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Om undersökningen 

NCC har låtit analysföretaget United Minds genomföra 

en kvantitativ undersökning bland 1 066 svenskar 

1 066 intervjuer genomfördes under perioden  

24-26 november 2014 

Svaren insamlades i representativa kvoter med 

avseende på kön och ålder över hela landet 

Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, 

distribuerade via e-post i datainsamlingsföretaget 

Cints onlinepaneler 

Genom Cints paneler nås omkring 500 000 svenskar 
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Respondenterna 
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Om respondenterna 
Totalt antal respondenter: 1 066 
 

51
% 

49
% 

Kön 

20% 

30% 

33% 

16% 

65 eller äldre

46-65

26-45

18-25

Ålder 

Storstadsregion        38% 

Större stad/tätbygd 42% 

Mellanbygd/glesbygd 20% 

Region 

Män 

Kvinnor 
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Respondenternas boendesituation 

38% 

42% 

20% 

4% 

2% 

1% 

39% 

32% 

22% 

Annat*

2:a- eller 3:e-
handskontrakt

Ägarlägenhet

Villa/radhus

Förstahands-
kontrakt

Bostadsrätt

26% 

48% 

26% 

Vilken typ av bostadsområde bor du i? Hur bor du i dag? Hur ser din boendesituation ut i dag? 

Bas: 1066 / 1066/ 1066. 

*Annat = Studentboende, äldreboende,  

kollektiv, inneboende eller annat. 

Bostadsområde Boendetyp Boendesituation 

Storstad Mellanbygd eller 

glesbygd 

Större bygd 

eller tätbygd 

Bor ensam Bor med barn 

Bor med någon 

men utan barn 
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Miljöintresse bland respondenterna 

Hur intresserad är du av miljö- och hållbarhetsfrågor? I vilken utsträckning strävar du efter att leva på ett vis som 

påverkar klimatet negativt i så liten utsträckning som möjligt? Bas: 1066  

2,0% 

15% 

32% 

52% 

Vet ej

Inte intresserade (1-2)

Varken eller (3)

Intresserade (4-5)

3% 

14% 

37% 

46% 

Vet ej

Liten utsträckning (1-2)

Varken eller (3)

Stor utsträckning (4-5)

Intresse miljö- och hållbarhetsfrågor 
Strävar efter att leva på ett vis som 
påverkar klimatet negativt i så liten 
utsträckning som möjligt 
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Resultat 
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Parkering, självförsörjning av energi och utrustning för 
sopsortering efterfrågas i högst utsträckning i ett nytt hem 

Vilka av följande tjänster skulle du uppskatta mest i ett nytt hem?  

Max 3 svarsalternativ.  Bas: 1066.. 

4,1% 

6,6% 

6,8% 

15% 

15% 

20% 

22% 

23% 

27% 

41% 

43% 

45% 

Lån av cykel

Kylplats för hemleveranser

Bilpool

Cykelparkering

Kompost

Pool

Gym

Sjö / hav

Möjlighet att odla

Utrustning för sopsortering

Självförsörjning av energi

Parkering Bostadsrätt 
1. Parkering 49% 
2. Sopsortering 44% 
3. Självförsörjning  42% 
4. Gym 25% 
5. Möjlighet att odla 19% 

Hyresrätt 
1. Sopsortering 42% 
2. Parkering 41% 
3. Självförsörjning  36% 
4. Gym 27% 
5. Möjlighet att odla 27% 

Villa/radhus 
1. Självförsörjning  50% 
2. Parkering 50% 
3. Sopsortering 39% 
4. Möjlighet att odla 32% 
5. Pool 22% 
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Energieffektiva hus, närhet till kollektivtrafik 
och låg halt av miljöskadliga ämnen är viktigt 
vid bostadsvalet 

Om du skulle skaffa en ny bostad idag, hur viktigt skulle följande vara?  

(Summerat de som svarat 4-5 på en femgradig skala )  Bas: 1066. 

37% 

40% 

42% 

44% 

46% 

48% 

50% 

58% 

58% 

62% 

64% 

68% 

69% 

73% 

75% 

79% 

Vacker byggnad

Stor yta

Nära till arbetsplats

Nyrenoverat

Garage

Centralt läge

Vacker utsikt

Så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt

Trädgård/naturområde i anslutning till huset

Nära till kollektivtrafik

Energieffektivt

Nära till affärer och samhällsfunktioner

Terrass/balkong

Byggt för att minimera risken för fuktskador

Lugnt läge

Bra planlösning
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Ungefär var tredje svensk är orolig för miljöfarliga 
ämnen, ämnen som kan orsaka cancer eller mutationer 
eller ämnen som kan orsaka allergier i huset 

Hur orolig är du för att det i ditt hus kan finnas något av följande?  

(Summerat de som svarat 4-5 på en femgradig skala ) Bas: 1066. 

23% 

25% 

28% 

28% 

30% 

31% 

37% 

Ämnen som kan påverka fortplantning och foster

Ämnen som kan vara hormonstörande

Radon

Ämnen som kan orsaka allergier

Ämnen som kan orsaka cancer eller mutationer

Miljöfarliga ämnen

Fuktskador
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En majoritet känner inte till huruvida  
deras hus är miljöcertifierat eller ej 

Känner du till om ditt hus är miljöcertifierat?  

Bas: 1066. 

32% 

57% 

11% 

Känner du till om ditt hus är 

miljöcertifierat?  

Andel som känner till: 

Villa/radhus 62% 

Bostadsrätt  37% 

Förstahandskontrakt 28% 

Nej 

Ja, det är inte 

miljöcertifierat 

Ja, det är miljö-

certifierat 
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Viktigast för olika boendeformer 

Bostadsrätt 

1. Lugnt läge (79%) 

2. Planlösning (78%) 

3. Minimera fuktskador  
(75%) 

4. Affärer/samhällsfunktioner 
(72%) 

5. Terrass/balkong (72%) 

Villa/radhus 

1. Planlösning (82%) 

2. Lugnt läge (80%) 

3. Minimera fuktskador (79%) 

4. Energieffektivt (74%) 

5. Terrass/balkong (69%) 

Hyresrätt 

1. Planlösning (78%) 

2. Terrass/balkong (72%) 

3. Affärer/samhällsfunktioner 
(71%) 

4. Lugnt läge (70%) 

5. Minimera fuktskador 
(66%) 

Om du skulle skaffa en ny bostad idag, hur viktigt skulle följande vara? (Summerat de som svarat 4-5 på en femgradig skala )  Bas: 1066. 

Stockholms län 

1. Kollektivtrafik(79%) 

2. Affärer/samhällsfunk. 
(79%) 

3. Minimera  fuktskador 
(73%) 

4. Planlösning 73% 

5. Lugnt läge (71%) 

V:a Götalands län 

1. Planlösning (82%) 

2. Minimera fuktskador (74%) 

3. Lugnt läge (73%) 

4. Terrass/balkong (69%) 

5. Energieffektivt (68%) 

Skåne län 

1. Lugnt läge (76%) 

2. Minimera fuktskador 
(74%) 

3. Planlösning (73%) 

4. Affärer /samhällsfunktioner 
(68%) 

5. Energieffektivt (64%) 
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En stor majoritet tror att hållbarhetskraven 
kommer att bli hårdare på bostäder 

I vilken utsträckning tror du att bostäder om tio år kommer att ha... (Summerat de som svarat 4-5 på en femgradig skala ) Bas: 1066. 

72% 

76% 

77% 

Hårdare krav på att vara
miljöcertifierade?

Hårdare krav på att
byggnadsmaterialet ska vara
giftfritt och återvinningsbart?

Hårdare krav på att vara
energisnåla?
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Svanen och Krav de mest välkända 
miljömärkningarna 

Vilka av följande miljömärkningar känner du till? (Ange alla du känner till) Bas: 1066. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Inget av ovanstående

GOTS

Leed

Bream

Blå Ängeln

Green Building

EU Ecolabel

UTZ Certified

Ä-märket

TCO Certified

MSC – Marine Stewardship … 

Svenskt Sigill

Rainforest Alliance

I Love Eco

Astma- och Allergiförbundet

Bra Miljöval

Änglamark

KRAV

Svanen
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Få vet att man kan miljömärka bostäder 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Inget av ovanstående

Bostäder

Byggnadsmaterial

Restauranger

Tryckeri

Hotell

Möbler

Leksaker

Textilservice

Kläder

Fordonstvättar

Fordonstvätt

Kontorsmaterial

Städföretag

Bil- och båt-vårdsprodukter

Målarfärger

Hygienprodukter

Städ- och tvättprodukter

Tvättmedel

Vad av följande tror du kan få miljömärkningen Svanen? (Fritt antal svar) Bas: 1066. 
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Sammanfattning och slutsatser 
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Stort intresse för hållbara hus 

Att bostaden är energieffektiv (64 %) är viktigare än 

vacker utsikt (50 %), centralt läge (48 %) och stor 

bostadsyta (40 %) 

Parkering, självförsörjning av energi och sopsortering 

är de tjänster svenskarna uppskattar mest i nytt hem 

En majoritet (58%) anser att det är viktigt att en ny 

bostad är byggd med material som innehåller så lite 

miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt samt att 

den är energieffektiv (64%) 

En majoritet av föräldrarna oroar sig för att kemikalier 

och miljöfarliga ämnen ska göra så att deras barn 

utvecklar sjukdomar 

En stor majoritet av svenskarna tror att kraven på 

bostäder kommer att bli högre ur miljö- och 

energiförbrukningsperspektiv 

En majoritet av svenskarna (57%) känner inte till 

huruvida deras hem är miljömärkta eller ej 
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Stort intresse för miljö- och klimatfrågor 
i Sverige 

58% 

Bostäder med material 

med så lite miljö- och 

hälsoskadliga ämnen 

som möjligt  

64% 

Energieffektiv bostad 

77% 

Kraven på bostäder 

kommer att bli högre  

ur miljö- och energi-

förbrukningsperspektiv 

57% 

Känner inte till huruvida 

deras hem är 

miljömärkta eller ej 

En majoritet av föräldrarna oroar 

sig för att kemikalier och 

miljöfarliga ämnen ska göra  

så att deras barn utvecklar 

sjukdomar 
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