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Om undersökningen 

Ämne: Svanenmärkta hus 

Projektnummer: 1521574 

Uppdragsgivare: Veidekke Bostad AB 
Veidekke Entreprenad AB 

Tid för fältarbete: 24 – 27 januari 2011 
 

Antal genomförda intervjuer: 1000 

Intervjuade: 15 år och äldre bosatta i hela landet 

Intervjumetod: Telefonintervjuer 

Projektledare: Toivo Sjörén 

Programmerare: Jon Andersson 

 

Intervjuerna bygger på slumpmässigt val av personer i hela landet.  
 
 

 

 

Denna rapport är kundens egendom. Frågeformulär och övrigt material till denna undersökning förblir Sifo Research Internationals egendom.  

Vid  publicering skall Sifo Research Internationals publiceringsregler gälla.  
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Fråga 1: Från och med i sommar kommer man kunna köpa Svanenmärkta bostadsrätter. 

Svanenmärkningen innebär att byggföretaget uppfyller flera hundra krav för minskade utsläpp och så liten 

klimatpåverkan som möjligt, både under byggprocessen och i själva boendet. Om du fick välja mellan en 

nybyggd bostadsrätt som var Svanenmärkt, och en som inte var det, vilken skulle du välja då? 

Bas: samtliga (1000) 
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Majoriteten av de svarande (68%) ville vald ett Svanenmärkt nybyggd hus. 6 

procent uppger att ville vald ett nybyggd hus som inte var Svanenmärkt, och 9 

procent anger att det inte är aktuellt.  

Bland kvinnor är det 71 procent som uppger att de ville köpt en nybyggd 

bostadsrätt som var Svanenmärkt, bland män ligger denna andel på 65 procent. 

78 procent bland kvinnor i åldersgruppen 30-49 år kan tänka sig att köpa ett 

Svanenmärkt hus. 

Fråga 1: Om du fick välja mellan en nybyggd 

bostadsrätt som var Svanenmärkt, och en som inte 

var det, vilken skulle du välja då? 
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Fråga 2: Skulle du kunna tänka dig att betala mer för 

en bostadsrätt som var Svanenmärkt, än för en som 

inte var det? Bas: Ville vald Svanenmärkt nybyggd bostadsrätt (679)  
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Fråga 3: Hur mycket mer skulle du vara beredd att 

betala för en Svanenmärkt bostadsrätt? 
Bas: Kan tänka sig att betala mer för Svanenmärkt bostadsrätt (516) 
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Betala mer för en Svanenmärkt bostadsrätt? 

 

76 procent bland de svarande uppger att skulle kunna tänka sig att betala mer för 

en bostadsrätt som var Svanenmärkt än för en som inte var det. Bland de som 

svarat Ja på denna frågan har flest svarat ”Ja, troligen” (58%), 18 procent 

svarade ”Ja, absolut”.  

22 procent kan inte tänka sig att betala mer för en Svanenmärkt bostadsrätt. 16 

procent svarar ”Nej, troligen inte”.  

Bland de som kan tänka sig att betala mer för en Svanenmärkt bostadsrätt är det 

49 procent som uppger att de skulle vara beredd att betala upp till 10 procent 

mer. 39 procent svarar att de kan tänka sig betala upp till 5 procent mer.  
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Fråga 4: Kan du tänka dig att flytta inom de närmsta 

fem åren? 
Bas: samtliga (1000) 
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Bland respondenterna är det 53 procent som uppger att de kan tänka sig flytta 

inom de närmsta fem åren.  

Bland de olika åldersgrupperna finner vi den största andelen som kan tänka sig 

flytta bland de yngre - nio av tio i åldersgruppen 15-29 år svarar att de kan tänka 

sig flytta inom de närmsta fem åren.  

61 procent bland de som bor i Stockholmsområdet och 65 procent bland de som 

bor i Malmö-området uppger att de kan tänka sig flytta inom de närmsta fem 

åren.  

Fråga 4: Kan du tänka dig att flytta inom de närmsta 

fem åren? 


