart utvecklade standarder men att fler kommer att följa efter om efterfrågan på 

produkterna ökar. Konsumenternas efterfråga av ekologiska livsmedel har blivit större under 

de senaste åren, enligt Kristin Cooper, pressansvarig på Krav. Bhaskaran m.fl. (2006:687) 

menar att trovärdigheten av miljö- märkning anses vara viktig vid val av att köpa miljömärkt 

eller inte.  

 

Enkätundersökningen visar att 82 procent vill bo i en miljöcertifierad bostad. 74 procent av 

dessa kan tänka sig betala för det men vill inte betala så mycket medan 8 procent anser att det 

är ett prioriterat val. Veidekke bostads sifo-undersökning styrker detta genom att 68 procent 

av de som blev tillfrågade i den ville bo i en svanenmärkt bostad. 49 procent av dessa är 

villiga att betala upp till 10 procent extra (Veidekke bostad sifo-undersökning, bilaga 1). 

Intervjuerna visar att hälsa och ekonomi, egoistiska skäl, styr viljan att betala mer för 

miljömärkta alternativ. Innemiljön där kunderna vistas anses vara extra viktig.  

För att kunna göra dessa val vill kunderna ha information. Intervjuerna visade att dessa frågor 

är viktiga att få svar på: 

- Vad innebär miljöcertifierad bostad? 

- Varför är det bra för mig och miljön? 

- Vad vinner jag på att bo i en miljöcertifierad bostad, hälsa och ekonomi? 
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Rahbar och Abdul Wahid (2011) undersöker i en studie förhållandet mellan konsumenternas 

faktiska köpbeteende och grön marknadsföring, som till exempel miljömärkta produkter. 

Studien visar sambandet mellan kundens förtroende till miljömärkningar och dess 

köpbeteende. Författarna anser att sambandet har en betydande verkan. Rahbar och Abdul 

Wahid (2011) menar att miljömärkningar som inte lyckas skapa ett förtroende från kunderna 

är omöjliga att sälja. Intresset av att bo i en miljöcertifierad bostad är stort enligt 

enkätundersökningen och intervjuerna som jag genomfört. Carswell och Smith (2009:77 med 

hänvisning till DiMaggio och Powell 1983) menar att ”gröna byggnader” kan ge 

konkurrensfördel i jämförelse med de som inte kan erbjuda liknande. Enligt deras teorier 

skulle miljöcertifieringar kunna leda till en konkurrensfördel.  

 

Enkätundersökningen visar att rangordningen när det gäller prioriteringsval av vad kunderna 

efterfrågar mest när de ska köpa nyproducerad bostad inte följer något mönster. Alternativen 

som kunderna valde mellan var, centralt läge, pris, planlösning, omgivning med skog och park 

och storlek. Enkätundersökningen visar att ”priset” har flest 1:or med 29 procent. ”Läget” 

kommer därefter med 24 procent. ”Läget” prioriteras trots det av 28 procent som femte och 

sist val. Inget mönster kan urskiljas i resultatet från enkätundersökningen. Intervjuerna visar 

att detta är ett individuellt val. Detta kan tolkas som att det inte är priset generellt som har det 

mest avgörande betydelse för kunderna när de ska köpa bostad. 

 

 6.2 Utökat miljö- och klimatarbete samt kapitalinsats 
 

Enkätundersökningen visar att 66 procent av kunderna vill ha information om byggets 

klimatpåverkan. 39 procent av dessa endast i vissa fall. 25 procent av de svarande vet inte att 

man kan få reda på detta. Intervjuerna styrker att kunskapen är låg när det gäller hur de kan få 

information. Intervjuerna visar att information om klimatpåverkan kan göra skillnad för 

kunden i val av möjlighet att klimatkompensera sin bostad. Kunderna anser det vara viktigt att 

det är en valmöjlighet och inte något alla som köper tvingas till att göra. Intervjuerna visar att 

erbjuda information om klimatpåverkan uppfattas som en service och kvalitetshöjande åtgärd. 

Kunden blir erbjuden informationen.  

 

Sebhatu och Enguist (2007:478) tar i sin fallstudie upp vikten av kvalitetsförbättrande 

åtgärder i samband med miljöprestanda. De menar att detta blir följden av att följa standarden 

ISO- 14001. Cheah och Phau (2011) menar att studien visar att konsumenternas kunskap om 
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hur tillverkningen av produkterna de köper förorenar miljön påverkar deras inställning till 

miljömärkta produkter. Författarna menar att utbildning av konsumenterna i dessa frågor kan 

främja produkter som är miljömärkta. Däremot menar Cheah och Phau (2011) att kunskap i 

dessa frågor inte nödvändigtvis kommer att leda till att kunden köper miljömärkta produkter. 

De anser det därför vara viktigt att gynnsamma miljöprogram tas fram till kunden.  

 

Enkätundersökningen visar att 30 procent av respondenterna vill klimatkompensera sin bostad 

medan 45 procent inte vet vad det innebär. Enkätundersökningen visar att 53 procent trots 

detta kan tänka sig att klimatkompensera med 0,25 procent av köpeskillingen eller mer. Av de 

som vill klimatkompensera vill cirka 80 procent göra detta med 0,25 procent av 

köpeskillingen eller mer. Enkätundersökningen visar ett samband mellan de som inte vet vad 

de innebär. Trots detta kan drygt hälften tänka sig att klimatkompensera med 0,25 procent av 

köpeskillingen eller mer. Intervjuerna visar att klimatkompensation ses som positivt om det är 

en valmöjlighet. Under intervjuerna framkom att kunderna ansåg det vara bättre att bygga 

hållbara byggnader med lite klimatpåverkan än att bygga och sedan klimatkompensera. 

Godkända symboler för att identifiera miljömärkta varor är det som gör att konsumenterna 

kan urskilja dessa varor. Trovärdigheten kring miljömärkningar har minskat då 

konsumenterna inte vet vad de innebär menar Bhaskaran m.fl. (2006:687).  

 

Enkätundersökningen visar att 80 procent kan tänka sig att betala mer än standard för 

miljömärkt material i sin bostad. 56 procent av dessa kan tänka sig att betala mer än standard 

men de vill inte betala så mycket för detta. Enkätundersökningen visar inget samband mellan 

åldergrupper och dess val i denna fråga. Intervjuerna visar att hälsan, ett egoistiskt skäl, ses 

som en anledning till att betala mer för miljömärkta material i bostaden. Y.K. Ip (2003) menar 

att kunskap om riskerna med produkter som inte är miljömärkta påverkar vid val av köp. 

Detta menar Y.K. Ip (2003) till största del beror på faran för hur de farliga ämnena kan 

påverka konsumenten och dess familj. Intervjuerna visar att 10-20 procent extra ansågs som 

en rimlig kostnad för miljömärkta material i bostaden. Information som är lättförståelig anses 

vara det viktigaste av allt i denna fråga, då det avgör valet. Frågeställningar som kunderna 

undrar över är som framkom i intervjuerna var: 

- Varför är dessa material mindre hälsoskadliga för mig? 

- Hur hälsoskadliga är de i jämförelse med vad de kostar extra?  

Kunderna vill få konkret information om de miljömärkta materialen. Denna information ger 

förtroende för märkningen, vilket avgör om kunden väljer det miljömärkta materialet eller 
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inte. Rahbar och Abdul Wahid (2011) visar i studien sambandet mellan kundens förtroende 

till miljömärkningar och dess köpbeteende. Författarna anser att sambandet har en betydande 

verkan. Rahbar och Abdul Wahid (2011) menar att miljömärkningar som inte lyckas skapa ett 

förtroende från kunderna är omöjliga att sälja.  

 

En risk med att sälja ”finare” erbjudanden till de som har råd anser Poitras (2009:526-527) 

kunna vara att det kan skapa klasskillnader. Hon beskriver detta i en diskussion om att bygga 

hållbara städer. Intervjuerna visar att ett fåtal anser att de material som finns idag är 

tillräckligt bra och anser att de inte vill ha något miljömärkt alternativ. De som har detta 

resonemang har ett mindre miljöengagemang. Risken för klasskillnader i det nya 

bostadsområdet på grund av olika materialval anser jag vara liten då nybyggda bostäder 

generellt har hög standard. 

   

Enkätundersökningen visar att endast 11 procent inte vill lägga en kapitalinsats i ett 

miljöprojekt, vindsnurra eller solenergi, som betalar tillbaka sig i lägre energikostnader under 

fem år. 53 procent kan tänka sig att lägga en kapitalinsats på 10 000-20 000 kronor. 36 

procent kan tänka sig att lägga en kapitalinsats på 50 000- 100 000 kronor.  

 

Enkätundersökningen visar inget samband mellan åldergrupper och dess val i denna fråga.  

Intervjuerna visar att de kunder som har lågt miljöengagemang kan tänka sig att delta i detta 

då de anser att de är en investering. I dessa sammanhang var kapitalinsatsen drygt 100 000 

kronor. Arenas m.fl. (2011:1039-1040) menar att fördelarna med vind och solenergi är stor. 

De anser att satsningar på liknande projekt kan resultera i ekonomiska vinster.  

 

Enkätundersökningen visade att en kapitalinsats i ett miljöprojekt, vindsnurra eller solenergi, 

som betalar tillbaka sig på tio år anses vara osäkrare. 22 procent ville inte lägga någon 

kapitalinsats. 47 procent kan tänka sig att lägga en kapitalinsats på 10 000-20 000 kronor. 31 

procent kan tänka sig att lägga en kapitalinsats på 50 000- 100 000 kronor. 

Enkätundersökningen visar inget samband mellan åldergrupper och dess val i denna fråga. 

Intervjuerna visar att kunderna från början var mindre positiva till tio år. Efter att ha fått 

information om möjlig prisökning vid försäljning på grund av lägre månadsavgift ändrade sig 

flera av respondenterna till att se alternativet som lika intressant som de på fem år. Att kunna 

värdera vad dessa investeringar gör för en bostad anser Warren- Myers (2012: 136-138) vara 

ett problem. Hon menar att värderarnas kunskaper i dessa samanhang inte är tillräckliga.  
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 6.3 Miljöförmedling 
 

 Enkätundersökningen visade att 53 procent vill delta i en ”grön kö”. 47 procent vill inte delta 

i en ”grön kö”. ”Grön kö” innebär att kunden får möjlighet att få den senaste uppdateringen 

kring miljöfrågor och information om de tilltänkta miljöbyggen som planeras. 69 procent av 

kunderna vill själva välja vilka miljö- och klimatåtgärder som bostaden ska utrustas med men 

de vill bli informerade om dessa val. Enkätundersökningen visar att 27 procent som säger nej 

till ”grön kö” trots allt vill att Riksbyggen ska informera om val vid utrustning av miljö- och 

klimatåtgärder i bostaden.  

 Intervjuerna styrker detta då en rädsla av ”för mycket” generell information kan göra att 

kunder väljer bort detta alternativ. Att tilldelas information vid konkreta val ser kunderna 

enligt intervjun som en service.  

 

 

 6.4 Analys intervjuer 
 

Intervjuerna styrker resultatet i enkätundersökningen. Däremot går det att urskilja vad 

kunderna anser vara en rimlig summa när de säger att de kan tänka sig att betala extra för 

miljömärkta material och miljöcertifierade bostäder. I intervjuerna framkommer det att det 

finns en grupp som inte är intresserade av att betala något extra för någon typ av 

miljömärkning. De som däremot är intresserade av miljömärkning anser att ett rimligt påslag 

är 10-20 procent för miljömärkta material, matvaror och produkter. Några kunde tänka sig att 

betala mer. Påslaget med 10-20 procent ansågs enligt intervjuerna vara lika på dessa områden 

trots att priset varierar mycket mellan alternativen. 

 

Det som framgick tydligast i intervjuerna var att det är de egoistiska aspekterna som har mest 

betydelse för kunderna. De egoistiska aspekterna är det som berör kunden konkret. 

Miljömärkta material i innemiljön som kan påverka hälsan och alternativ energianvändning 

som kan leda till en vinst, i sämsta fall att de får pengarna för investeringen tillbaka, uppfattas 

som intressant.  

 



31 
 

När det handlar om att klimatkompensera till något som inte direkt berör kunden, är intresset 

inte lika stort. Kunden anser det vara mer intressant om de informeras om den klimatpåverkan 

som bostaden har. I detta fall är kunderna villiga att betala en mindre summa på cirka 10 000 

kronor. Detta styrker resultatet från enkätundersökningen där det visar sig att majoriteten av 

kunderna kan tänka sig att klimatkompensera med 0,25 procent av köpeskillingen. Detta är en 

låg siffra som inte går att jämföra med de 10-20 procent som kunderna kan tänka sig att betala 

för miljömärkta material i sin bostad som berör deras hälsa. 

 

 Intervjuerna visar att hållbara byggnader som byggs med miljömärkta material och med 

alternativ energianvändning, ett hållbart bygge, anses vara positivare än att bygga med 

”vanligt material” och sedan klimatkompensera. Intresset för ett hållbart bygge i den 

bemärkelsen, var de som hade intresse i liknande projekt villiga att betala upp till 40 procent 

extra för att bo i. I dessa sammanhang var kunderna noga med att påpeka vikten av att allt 

sköttes rätt. Projektet måste vara seriöst där alla produkter ska vara miljömärkta. Det ska inte 

vara vissa delar av bygget som har den inriktningen utan det ska finnas ett helhetstänkande 

som följer bygget från start och till när kunderna bor i bostaden.  
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7. Slutsatser 
 

Efter att ha studerat kundernas miljö- och klimatengagemang kan jag se tendenser till att 

kundens största intresseför miljöfrågor är kopplade till egenintresse. Kundens engagemang 

rörande energialternativ är stort, då detta kan påverka dess ekonomi. Kundens intresse av 

miljömärkta material i innemiljö har även det en stor betydelse för kunden, då detta kan 

påverka deras hälsa. Engagemanget för generella miljö- och klimatarbeten som till exempel 

klimatkompensation är inte lika stor. Kunden anser att detta är för otydligt men majoriteten 

kan trots det tänka sig att bidra med en liten summa som är liten i sammanhanget av att köpa 

en bostad.  

 

Kundernas önskan av miljöförmedling är mindre. Efter att studerat detta har jag sett tendenser 

till att kunden efterfrågar konkret information när det handlar om saker som berör dem, till 

exempel när de ska göra val vid köp av bostad. Kunden är inte lika intresserad av att få 

generell information som inte berör dem specifikt.   

 

7.1 Kundengagemang och kunskapsintresse 
 

Det finns en vilja hos kunderna att göra något för klimatet och miljön. Det som fattas i det här 

sammanhanget är ofta kunskap och information. Efter medias belysning av ”bluffprojekt” har 

människor blivit mer restriktiva till vad det är som bidrar till en mindre miljö- och 

klimatpåverkan.  Har det någon betydelse om jag gör det här eller kostar det bara pengar och 

tid för mig? är frågor som kunden kräver svar på. Det är därför viktigt att kunderna får 

relevant information om hur de kan göra skillnad och vad som har en positiv påverkan för 

miljön och klimatet. Förtroendet för miljömärkningen är en viktig aspekt när kunden ska välja 

om de anser att det här är något de vill satsa på. 

 

Det som är tydligt efter att ha studerat data från enkätundersökningen och intervjuerna är att 

det är mer än priset som styr vid köp av en nyproducerad bostad. De egoistiska motiven har 

stor betydelse. I detta sammanhang är de egoistiska motiven knutna till individen. Kunden och 

deras familjs hälsa samt hur miljöfrågor påverkar ekonomin, är viktig utgångspunkt i många 

resonemang. Då efterfrågan av miljömärkta varor blir större är detta en konkurrensfördel 

jämfört med de som inte har detta. Trovärdigheten av miljömärkningarna är i många fall 

avgörande om kunden väljer det eller inte. 
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6.2 Utökat miljö- och klimatarbete och vilja till kapitalinsats 

 

7.2.1 Klimatkompensation 

 

Information om klimatpåverkan kan göra skillnad för kunden när de får möjlighet att 

klimatkompensera den koldioxid som bygget av deras bostad har orsakat på jorden. 

Oreglerade projekt för klimatkompensation, som trädplantering, riskerar att bidra till att 

trovärdigheten brister. Oreglerad klimatkompensation är inte mätbart och processen kan vara 

svår att redovisa. Kunderna är inte villiga att betala lika mycket för det som inte berör dem 

konkret. Majoriteten av de som kan tänka sig att klimatkompensera anser att 0,25 procent av 

köpeskillingen är en rimlig summa. Utifrån denna studie anser jag att klimatkompensation i 

form av utsläppsrätter är det mest realistiska. Eftersom det innebär att köparen av 

utsläppsrätterna stoppar andra att släppa ut koldioxid för den del de har gjort detsamma. 

Kunskap och främst vetskap om hur kundens bostad påverkar miljön och klimatet kan 

påverka dess val att klimatkompensera. Detta är trots allt bara det första steget för att nå ett 

större engagemang hos kunden. Klimatkompensation görs inte av egoistiska skäl, det är 

troligen därför engagemanget är lägre. En liten summa kan kunden tänka sig att betala för att 

känna att de har gjort något för miljön och klimatet. Det är därför viktigt att gynnsamma 

miljöprogram som är fortroende givande erbjuds till kunden.   

 

7.2.2 Hållbart bygge 

 

I stället för att klimatkompensera den koldioxid som bygget släpper ut kan det göras med en 

så låg påverkan på klimatet som möjligt. Detta innebär att endast använda miljömärkta 

material och att använda de bästa möjliga beprövade tekniker som finns för att minimera 

klimatpåverkan. Detta görs även om byggprocessen blir kostsam. Intervjuerna visar att 

kunden vill att de hållbara byggen ska vara utrustad med alternativ energianvändning som 

vind- eller solenergi. Miljöprojekt kommer inte att passa alla kunder, då priset är högre. 

Intervjuerna visar att kunden vill att liknande projekt ska tas ett steg längre än vad de gör 

idag. Detta anser kunderna i intervjuen vara viktigt för att trovärdigheten ska öka i projektet. 

Eftersom detta ska vara specifika byggnader och inte hela bostadsområden minskar risken för 

segregering. Studien visar att projekt av detta slag kommer att vända sig till de människor 

som har denna värdegrund. Studien visar trots det att anledningen till att välja denna typ av 

boende ofta har en anknytning till kundens hälsa. 
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7.2.3 Miljömärkta material 

 

Förhållningssättet till miljömärkta material i bostaden bygger mycket på hur farligt de olika 

ämnena är. Detta kan vara svårt att avgöra, då produkterna får säljas på marknaden. Genom 

att beskriva fördelarna med de miljömärkta materialen istället för att ”såga” de som inte är det 

minskar risken för att kunden anser det vara konstigt att företaget använder sig av de material 

som inte är miljömärkta. Efter att studerat detta område har jag sett att förtroendet till 

miljömärkningen på materialet är viktigt. Kunden måste känna sig trygg med att 

miljömärkningen är seriös och minskar riskerna för farliga ämnen i deras innemiljö.  

 

Efter att studerat empirisk data från enkätundersökningen och från intervjuerna har jag sett ett 

samband mellan de kunder som är intresserade av miljömärkta material. De anser att en extra 

kostnad på 10-20 procent är rimligt att betala för miljömärktmaterial. Anledningen till detta 

anser jag, efter att ha studerat empirisk data jag samlat in, vara att respondenterna inte vill 

utsätta sig själv eller sin familj för ämnen som kan vara farliga för deras hälsa. Hälsoaspekten 

i dessa sammanhang är det som har betydelse. Det är inte tillverkningen och påverkan på 

miljön som styr valet. Studien visar att miljömärkta material i bostaden och miljömärkta 

matvaror har lika storbetydelse för de respondenter som anser att det är viktigt. Intervjuerna 

visar att kunderna är villiga att betala 10-20 procent extra i båda fallen. Detta gäller endast de 

som har intresse för miljömärkta material och matvaror. De finns en risk att de som har sämre 

ekonomi kan avstå från de miljömärkta alternativen. Jag anser inte, efter att studerat området, 

att det är en anledning till att inte genomföra detta. Desto fler kunder som väljer miljömärkta 

material kan bidra till att produkterna blir vanligare på marknaden, vilket kan resultera i att 

det inom en tid ingår i normal standard på marknaden. 

 

7.2.4 Alternativ energianvändning 

 

Den alternativa energianvändningen som ger avkastning kräver en kapitalinsats. Studien visar 

tydligt att ett stort intresse finns för detta. Kunden är intresserad av att lägga en kapitalinsats 

som genererar lägre energikostnader. Här är det egoistiska faktorer som ekonomin, som styr. I 

det här sammanhanget tycker kunden att det är rimligt att investera om de inte får någon 

avkastning men att de inom en period på 5-10 år åtminstone får tillbaka kapitalinsatsen. Det 

ser jag som intressant eftersom här kan kunden tänka sig att låna ut pengar utan ränta. Det 
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visar att kunden inte behöver tjäna pengar men de vill inte heller förlora något på att investera 

i liknande projekt. Ett problem som kan uppstå är när bostaden ska säljas. Kunskapen om hur 

detta påverkar priset kan vara osäkert. När det gäller vindkraftandelar kan ägaren sälja tillbaka 

dem till elbolaget, eller till den nya ägaren (Telge energi). Det behöver inte påverka bostadens 

pris. När det gäller solenergi har värderingen större inverkan. Det är allmänt känt att lägre 

energikostnader ofta innebär högre pris vid försäljning. Då det blir allt vanligare tror jag att 

det är något som fastighetsmäklarna kan använda vid marknadsföring av objekten.  

 

7.3 Miljöförmedling 
 

Kunden är rädd för ”för mycket” generell miljöinformation. Människor har idag så mycket 

intryck och information som de ska sålla och bedöma värde av. Att få information som inte 

rör kunden, intresserar dem inte. Däremot är efterfrågan på konkret information stor. Gäller 

det något som rör kunden är efterfrågan på lättillgänglig information viktig. I det här 

sammanhanget behöver kunden information för att kunna ta rätt beslut. Ofta är information 

tidskrävande att leta efter. Om kunden i det här tillfället tilldelas den blir beslutet lättare att ta. 

När kunden behöver information och då tilldelas den ses det som en service, vilket höjer 

kvalitén. När kunden får för mycket generell information uppfattas det som ett 

störningsmoment.  
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8. Egna reflektioner och förslag på förbättringsåtgärder 
 

 

8.1 Utökat miljö- och klimatarbete och vilja till kapitalinsats 

8.1.1  Klimatkompensation 

 

Genom att sammanställa bostadens och den specifika lägenhetens klimatpåverkan i form av 

koldioxid kan kunden på samma sätt som de ”klickar” sig fram till planlösningen, möjlighet 

att ”klicka” sig fram till bostadens klimatpåverkan. Detta tas fram i ett schablonvärde som 

utgår från bottenplattan och ytterväggar. En jämförelse om vad denna mängd innebär ska 

finnas i beskrivningen så att det inte enbart blir en siffra där innebörden inte framkommer. 

Detta skapar en tydlig och påtaglig bild för kunden som utifrån detta kan avgöra om de vill 

klimatkompensera eller inte. Klimatkompensationen ska ske genom utsläppsrätter där 

mätbarheten blir synlig för kunden. 

 

8.1.2  Hållbart bygge 

 

Benämningen och utförandet av ett totalt hållbart bygge ska endast appliseras på specifika 

miljöprojekt. Dessa kommer att ge företaget uppmarksamhet och marknadsföring. Det är 

viktigt att använda specifika projekt till detta och inte marknadsföra halvdanna miljöprojekt 

som miljöprojekt, då försvinner trovärdigheten i sammanhanget. Eftersom dessa miljöprojekt 

ska vara företagets framsida krävs finansiell stöttning centralt från företaget. De specifika 

projekten kan inte stå för hela kostnaden. Projektet ska ses som marknadsföring och något 

som stöttar hela företaget. Bostäderna kommer att kosta mer, vilket innebär att endast de som 

är intresserade av detta kommer att vända sig till projektet. Efter att studerat empirisk data 

från enkätundersökningen och intervjuer har jag sett ett samband i att kunder som har intresse 

för liknande projekt kan tänka sig att betala 10-20 procent mer för dessa bostäder. I vissa fall 

upp till 40 procent mer för detta.  

 

8.1.3  Miljömärkta material 

 

Genom att sälja paketerbjudanden med miljömärkta material i hela bostaden behöver kunden 

inte välja vilka produkter de anser vilja ha miljömärkt. Därmed minskar företagets 

administrativa kostnader. Det miljömärkta paketerbjudandet ska lanseras som ett tillval men 

genom lättillgänglig information kommer kunderna få möjlighet att göra ett individuellt val i 

denna fråga. I det samanhanget visar studien att hälsoaspekten är något som kunden kan 
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betala mer för. Är kostnaden rimlig i sammanhanget och finns det konkreta förslag på vad 

detta innebär i hälsa för kunden kommer fler att välja det alternativet. Ett rimligt påslag är 10-

20 procent.   

 

8.1.4  Alternativ enregianvändning 

 

Ett bra alternativ att använda sig av är att köpa vindkraftandelar. Det kan köparen teckna som 

privat person men genom en upphandling till hela bostadsföreningen är ett bättre avtal lättare 

att ta fram. En andel kostar, enligt Telge energi, 750 kronor/100 kWh. Kapitalinsatsen köper 

elbolaget tillbaka när kunden inte längre vill äga andelarna. Det ger en garanti på att insatsen 

kommer att återfås. 2011, fick de som hade vindkraftsandelar köpa el för 25 öre 

billigare/kWh. Avkastningen blev cirka 5 procent, vilket visar sig i lägre elkostnader. Ett 

annat alternativ är att investera i solenergi. Kostnaden för detta är enligt Telge energi 18 000 

kronor/ kWh som kräver 7 m
2. 

 Överskott i energi som solenergin producerar köper Telge 

energi för 1,50 kronor/kWh. En uppstartningsavgift på cirka 25 000 kronor tillkommer. (Telge 

energi, muntlig info.) 

 

 8.2 Miljöförmedling 
 

Miljöinformation ska vara lätt att finna på hemsidan. Miljöengagemanget som företaget har 

ska ligga i huvudrubriken på hemsidan. Miljöförmedling om vilka miljö- och klimatåtgärder 

som varje bostadsprojekt har genomfört ska redovisas på hemsidan. Denna information ska, 

på samma vis som det går att studera planlösningen i lägenheten, gå att ”klicka” fram vid 

varje projekt. Under visningen ska liknande information redovisas på planscher. Detta för att 

ge kunden information som kan väcka intresse till ytterligare frågor. Eftersom det oftast är 

mycket att fundera på när kunden kommer till visningen ska kunden få hem miljö- och 

klimatinformationen så att de kan läsa och fundera över det hemma.   
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9. Studiens bidrag 

 

Studien har bidragit med kunskap om hur kunden, den tilltänkta köparen, i samband med köp 

av en nyproducerad bostad ser på miljö- och klimatåtgärder. Genom att påvisa att majoriteten 

av kunderna är intresserade av miljö- och klimatåtgärder. Kundernas största intresse finns i de 

som berör dem på ett konkret sätt, som hälsa och ekonomi. Detta är användbart då det visar att 

det finns efterfrågan av miljö- och klimatåtgärder och att det finns en marknad, en ekonomisk 

vinning, i att satsa på dessa åtgärder. Studien bidrar även med konkreta förbättringsåtgärder 

som företag i bostadsbranschen kan använda sig av för att kunna utveckla sitt miljö- och 

klimatarbete samt tillfredsställa kundernas efterfrågan.   

 

10. Fortsatt forskning 

 

Rapporten har inte kunnat vissa vad dessa slutsatser och åtgärder ger för effekt om det 

genomförs. En ytterligare rapport som beskriver resultatet av detta är av intresse för 

kommande forskning.  

 

11. Kritisk granskning av studien  
 

Sju procent av de till frågade respondenterna svarade på enkäten. Trots att detta var ett högt 

antal för en liknande enkätundersökning måste hänsyn tas till att det finns en risk till att de 

som svarade har ett övervägande högt miljö- och klimatengagemang. För att denna risk skulle 

minskas i intervjuerna plockades respondenter ut efter den information som de angivit på 

”övrigt att tillägga” i slutet av enkätundersökningen. Genom detta kunde även respondenter 

med kritisk syn på miljö- och klimatarbete väljas ut. Detta är något som jag har tagit hänsyn 

till i mina slutsatser då jag i vissa sammanhang skiljer på respondenter med miljö- och 

klimatengagemang och de som inte har detta.       
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Telefonkontakt: 

Cooper, K. pressansvarig på Krav. 018-174506. 

Olofsson, J. Informationsansvarig Riksbyggen. johanna.olofsson@riksbyggen.se  

Telge energi, företaginformation, 020-34 40 40. 

 

Datainsamling: 

Mail-adresser från utdrag i Riksbyggens intressebank. 

Intervjuer: 

726 svar av enkätundersökning. 

6 intervjuer. 

 

  

mailto:johanna.olofsson@riksbyggen.se


42 
 

Bilaga 1: Veidekke bostads sifo-undersökning.  
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Bilaga 2: Enkätundersökning. 
 

Miljöarbetets betydelse för dig. 

1. Hur mycket tänker du på din miljöpåverkan i din vardag? 

Aldrig 

Några gånger per år 

Några gånger i månaden 

Några gånger i veckan 

Varje dag 

 

2. Gör du något för att minska din miljöpåverkan? 

Nej 

Nej, men jag skulle vilja 

Ja, om det inte kostar något. 

Ja, då och då när jag hinner 

Ja, varje dag 

 

3. Vill du göra mer än idag för att minska din miljöpåverkan? 

Nej, det vill jag inte 

Nej, jag gör redan så mycket 

Ja, men jag hinner inte 

Ja, men jag har inte de pengarna 

Ja, jag skulle vilja göra mer 

 

4. När du gör ett inköp handlar du då miljömärkta produkter? 

Nej, aldrig 

Nej, nästan aldrig 

Ja, ibland 

Ja, så ofta det går 
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Vid köp av bostad 
 

5. Rangordna dessa från 1-5, med det du utgår först ifrån som nummer 1, när du köper bostad: 

Centralt läge:  

Pris:  

Planlösning:  

Närhet till park, skog och natur:  

Storlek:  

 

6. Rangordna dessa från 1-5, med det du utgår först ifrån som nummer 1, när du väljer material 

och utrustning till din bostad? 

Utseendet:  

Priset:  

Kvalitén:  

Miljömärkta alternativ:  

Komfort  

 

7. Kan du tänka dig att betala mer för miljömärkta materia utöver vanlig standard i din bostad? 

Nej 

Ja, jag kan betala mer för miljömärkt material 

Ja, men jag vill inte betala så mycket för det 

 

8. Vad är viktigt för dig när det gäller energianvändningen? 

Den är inte viktig 

Kostnaden 

Kostnaden samt miljöpåverkan 

Miljöpåverkan 

 

9. När du skall köpa en nyproducerad bostad är du intresserad av att få information om byggets 

klimatpåverkan? 

Nej, är inte intresserad 

Visste inte att man kunde få det 
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Ja, i vissa fall 

Ja, det är mycket viktigt 

 

10. Under en visning, ställer du frågor till säljaren om bostadens klimatpåverkan? 

Nej, är inte intresserad 

Nej, saknar kunskap om vad jag skall fråga om 

Ja, angående energianvändningen för kostnadens skull. 

Ja, angående energianvändningen för miljöpåverkans skull. 

Ja, alla miljöfrågor är viktiga för mig 

 

11. Är det viktigt för dig att bo i en miljöcertifierad bostad? 

Nej, saknar betydelse 

Ja, om det inte kostar för mycket 

Ja, alltid 

 

12. Anser du att du kan finna den information du vill ha om Riksbyggens miljöarbete på 

www.riksbyggen.se? 

Nej, svårt att hitta 

Vet inte, är inte intresserad 

Ja, en del 

Ja, den är bra 

 

13. Har du blivit informerad om Riksbyggens miljöarbete av säljarna på Riksbyggen? 

Nej, aldrig 

Nej, är inte intresserad 

Ja, när jag har frågat 

Ja, jag har blivit informerad 
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Utökat miljöarbete 
 

14. Skulle du kunna tänka dig att betala en engångssumma på ett miljöprojekt (t.ex. vindsnurra 

eller solenergi) som skulle kunna betala tillbaka sig på fem år i lägre energikostnader? 

Nej, är inte intresserad 

Ja, om summan inte är mer än 10 000 kronor 

Ja, om summan inte är mer än 20 000 kronor 

Ja om summan inte är mer än 50 000 kronor 

Ja, om summan inte är mer än 100 000 kronor 

 

 

15. Skulle du kunna tänka dig att betala en engångssumma på ett miljöprojekt (t.ex. vindsnurra 

eller solenergi) som skulle kunna betala tillbaka sig på tio år i lägre energikostnader? 

Nej, är inte intresserad 

Ja, om summan inte är mer än 10 000 kronor 

Ja, om summan inte är mer än 20 000 kronor 

Ja om summan inte är mer än 50 000 kronor 

Ja, om summan inte är mer än 100 000 kronor 

 

16. Vill du att den klimatpåverkan som bygget av din bostad ger upphov till skall 

klimatkompenseras? 

Ja 

Nej 

Jag vet inte vad det innebär 

 

17. Kan du tänka dig att betala en summa för den klimatpåverkan bygget av din bostad har haft? 

Nej, är inte intresserad 

Ja, men med högst 0,25 procent av bostadens pris 

Ja, men med högst 0,5 procent av bostadens pris 

Ja, men med högst 1 procent av bostadens pris 

 

 

18. Vill du att Riksbyggen skall stå för kostnaden för klimatkompensationen på din bostad? 

Nej, jag vill inte att min bostad skall klimatkompenseras 
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Nej, jag vill betala själv 

Ja, men jag kan betala halva kostnaden 

Ja, jag vill att Riksbyggen betalar 

 

 

19. Vill du själv välja vilka klimat- och miljöåtgärder din bostad skall utrustas med? 

Nej, jag vill inte utrusta min bostad med klimat- och miljöåtgärder 

Nej, saknar kunskapen 

Ja, men jag vill att Riksbyggen skall informera om val. 

Ja, jag väljer 

 

 

20. Har du kunskap för att göra bra miljöval? 

Nej, inte alls 

Nej, inte så mycket 

Ja, delvis 

Ja, mycket 

 

21. Skulle du vilja vara med i en ”grön kö”, vilket innebär att du får möjlighet att få den senaste 

uppdateringen kring miljöfrågor samt information om de tilltänkta miljöbyggen som Riksbyggen 

planerar att utföra? 

Ja 

Nej 
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Bakgrundsinformation 
 

22. Jag är: 

 Man 

Kvinna 

 

 

23. Min ålder: 

 15-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65-74 

75-84 

85- 

 

24. Sysselsättning: 

Arbetar heltid 

Arbetar deltid 

Student 

Pensionär 

Sjukskriven 

Arbetssökande 

 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

Skicka
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Bilaga 3: Informationsmail med länk till enkäten. 
 

Detta är en enkätundersökning som tagits fram för att klargöra hur betydelsefullt Riksbyggens 

miljöarbete uppfattas vara för kunder vid köp av nyproducerade bostäder. Riksbyggen arbetar 

idag aktivt med miljöfrågor och vi vill utvärdera om det finns efterfrågan av mer 

miljöinformation samt ett utökat miljöarbete. För att förbättra vårt miljöarbete är vi 

tacksamma för om Du vill ta Dig tid att ägna några minuter åt att besvara 24 frågor som vi 

ställt samman i en enkät. 

 

Är du intresserad av att veta mer om studien samt skulle du vilja delta i en djupgående 

intervju som skall göras med ett antal som svarat på enkäten vänligen kontakta Charlotta 

Szczepanowski, 08-698 41 42, 0706984142, charlotta.szczepanowski@riksbyggen.se eller 

Therese Quennerstedt, therese.quennerstedt@riksbyggen.se  

 

Som tack för att ni tar er tid och svarar på frågorna kommer vi att lotta ut 20 exemplar av 

naturskyddsföreningens gröna guide bok ”Tänk om”. De som deltar i den djupgående 

intervjun får två biobiljetter samt ett exemplar av den nyutgivna boken ”Vår tid på jorden- 

välfärd inom planetens hållbara gränser” av filmaren och fotografen Mattias Klum samt 

forskaren Johan Rockström. 

 

Tack på förhand för din medverkan. 

 

Följ länk för att komma till enkäten: 

 

www.riksbyggen.se/miljarbetetsbetydelse  

 

  

mailto:charlotta.szczepanowski@riksbyggen.se
mailto:therese.quennerstedt@riksbyggen.se
http://www.riksbyggen.se/miljarbetetsbetydelse
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Bilaga 4: Tackmeddelande för medverkan i enkätundersökning. 
 

Tack för ditt deltagande! 

Det betyder mycket för oss och vårt framtida arbete att du tagit dig tid att svara på våra 

frågor.  

Som tack för din tid deltar du i utlottningen av 20 exemplar av Naturskyddsföreningens gröna 

guide bok ”Tänk om”.  

Vill du vara med i en djupintervju?  

Om du är intresserad av att veta mer om studien och/eller skulle vilja delta i en mer 

djupgående intervju som ska göras med ett antal som svarat på enkäten vänligen kontakta 

Charlotta Szczepanowski, 08-698 41 42, 0706984142, 

charlotta.szczepanowski@riksbyggen.se eller Therese Quennerstedt, 

therese.quennerstedt@riksbyggen.se  

De som deltar i den mer djupgående intervjun får två biobiljetter samt ett exemplar av den 

nyutgivna boken ”Vår tid på jorden- välfärd inom planetens hållbara gränser” av filmaren och 

fotografen Mattias Klum samt forskaren Johan Rockström. 

 

Bilaga 5: Information om intervju. 
 

Tack för din medverkan i enkäten som tagits fram för att klargöra hur betydelsefullt 

Riksbyggens miljöarbete uppfattas vara för kunder vid köp av nyproducerade bostäder samt 

ditt intresse för den mer djupgående intervjun. Vi är mycket tacksamma för detta, då det 

hjälper oss att förbättra vårt miljöarbete. 

 

Intresset av enkäten samt intervjun har varit stor, vilket är mycket glädjande.  

Vi har möjlighet att utföra intervjuerna i Stockholm, Uppsala eller via telefon. Intervjun 

kommer att ta cirka 1-1,5 timme.  

 

Tyvärr har vi inte möjlighet att intervjua alla som vill delta. De som inte blir utvalda har trots 

det fortfarande chansen att vinna naturskyddsföreningens gröna guide bok ”Tänk om”. Detta 

meddelas via mail. 

De som vi valt ut till intervjuerna kommer att få besked i slutet av veckan.  

Då vi vill ha möjlighet att gå igenom resultatet av enkäten innan vi utför intervjuerna kommer 

utförandet av dessa att starta tidigast om två veckor. 

Tack ännu en gång för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Therese Quennerstedt 

Therese.quennerstedt@riksbyggen.se  

 

  

mailto:charlotta.szczepanowski@riksbyggen.se
mailto:therese.quennerstedt@riksbyggen.se
mailto:Therese.quennerstedt@riksbyggen.se
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Bilaga 6: Information om uttagning till intervju. 
 

Hej 
Vi har nu valt ut tre kvinnor samt tre män som vi väldigt gärna skulle vilja intervjua. Du är en 

av dessa. Vi är mycket tacksamma för din medverkan i enkätundersökningen samt ditt 

intresse för att medverka i denna intervju. Frågeställningarna under intervjun kommer att 

handla om hur betydelsefullt Riksbyggens miljö- och klimatarbete uppfattas vara för dig vid 

köp av nyproducerade bostäder samt om ditt intresse för ett utökat sådant. 

 

Vi kan genomföra intervjuerna i Riksbyggens lokaler i Stockholm och i Uppsala. Bor du inte i 

närheten av dessa städer går det även bra att göra intervjun via telefon. 

Intervjun kommer att ta cirka 1-1,5 timmar. 

 

Vi har tänkt genomföra intervjuerna den 23-26 april. Kvällstid fungerar också.  

Som tack för din medverkan får du två biobiljetter samt ett exemplar av den nyutgivna boken 

”Vår tid på jorden- välfärd inom planetens hållbara gränser” av filmaren och fotografen 

Mattias Klum samt forskaren Johan Rockström. 

 

Var vänlig kontakta mig för bokning av datum, plats och tid senast den 11 april. 

 

Med vänlig hälsning 

Therese Quennerstedt 

Therese.quennerstedt@riksbyggen.se  

 

  

mailto:Therese.quennerstedt@riksbyggen.se
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Bilaga 7: Exempel på en checklista för miljö- och klimatåtgärder från 

KFUK-KFUM. 
 

Nedanstående lista skall ses som en ledning i vad man kan göra för val och överväganden - 

många av valen är dessutom ekonomiskt lönsamma och/eller ett led i KFUK-KFUMs idé och 

värdegrund. Det betyder att miljöarbetet i bästa fall kan kombinera en ideologisk handling 

med förbättrad ekonomi.  

 

Resor 

Flyg 

Flyget är det transportslag som har störst miljöpåverkan. Energiförbrukningen är stor, 

dessutom sker utsläppen av klimatgaser på hög höjd och har därför en 2-3 gånger högre 

klimatpåverkan än motsvarande utsläpp i marknivå. 

Ur miljösynpunkt bör man därför kritiskt pröva varje flygresa och undersöka alternativ. 

Underskatta inte heller betydelsen av transporter till och från flygplatsen, de spelar också roll. 

Tåg 

Tåget är det transportslag som är bäst ur miljösynpunkt så snart vi lämnar cykeln eller 

promenaden därhän. Tåget är i viss mån beroende av hur elen producerats, för resor inom det 

nordiska elsystemet är dock tåget i en klass för sig. Även dieseltåg som förekommer på en del 

sträckor hävdar sig väl mot bussen, genom sin högre verkningsgrad. 

Miljövalet blir därför självklart tåget då det är möjligt. 

Vägtransporter 

Här är bilden inte lika tydlig, men att kollektiva resalternativ alltid är att föredra är en 

sanning. Kollektivt resande med buss har en avsevärt lägre miljöbelastning än bilåkandet. 

När det gäller bilar är det ännu lite bökigare. En sanning är dock att det alltid är bra att hålla 

nere energiförbrukningen, oavsett bränsle. Det betyder att små bilar har en lägre 

miljöbelastning än stora. När det gäller bränsle gäller för tillfället från sämst till bäst: bensin -

> diesel -> naturgas -> biogas. E85 är beroende av hur den ingående etanolen har producerats, 

men utgör fortfarande ett miljöriktigt alternativ. Dels klarar sig majoriteten hyfsat i en 

livscykelanalys, dels är användandet av E85 ett aktivt val som bidrar till såväl 

teknikutveckling som att skicka signaler till marknaden och staten att man bryr sig. 

Rekommendationen blir därför att åka buss hellre än bil. Väljer ni ändå bil så satsa på en liten 

bil, helst en miljöbil. Är det aktuellt att hyra bil så se till att det är en miljöbil. 

Planera transportsnålt 

Genom god planering och god framförhållning kan man påverka det totala resbehovet. En 

resa som inte behöver göras har avsevärt lägre miljöpåverkan än den som blir av. 



54 
 

Välj därför platser som främjar goda transportslag (cykel, kollektivt). Underlätta samåkning 

genom tidig och tydlig information. Samlokalisera i tid och rum, det kan t.ex. innebära färre 

och längre träffar eller sammandrag i seriespelet där flera lag träffas och alla möter alla. Titta 

på möjligheten till alternativa mötesformer, t.ex. telefonmöte/web. 

Klimatkompensation 

Det finns synpunkter på klimatkompensation, dvs. att betala någon för att minska sina utsläpp 

av klimatgaser med motsvarande mängd jag släppt ut genom min resa eller annan aktivitet. 

Systemet har kritiserats som något som påminner om avlatsbreven - bara man betalar så är 

man utan skuld. Det är dock en orättvis beskrivning och man bör betänka att 

klimatkompensationen snarast bör ställas mot en flygresa utan kompensation än en inställd 

resa.  

Slutsatsen blir således att det kan vara ett intressant alternativ att fortsätta med när den egna 

påverkan har minskats så långt möjligt är. Det finns mängder av olika aktörer på marknaden 

för klimatkompensation. Rekommendationen blir att klimatkompensera. Allra bäst blir det om 

man i möjligaste mån följer Energimyndighetens rekommendation för klimatkompensation 

för den svenska statsförvaltningen: www.energimyndigheten.se  

Mat 

Köp ekologiskt 

Generellt är det bäst att köpa ekologiskt producerade livsmedel - undantaget gäller möjligen 

grödor med låg energiinsats och lång transport. Det sägs ibland att det inte spelar någon roll 

om det är ekologiskt odlat eftersom det betyder fler turer med traktorn. Det är fel. Effekterna 

av framför allt konstgödsel men också andra kemikalier gör att ekologiskt producerad mat är 

ett riktigt miljöval. 

Köp vegetariskt 

Köttproduktionen i världen står för ungefär 20 procent av utsläppen av växthusgaser och är i 

samma storleksordning som transporterna i sin klimatpåverkan. Ungefär 90 procent av 

energin går förlorad i omvandlingen till kött, dvs. det som räcker till tio personer i form av 

grönsaker räcker till en i form av kött. Det är tveksamt om jordbruksmarken räcker till om alla 

skulle äta kött som västvärlden. Varför inte köra nästa arrangemang vegetariskt för både 

bättre ekonomi och bättre miljö? 

Köp lokalproducerat 

Ingen blir lyckligare av att äta berest mat. Att försöka minimera transporter är alltid bra. Fråga 

därför gärna efter lokalproducerat frukt och grönt. Tänk på att svenskt kött kan ha varit på 

utflykt i Europa för att styckas och packas. Det kan dock vara värt att tänka på att en lång 

båtresa i allmänhet är bättre än en kortare lastbilstransport. 

Köp säsongens frukt och grönt 

http://www.energimyndigheten.se/
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Genom att hålla ner användningen av grönsaker till förmån för rotsaker som tål lagring bättre 

på vintern sparas mycket energi jämfört med växthus och flygtransporter som många 

färskvaror kräver. En jordgubbe till nyårsdessert är inte bara fantasi- och smaklöst, den har 

bland den högsta miljöpåverkan per krona i inköpspris. 

Köp rätt kött 

Om du väljer kött så välj ekologiskt kött från betande djur (nöt och lamm) och i sista hand 

oekologiskt fläsk. Kyckling är bra ur klimatperspektiv men mindre bra ur djurrättsperspektiv. 

Ekologiskt kött från betande djur bidrar också till naturvård och att hålla landskapet öppet. 

 

Köp rätt fisk 

När det gäller fisk kan det vara lite svårare, men tänk ekologiskt (t.ex. KRAV-märkt), odlat 

eller bifångst (t.ex. skarpsill till ansjovis) så kommer man långt. WWF har en bra genomgång 

på sin hemsida: http://www.wwf.se/source.php/1121475/WWFs_FISKGUIDE.pdf  

Helt OK är: Abborre, Alaska Pollock (MSC-märkt), Blåmusslor (rep odlade), Gråsej, Gädda, 

Gös från insjöar, Hummer, Krabba (burfångad, svensk), Lax (KRAV-märkt), Sill och 

strömming, Skarpsill, Skrubbskädda (vanlig flundra), Vildfångad och odlad fisk som är 

miljömärkt  

Tigerräkor, tonfisk och icke kravmärkt torsk skall undvikas så långt man bara kan. Be att få 

byta ut räkan och tonfisken till t.ex. avokado när du beställer sushi. 

Fastighet 

Byt till lågenergilampor 

20 procent av elen i ett normalhushåll går till belysning, knappt hälften av detta går att spara 

genom att byta till lågenergilampor. Varje 60 watts glödlampa som byts mot en 

lågenergilampa sparar runt 400 kronor. Dessutom är konventionella glödlampor på väg att 

förbjudas och fasas ut över de kommande åren. Det finns idag lågenergilampor som går att 

reglera med dimmer och så kallade diodlampor som lyser med en gång. 

Sänk temperaturen inomhus 

Bättre utnyttjad värme sparar både pengar och naturresurser.  

Några förslag: 

 – Se över tätningslister runt dörrar och fönster. Drag ger ett energiläckage och 

dessutom en känsla av kyla. 

 – Titta på styrsystem som t.ex. tillåter behovsstyrning av tempraturen och ventilation 

 – Har ni rum som sällan används? Sänk värmen lite mer där.  

 – Byt ut termostaterna efter 10-15 år eller när de går sönder.  

http://www.wwf.se/source.php/1121475/WWFs_FISKGUIDE.pdf
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 – Håll dörren stängd mot kalla utrymmen, till exempel vind och veranda.  

 – Isolera huset bättre, till exempel vinden. Cirka 15 procent av värmen försvinner ut 

genom taket.  

 – Ställ inte möbler för nära elementet. Då får värmen svårt att nå ut till resten av 

rummet. 

 

Listan kan verka lång och svår, men har man den med sig när det är dags att fixa något som 

behöver åtgärdas så blir det fort riktigt bra. Är föreningen hyresgäst och inte kan påverka själv 

eller t.ex. har varmhyra där besparingar inte syns i plånboken kan man ju alltid diskutera 

miljöpolicy med sin hyresvärd. 

Spara vatten 

Framför allt varmvatten är energikrävande. Använd diskmaskin istället för att handdiska, laga 

droppande kranar, sätt in energisnåla blandare och installera snålspolande toaletter när tillfälle 

ges. 

Se över elavtalet 

Den första åtgärden är ju att använda så lite el som möjligt, de andra handlar om att den el 

som ändå används är så klokt producerad som möjligt. I första hand vind eller solkraft, i andra 

hand bra miljöval eller motsvarande. 

I köket 

Lägg locket på 

Att bara lägga locket på kastrullen sparar upp till 20 procent av energin, det betyder ju också 

att man sparar tid. Allra bäst är att använda vattenkokare. 

Tina klokt 

Tina varor i kylen istället för mikron. Använd den frusna maten att kyla kylen med i stället för 

att tillföra energi genom element eller mikrovågsugn. 

Frosta av 

Frosta av frysen minst 1 gång om året. I ett vanligt hushåll så är vitvarorna de stora bovarna 

när det gäller hushållsel. Att frosta av och dammsuga på baksidan bidrar till att hålla ner 

energiförbrukningen. När det är dags att köpa nytt så välj produkter med så bra energiklass 

som möjligt. 

Fullt och låga temperaturer 

Fulla maskiner och låga temperaturer. Så få gånger som möjligt med så liten 

energiförbrukning som möjligt - så enkelt är det!  
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Arrangemang/verksamhet 

Sortera sopor 

Undvik avfall överhuvudtaget i möjligaste mån. Kom ihåg att det är bättre att återanvända än 

att återvinna och att materialåtervinning är bättre än att elda och återvinna energin. Kolla vilka 

möjligheter som finns i er kommun och område. 

Lita på miljömärkningarna och fair trade 

Visst blir det fel ibland men det finns ingen anledning till generell misstro. För ett uthålligt 

samhälle bör det vara såväl miljömärkt som rättvisemärkt. 

Samåk och argumentera för sammandrag i seriespel för att minska transporterna 

Det blir inte bara mindre transporter det blir också mer happening och socialt. 

Se över kemikalier i städskåp och liknande 

Använd uteslutande miljömärkta produkter och överdosera inte. Det blir inte renare om man 

tar mer än vad som rekommenderas, ofta tvärtom eller i alla fall mer jobb med att skölja bort 

rengöringsmedel. Med såpa, bakpulver, ättika och diskmedel klarar man det mesta. Kika 

vidare på nätet för tips.  

Stäng av på riktigt 

Stand-by är att använda elenergi för att slippa "trycka på knappen". Den samlade 

energiförbrukningen av stand-by i ett hem kan vara upp till 10 % av hushållselen. För att 

förenkla så kan man investera i ett grenuttag med strömbrytare - en knapp att trycka på, det 

klarar de flesta. 

Avstå fyrverkerier 

De är ett vackert sätt att skrämma djur och sprida tungmetaller.  

Hämta veden till lägerelden på ett ansvarsfullt sätt 

I torrtallen bor mängder med små djur. Ta levande träd och torka den på vedbacken (med 

markägarens tillstånd) 
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Bilaga 8: Intervjufrågor. 
 

Kundernas engagemang och kunskapsintresse 

 

Fråga 1 

Vad gör du idag för att minska din miljöpåverkan samt är detta ett aktivt val för dig? 

 

Miljömärkta produkter 

Färdmedel 

Energiförbrukning, val av el, stänga av elen. 

Avfallssortering 

 

Fråga 2 

(Enkätundersökningen visade att 79 procent av de svarande skulle vilja göra mer för att 

minska sin miljöpåverkan) Om du skulle vilja göra mer för att minska din miljöpåverkan, vad 

skulle du då vilja göra? 

Varför gör du inte detta redan idag? 

 

 

Fråga 3 

(Enkätundersökningen visade att 74 procent skulle betala mer för ett miljömärkt material i sin 

bostad) Skulle du kunna tänka dig att betala mer, än standard, för ett miljömärkt material i din 

bostad? Om ja, hur mycket skulle de få kosta extra?  

Procent utav materialets ordinarie standardspris. 

Varför denna summa? Vad är det som styr priset av detta? 

 

Fråga 4 

(Enkätundersökningen visade att 82 procent ville bo i en miljöcertifierad bostad) Vill du bo i 

en miljöcertifierad bostad? Varför ja, nej? 

Kemikalier 

Buller, ventilation 

Klimatpåverkan vid bygget 

Klimatpåverkan dagligdags som enregianvändning 

Fakta Svanenmärkta bostäder, 
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 Energisnål med låg klimatpåverkan. 

 Byggda med material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som 

möjligt. 

 Bra innemiljö. 

 Genomtänkt drift- och underhållsplan som gör det enkelt att se till att huset förblir 

energisnålt och behåller sin goda innemiljö under lång tid. 

 

Fråga 5 

Hur mycket kan du tänka dig att betala extra för att bo i en miljöcertifierad bostad? 

Procent utav det totala beloppet av bostaden. 

Varför denna summa? Vad är det som styr i valet av summa? 

 

Fråga 6 

Vad anser du vara viktigast i produktionen av din nyproducerade bostad utifrån miljö- och 

klimat synpunkt? Hur ser du på dessa utgångspunkter? 

Byggnationens process 

Transporter 

Material, kemikalier 

Energianvändning när bostaden är klar, 

 

Fråga 7 

Är byggets klimatpåverkan något du funderar över när du skall köpa bostad? 

Vad tänker du på? 

Energianvändning 

Total koldioxid utsläpp. 

 

 

Utökat miljöarbete samt kapitalinsats 

 

Fråga 8 

(Enkätundersökningen visade att endast 8 procent inte vill betala något alls utav en 

engångssumma i ett miljöprojekt som betalar tillbaka sig inom fem år i lägre energi 
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kostnader) På vilket sätt är ett miljöprojekt som betalar tillbaka sig inom fem år i lägre energi 

kostnader intressant för dig? 

Ekonomi 

Miljö 

Fördelar med allternativ energianvändning 

 

 

 

Fråga 9 

(Enkätundersökningen visade att 21 procent inte vill betala något alls utav en engångssumma i 

ett miljöprojekt som betalar tillbaka sig inom 10 år i lägre energi kostnader) På vilket sätt är 

ett miljöprojekt som betalar tillbaka sig inom fem år i lägre energi kostnader intressant för 

dig? 

Ekonomi 

Miljö 

Fördelar med allternativ energianvändning 

På vilket sätt förändras detta beslut mellan 5 och 10 år för dig? 

 

 

Fråga 10 

(Enkätundersökningen visade att drygt 40 procent inte vet vad klimatkompensation innebär) 

Varför tycker du att klimatkompensation är bra respektive mindre bra? Vet du vad 

klimatkompensation innebär? 

 

 

Fråga 11 

Vad anser du vara viktigast för dig att satsa på i din bostad, klimatkompensation eller en 

miljöcertifiering som till exempel svanenmärket? 

Hur ser du på dessa i förhållande till varandra? Varför föredrar du den ena förre den andra? 

 

 

Fråga 12 

Vad tycker du är en total rimlig summa för dig att betala extra för miljömärkta material, 

miljöcertifierad bostad (miljömärkt bostad) samt klimatkompensation? 
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Varför detta belopp? Varför val av det du anser vara viktigast? 

 

 

Fråga 13 

Vad anser du om att själv välja vilken typ av miljö/ klimatåtgärd du vill göra? 

Vill välja själv? 

Olika typer av paket? 

Vill ha information om detta? 

 

 

Riksbyggens miljöförmedling enligt kunderna 

 

Fråga 14 

Hur skulle du vilja att Riksbyggen förmedlade sin miljöinformation? 

Hemsida 

Prospekt 

Kontor 

Säljare 

 

Fråga 15 

Vad har du fått för miljöinformation från Riksbyggens säljare, vid kontakt och visningar? 

Energianvändning 

Klimatpåverkan 

Kemikalier 

Vad skulle du vilja ha information om som du inte har fått? 
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Bilaga 9: Svar från sex intervjuer. 
 

Intervju 1 

Kvinna, 69 år. 

Fråga 1 

Snålar med varmvatten, sorterar sopor så mycket jag orkar, åker endast bil i nödfall ej till 

arbetet, dessa är aktiva val för miljön. Köper ibland miljömärkta matvaror. Kan tänka sig att 

betala 20 procent mer för ekologiska matvaror. Det är dock priset som styr i detta fall.  

 

Fråga 2 

Minska värmen i lägenheten, separat varmvattenmätare, polletter till tvättmaskinen, lära mig 

mer om miljömärkningar samt bli mer insatt i miljöproblematiken. 

Det tar tid att lära sig och skaffa information. Tid är den största anledningen till att jag ännu 

inte har gjort detta. 

 

Fråga 3 

Nej, det är redan för dyrt med bostäder. Jag vill dock att valmöjligheten skall finnas till de 

människor som vill välja miljömärkta material. 

Fråga 4 

Nej, inte om det kostar mer. De hälsoregler som finns idag räcker.  

 

Fråga 5 

Jag vill att detta skall vara en valbar möjlighet. Jag kan dock tänka mig att betala 0,25 procent 

av bostadens pris i ett sådant belopp. 

 

Fråga 6 

Den totala färdiga kostnaden för produktionens, bostadens mindre negativa påverkan i 

relation till ”miljövinsten”. Alltså också miljövinsten på sikt, i Sverige är det viktigt att 

effektivisera värme och energikonsumtionen, som är en stor kostnad och ger stora 

miljöeffekter. 

 

Fråga 7 

Nej, det är för komplex och komplicerat.  



63 
 

Fråga 8 

Det är mycket intressant för mig. Fem år är inom tidsramen som går att planera. Teknikens 

framgångstakt är så hög att investeringar som görs över längre tid kan komma att bli 

inaktuella. Fem år är en rimlig tidsram. 6-7 år är även möjligt. Vid ett sådant miljöprojekt 

skulle jag kunna tänka mig att gå in med en kapitalinsats på cirka 200 000 kronor, vid köp av 

bostad för cirka 3 miljoner. Det är vid detta tillfälle dock viktigt att stor information läggs på 

ekonomisk kalkylering. Räntor, lånevillkor och liknande. 

 

Fråga 9 

Projekteringen blir osäkrare på 10 år. Den allmänna utvecklingen går så fort att dessa 

produkter har blivit inaktuella vid detta tillfälle. 

 

Fråga 10 

Tror inte att det håller i längden. Har inte så mycket kunskap om det. (Efter en enklare 

förklaring dock positiv till klimatkompensation) Både på nationell och på internationell mark. 

Har ingen betydelse vilken av dessa man satsar på. 

 

Fråga 11 

Inget, om det kostar något extra. Dock positiv till möjligheten att välja till dessa om så önskas.  

 

Fråga 12 

Kan tänka mig att betala ett total extra belopp på 0,25 procent av bostadens pris.  

Denna summa tycker jag känns rimlig, då det är en förhållandevis låg summa till det totala 

beloppet. En liten summa men som dock kan ge något extra för miljön. 

 

Fråga 13 

Det skall finnas olika typer av paket där summorna varierar. Möjligheten att välja miljö- och 

klimatåtgärder skall dock vara frivilliga. Information och upplägg av detta är mycket viktig. 

 

Fråga 14 

Hemsida samt annonserna. Gärna återkommande slogan. Det får inte framstå som om miljö- 

och klimatåtgärderna kostar extra. Det måste framgå att detta är en valmöjlighet. 
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Fråga 15 

Har aldrig fått någon information om detta. Jag har dock aldrig frågat om det. Jag har däremot 

känt mig överkörd på visningarna. De har inte sätt mig och haft tid för mig. Viktigt att 

undersöka vad kunderna ställer för frågor och studera vad de vill ha information om. 

 

Övrigt 

Mäklarfirmor som säljer bostäderna detta uppfattas som om kunderna får betala mer för detta. 

Jag har trott att kunden får betala mer för bostadsköpet om en mäklare säljer, än om man 

köper från företaget direkt.    
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Intervju 2 

Man, 32 år. 

 

Fråga 1 

Har ingen bil. Beror främst på ekonomisk själ. Äter mycket vegetariskt, för djuren och miljön. 

Köper mindre prylar, försöker aktivt att tänka på detta. Sopsorterar men har inte 

kompostavfall.  

 

Fråga 2 

Köpa utsläppsrätter i samband med flygresor. Vill lära mig mer om vad som påverkar miljön 

och klimatet mest. Få mer kunskap om vad man kan göra som faktiskt har någon betydelse.  

Gör inte detta på grund av lathet och att det tar tid att leta information. Vill köpa mer 

ekologisk mat men här är det oftast priset som bestämmer. Anser att 20 procent dyrare för 

ekologiskt är okej. 

 

Fråga 3 

Ja, men jag skulle innan dess vilja veta mer om de miljömärkta materialen. Vad innebär det 

för mig och min hälsa samt hur påverkar dessa material miljön. Studera prisbeloppet i 

förhållande till nyttan i hälsan och miljön.  

20 procent en rimlig summa men då vill jag innan ha svar på dessa frågor. 

 

Fråga 4 

Ja, lägre driftkostnader då energiförbrukningen blir mindre. Byggs det så att byggnaden skall 

hålla längre blir det även på lång sikt ekonomiskt positivt. Betalar gärna lite mer för bra 

byggmaterial från början så att bygget blir hållbart i längden. 

 

Fråga 5 

Det som bostaden betalar mindre i energikostnader kan läggas på köpeskillingen. Med en 

ränta på 3-4 procent. Jag kan även tänka mig att lägga på en extra kostnad för miljöinsats och 

hälsa. Detta skulle få kosta cirka 1 procent utav bostadens pris. Det är dock mycket viktigt 

med tydlig information där det redovisas hur belastningen på miljön ser ut samt vad pengarna 

kommer att läggas på. I form av bättre byggmaterial. 
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Fråga 6 

Den totala bilden är viktigast.  Det hänger ihop. Produktionen av byggnaden påverkar den 

totala energianvändningen när bygget står klart.  Viktigt att ha en plan som ligger till grund 

för till exempel transporter till och från bygget. Sådant kan också skäras ner. 

 

Fråga 7 

Skulle gärna vilja veta mer om detta. Få information om vad som har den största betydelsen 

för det jag kan göra, klimateffektivt. Jag anser att det viktigaste är att bygga klimateffektivt, 

på rätt sätt från börja. Lägga extra pengar på material som är bra för klimatet istället för att 

bygga mindre bra och sedan klimatkompensera för detta. 

 

Fråga 8 

Helt självklart. Nästan ingen gräns om jag får tillbaka pengarna inom fem år. Cirka 100 000-

200 000 kronor. 

 

Fråga 9 

Fem år är bättre eftersom det är kortare tid och man har möjlighet att planera om man skall 

flytta eller inte.  

Efter information om möjlig prisökning vid försäljning på grund av lägre månadsavgift i 

denna investering. 

Det har ingen betydelse om det handlar om fem eller tio år. Jag skulle kunna investera 

100 000 kronor i det här projektet. 

 

Fråga 10 

Viktigt att det blir effektivt så att inte vi planterar träd här och då kan några andra hugga ner 

sina på andra sidan. Jag anser att detta är bra för företagen men jag tror inte lika mycket på det 

när det gäller bostäder.  Företag bör till exempel klimatkompensera resor och liknande. Men 

det bästa även här är att inte flyga så mycket, ta tåget när det gå istället.  

När det gäller bostäder tycker jag att de skall byggas med så lite miljö- och klimatpåverkan 

från start istället för att klimatkompensera.  

Gör rätt från början istället för att kompensera för det som gjorts fel. Sen tycker jag dock att 

de som måste göras skall kunna klimatkompenseras som flygresor, då det inte går att ta sig dit 

på något annat sätt. 
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Fråga 11 

Som tidigare svar. Bygga rätt med så lite klimatpåverkan som möjligt istället för att 

klimatkompensera när man gjort fel. 

 

Fråga 12 

Utöver det som betalar tillbaka sig i lägre energianvändning. 

Detta beror på hur länge man har tänkt bo i bostaden samt hur mycket man tror att man kan få 

tillbaka av denna summa. 

Skall man bo endast 2-3 år skulle jag kunna tänka mig en summa på 50 000 kronor för att 

göra ett bidrag till miljön. Har jag tänkt bo längre uppåt 20 år är insatsen högre. Jag tror 

rimligen på cirka 2,5 procent av köpeskillingen. Det är i detta läge viktigt med information 

som belyser fakta samt gör en ekonomisk bedömning över risker och likande. 

Helhetsperspektivet skall utgå från: 

 Lägre månadsavgift- högre pris när man säljer. 

 Hälsa. 

 Samhällsmiljö, samvetsfråga. 

 

Fråga 13 

Jag tycker att man skall lägga kostnaden på bygget från starten så att man kan bygga det bästa 

möjliga från start. De får då ske i vissa miljöprojekt.  

I dessa projekt skulle även lån kunna tas fram till föreningarna. Med bra lån skulle den 

ekonomiska investeringen kunna bära sig själv. Detta skulle sedan kunna läggas på en 

månadsavgift som är något högre.  

 

Fråga 14 

Informera kunderna om hur stor klimatpåverkan deras bostadsförening och deras egen 

lägenhet har. Beskriv detta och gör sedan en liknelse så det inte enbart blir en siffra. Beskriv 

detta i en ruta som man kan trycka på i informationen på samma sätt som man idag kan titta 

på planlösningarna. 

 

Fråga 15 

Det bör finnas information vid varje visning där det står hur mycket klimatpåverkan bygget 

har. Information skall finnas med broschyrer som kunderna kan ta med sig hem och studera.  
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Övrigt 

Satsa på ekonomiska-hälsoaspekter. De själviska väger oftast tyngst.    
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Intervju 3 

Man, 65 år. 

 

Fråga 1 

Planering av resor med bil, använder dock bil till arbetet. Energibesparing genom att sänka 

värmen i bostaden, aldrig standby-läge. Köper miljömärkta matvaror, ekologiska och krav när 

det finns. Sopsortering i stor utsträckning, egen kompost. 

 

Fråga 2 

Byta till grön energiförbrukning. 

 

Fråga 3 

Ja, cirka 20-25 procent mer skulle jag kunna betala. Här handlar det om att väga ekonomin 

mot hälsoaspekterna. Vad är detta värt för mig? 

 

Fråga 4 

Jag vill gärna bo i en miljöcertifierad bostad. Dels för att energianvändningen blir lägre. Är 

insatt i passivhus. 

 

Fråga 5 

Jag kan absolut tänka mig att betala mer i inköpspris om energianvändningen blir mindre och 

det resulterar i en mindre månadsavgift. Jag tror dock inte att andrahansvärdet blir högre på 

grund av att det är en miljöcertifierad bostad men inte heller mindre. 

 

Fråga 6 

Den totala energianvändningen som behövs vid produktionen ger det slutliga resultatet av vad 

bostaden kommer att kräva i energianvändning framöver. Investeringen ger resultatet i 

driftekonomin. Detta är en helhet. 

 

Fråga 7 

Jag förutsätter att byggnaderna byggs med bästa möjliga teknik. Jag förutsätter att den bästa 

byggmetoden används. Klimatpåverkan är därför inget jag tänker på vid köp av bostad. 
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Fråga 8 

Det är under en mycket kort tid, vilket gör det hela mycket intressant. Jag skulle kunna 

investera cirka 30-40 procent av köpeskillingen i ett liknande projekt. 

 

Fråga 9 

Under längre tid minskar procenten till 20-25 procent.  

Efter information om möjlig prisökning vid försäljning på grund av lägre månadsavgift i 

denna investering. 

Tidsperioden mellan 5-10 är inte så stor. Så jag tror att jag kan säga cirka 30 procent gällande 

båda allternativen. 

 

Fråga 10 

Jag tycker att det är positivt men jag vill inte att det skall ge upphov till att någon bättrar på ett 

ställe för att förstöra på ett annat. 

 

Fråga 11 

Jag tycker inte att man behöver sätta dessa mot varandra. Begränsar man utsläppen behöver 

man inte kompensera. Jag anser dock att klimatkompensation är bra vid de tillfällen något 

mindre bra för vårt klimat görs eller måste göras.  

 

Fråga 12 

Jag skulle kunna betala cirka 20 procent av köpeskillingen i dessa kostnader. Jag tror dock vid 

dessa tillfällen på att bygga speciella miljöprojekt där den totala klimatpåverkan är så liten 

som möjligt. Det är vid dessa tillfällen mycket viktigt att det informeras om vad den extra 

kostnaden kommer att göra. Vad de positiva effekterna blir.  

 

Fråga 13 

Jag tycker att det skall finnas miljöprojekt där det från början är byggt på bästa sätt för miljön 

och människors hälsa. Om kunderna skall välja själv tror jag inte att den ekonomiska fördelen 

för privatpersonen kommer att bli så stor. Det kan då bli svårt att få tillbaka dessa pengar vid 

försäljning.  

Jag tror mer på att förstöra så lite som möjligt i första taget istället för att kompensera för det 

du har gjort.  De som ändå förstörs kan kunderna ges möjlighet att klimatkompensera till 

exempel ett projekt att plantera träd. 
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Fråga 14 

Mer marknadsföring på omgivningen och läget. Miljöprojekten skall marknadsföras med 

utgångspunkt att föra fram budskapet om miljö- och klimatåtgärder. Bästa möjliga för miljön 

och din hälsa. Sådana här stora områden krävs eftertänksamhet och därför är det viktigt med 

broschyrer som kunderna kan ta hem och läsa om just miljöprojektet och dess betydelse. De 

människor som är intresserade av detta har oftast en grundinställning som ligger åt det här 

hållet.  

 

Fråga 15 

Dålig information på hemsida samt under visning. 

 

Övrigt 

Udda projekt kan få stor uppmärksamhet i media och det kan göra att människor blir 

intresserade. Ett miljöprojekt är ett sådant. Uppbyggnaden av ett liknande projekt måste vara 

fullt professionellt samanställt för att ge en trovärdighet. 
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Intervju 4 

Kvinna, 59 år. 

 

Fråga 1 

Använder bil endast 1-2 gånger/vecka. Bor i centrum och cyklar och går mycket. Bra både för 

miljön och kroppen. Köper lite ekologiska matvaror som smör och bananer. Sopsorterar med 

stort nöje. Släcker lampor för att hålla ner energianvändningen. Köper ekologiska 

hudprodukter. 

 

Fråga 2 

Skulle vilja köpa mer ekologisk mat. Det är en kostnadsfråga. Tycker att det får kosta 10 

procent mer. 

 

Fråga 3 

Ja men inte mer än 10 procent mer. Summan är rimlig, då kostnaderna för boendet redan idag 

är väldigt hög. 

 

Fråga 4 

Ja, det är väldigt viktigt för mig. Detta för att slippa hälsoskadliga ämnen. Ventilationen i 

bostaden är mycket viktig för att undvika dessa problem. 

 

Fråga 5 

Jag skulle kunna betala 10-15 procent extra för det men då skulle jag även vilja att man fick 

något extra på köpet som bra tvättstuga, gym eller liknande trivselrum. 

 

Fråga 6 

Vikten av att undvika kemikalier i material, energianvändningen, helheten under längre 

tidsram. 

 

Fråga 7 

Det är inget jag har tänkt på men skulle jag få information om detta skulle jag vilja vara med 

och bidra till detta. 
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Fråga 8 

20-25 000 kronor skulle jag kunna tänka mig att gå in med. Detta är intressant då alternativa 

energikällor blir allt vanligare och tekniken mer tillgänglig. 

 

Fråga 9 

Detta är längre tid och då känns det osäkrare. 10-15 000 kronor tror jag i det fallet. Hyrans 

avgift är viktig i dessa fall. Är hyran rimlig finns möjligheten att gå med i liknande projekt. 

Höjs hyran endast så känner man sig inte så delaktig i det som sker i föreningen. Det kan 

istället ges alternativ för de boende att till exempel städa trapphus och liknande själva för att 

slippa höja hyran. 

 

Fråga 10 

Jag tycker det är utmärkt. Jag vill dessutom även se träden växa då det är en helande och 

rogivande hälsoeffekt.  Ser det dock positivt att plantera träd både i Sverige och i andra 

länder. Här är det extra viktigt med information. Vi måste få tillgång till att se vad som händer 

med de pengar vi lägger in.  

Pengar- återkoppling- nytta.  

 

Fråga 11 

Båda är av intresse för mig. Tror man kan finna möjligheter i båda fallen. 

 

Fråga 12 

10-15 procent av köpeskillingen. 

 

Fråga 13 

Det skall finnas olika paket som kunden kan välja bland. Människan måste ha möjlighet att 

välja själva. Den totala utgångspunkten måste dock vara bra miljöalternativ. Information är 

här viktigast. Paketen måste beskrivas grundligt så inga missförstånd över vad varje paket 

innebär och vad nyttan i detta är. 

 

Fråga 14 

Måste finnas ordentliga broschyrer om detta. De här är sådant man vill ta med sig hem och 

bläddra i och fundera över. Detta är troligen något som måste växa fram. Därför är det viktigt 

att de olika paketens nytta framgår.  
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Fråga 15 

Har inte fått någon information. Tror även här att det är bra om det finns tydlig information 

var du kan hitta detta. Under visningen är det så mycket annat du vill fråga om att det troligen 

är bättre om du kan få den på annat håll. Det måste dock framgå under visningen att detta är 

något som man bör ta ställning till. 
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Intervju 5 

Man, 47 år. 

 

Fråga 1 

Sopsorterar, tidningar, flaskor och liknande. Samåker till arbetet. Köper svenska mat och 

närproducerade ägg. För ekonomins skull. 

 

Fråga 2 

Skulle vilja vindkraft el för att det är ekonomiskt fördelaktigt.  

 

Fråga 3 

Nej. Kostar inget extra skulle jag ta det miljömärkta. 

 

Fråga 4 

Jag vill ha en hållbart byggd bostad som står länge. Miljöcertifieringar är bara bluff. 

 

Fråga 5 

Inget, byggreglerna styr redan allt. 

 

Fråga 6 

Energianvändningen för kostnadens skull, underhållssmart för driftkostnadens skull. 

 

Fråga 7 

Nej. 

 

Fråga 8 

Här hänger allt på hur upplägget är utformat. Är det trovärdigt skulle jag kunna tänka mig att 

gå in med 200 000 kronor. 

 

Fråga 9 

Inte intressant. För lång tid.  
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Fråga 10 

Inte trovärdigt. Det måste vara mätbart. Att makulera utsläppsrätter känns ok då man gör så 

att ingen annan kan förstöra. Reglerade projekt känns flummiga och oreglerade känns 

halvflummiga.  

 

Fråga 11 

Bygget skall vara utformat med en beprövad metod. Hållbarheten är det viktigaste. Därför 

borde tung bottenplatta vara det bästa. Inte de med lätt betong som inte är lika tålig.  

 

Fråga 12 

Energianvändning med 200 000 kronor som betalar tillbaka sig över fem år är okej, inget 

annat. 

Skall vara bästa beprövade metod. 

 

Fråga 13 

Trovärdigheten i detta går inte att ta fram. Schablon skulle kunna gå att ta fram men jag tror 

inte på det. 

 

Fråga 14 

Vet inte. 

 

Fråga 15 

Hoppas det men vet ej.  
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Intervju 6 

Kvinna, 61 år. 

 

Fråga 1 

Cyklar mycket, endast bil i enstaka fall, åker mycket kollektivt. Använder sällan torkskåp, 

(självtorkar tvätt). Sopsorterar. Handlar oftast ekologiska och kravmärkta produkter. Odlar 

egna växter i koloniträdgård. Tänker energimässigt i köket; vattenkokare, kokar alltid med 

lock, ingen micro mm. I lägenheten energilampor, drar ner på värmen, grenuttag med 

strömbytare för att inte elapparater ska stå stand by. I mitt bostadsområde finns ett 

återanvändningsrum där hyresgäster kan ställa ner saker, kläder mm (fritt att ta det som 

passar). Väljer oftast att resa kollektivt (tåg, buss) längre resor i Sverige. 

 

Fråga 2 

Byta till grön el (en ekonomisk fråga). Sopsortera ännu bättre – går om mitt bostadsföretag 

blir ännu bättre på ordningen i soprummen (fler kärl, tunnor, tydliga skyltar mm). Hyra bil 

genom bil pool. Köpa mer ekologiska kläder och skor. Påverka politikerna mer!  

 

Fråga 3 

Ja, absolut. Jag anser att det är oerhört viktigt med produkter som innehåller så lite 

hälsoskadliga ämnen som möjligt. Kan tänka mig att betala 10 - 20 procent mer för dessa 

produkter. 

 

Fråga 4 

Jag anser att det är viktigt, då jag inte vill ha hälsoskadliga ämnen i min miljö. Jag tycker 

också att det är viktigt att energianvändningen är så låg som möjligt på grund av miljön men 

även på grund av priset. 

 

Fråga 5 

Cirka 10 procent av köpeskillingen. 

 

Fråga 6 

Slutprodukten som ger upphov till den totala energianvändningen. 
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Fråga 7 

Läge, kostnad och utformning är det jag tittar först på, sedan kommer övriga detaljer.  

Klimatpåverkan är inte något jag funderar över. Mer information om detta skulle dock få mig 

att fundera mer och sätta mig in i området. Det skulle även kunna ge upphov till att jag skulle 

vilja göra något åt det. Enkel, överskådlig information som man lätt kan ta till sig är det 

viktigaste vid dessa frågeställningar.  

 

Fråga 8 

Bra upplysning och information om lånemöjligheter där jag se det ekonomiskt fördelaktiga är 

viktigt. Om resultatet blir som ovan är beskrivet skulle jag kunna tänka mig att gå in med 

100 000-200 000 kronor. Cirka 10 procent. 

 

Fråga 9 

Något mindre intressant över 10 år. 

Efter information om möjlig prisökning vid försäljning på grund av lägre månadsavgift i 

denna investering ändrades svaret. Tidsperioden mellan 5-10 är inte så stor. Så jag tror att jag 

kan säga cirka 100 000 kronor gällande båda alternativen. 

 

Fråga 10 

Nej, det är ett begrepp jag inte är helt hemmastadd med. Skulle vilja sätta mig in mer i ordets 

betydelse och olika konsekvenser vid olika scenarior. 

 

Fråga 11 

Energismarta lösningar, som påverkar och förenklar det praktiska i min vardag. Det är viktigt 

att det som görs är mätbart så att det går att se vad det ger för resultat. Hälsoaspekten är också 

viktig. Innemiljön ser jag som det som går först. Det är där jag vistas mest. Jag skulle dock 

vilja se vad olika skadliga ämnena har för effekt på oss människor. Hur farliga är dessa samt 

hur bra är de miljömärkta? Även utemiljön är såklart viktig; att huset där jag bor har bra 

energisnåla och klimatsmart lösningar med uppvärmning/el, ventilation, trappstädning, 

utemiljön för barn och vuxna mm. 

 

Fråga 12 

Ca 10 - 20 procent av köpeskillingen, beroende på vad lägenheten kostar per månad. 
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Fråga 13 

Miljötänket skall finnas i helheten av bygget men sedan skall privatpersonen själva få välja 

vad de vill ha. Det måste finnas paketpris som underlättar valen: typ det här ingår och då får 

du dessa produkter. Det måste även finnas information om vilka för- och nackdelar 

produkterna ger. 

 

Fråga 14 

Jag läser mest Riksbyggens tidning Öppet hus och Bonum info. Det skall vid varje projekt 

finnas beskrivningar av de miljöåtgärder som görs vid de olika nya husproduktionerna. 

Tydliga diagram där det lätt går att se vad det ger för effekt, t.ex. visa hur mycket koldioxid 

varje projekt kostar. Infoblad som skickas hem via posten är bra så man i lugn och ro kan läsa 

hemma. 

 

Fråga 15 

Jag har inte varit på så många visningar. Jag tror det är viktigast att annonsera redan innan 

visningarna och där meddela om miljöarbetet. Vad står Riksbyggen för samt vad de gör för att 

nå dit. Sedan gäller det att följa upp detta på visningen och ge ut broschyrer med tydlig och 

rak information. 

 

Övrigt 

Viktigt att utbilda och fortbilda hyresgäster. Regelbunden inbjudan angående information om 

miljöarbetet – konsekvenser och effekter. Grundläggande miljövärderingar skall ligga till 

grund för helhetstänket. 

 

 

 


