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Förord 
 
Denna uppsats omfattar tio högskolepoäng och är den avslutande delen på Bygg- och 
fastighetsekonomprogrammet 120 poäng vid Högskolan i Halmstad. Vi vill inledningsvis 
rikta ett stort tack till företagsrespondenterna som tagit sig tid till att besvara våra frågor. 
Vidare vill vi tacka de hyresgäster som medverkat, utan dem hade det inte varit möjligt att 
genomföra denna undersökning. Ett varmt tack går även till vår handledare Ingrid Svetoft på 
Högskolan i Halmstad som kommit med goda tips och råd. Slutligen vill vi rikta ett stort tack 
till opponentgruppen och övriga som kommit med värdefulla synpunkter och konstruktiv 
kritik under arbetets gång samt övriga personer som varit behjälpliga.  
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SAMMANFATTNING 
 
Ämnet i denna uppsats ligger mycket i tiden.  
Genomsnittstemperaturen vid jordens yta stiger vilket de senaste 50 åren till största del berott 
på den stigande befolkningsmängden samt levnadsstandarden vilka medfört en ökad 
belastning på jordens kapacitet. 
Syfte har varit att se vilka möjligheter den enskilde individen har för att bidra till en bättre 
miljö, vidare är avsikten att undersöka i vilken utsträckning den enskilde individen 
energieffektiviserar i det egna hushållet samt i vilken omfattning fastighetsbolagen hjälper 
dem med detta, vilket endast kunde göras med hjälp av besöksintervjuer. 
Syfte med detta var att få en så klar bild som möjligt av förhållandet mellan människan och 
energianvändningen, I den teoretiska referensramen behandlas fyra stora delar, Sveriges 
miljömål, vilka ligger till grund för de av fastighetsföretagen uppsatta miljömål, 
energiåtgången i hyresfastigheter, åtgärder som den enskilde individen kan vidta i syfte att 
energieffektivisera samt människans beteende.  
För att besvara huvudfrågan har två fastighetsbolag i Hallands län samt nio hyresgäster, vilka 
bor hos olika fastighetsbolag, med andra ord även privata, intervjuats.  
Resultatet visar på att möjligheterna för den enskilde att energieffektivisera i det egna 
hushållet är många, men att den enskilde individen måste se över sina vanor och attityder till 
fenomen, annars kan aldrig en minskning av energiförbrukning i det egna hushållet uppnås. 
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1. INLEDNING 
___________________________________________________________________________ 
 
Det första och inledande kapitlet kommer att introducera läsaren i ämnet. Det består av 
problembakgrund, problemformulering samt syftet med uppsatsen. Därefter klarläggs 
rapportens avgränsningar och slutligen redogörs för centrala begrepp. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
”Tack vare växthuseffekten håller jorden en behaglig temperatur” men genom människans 
vårdslöshet, för höga utsläpp av växthusgaser ökar växthuseffekten och med den 
temperaturen.1 
Genomsnittstemperaturen har stigit med 0,8 grader vid jordens yta sedan meteorologerna 
började mäta den 1860. Denna förändring har de senaste 50 åren till största del skapats av de 
mänskliga aktiviteterna. Med en ständigt ökande befolkningsmängd samt levnadsstandard i 
världen ökar belastningen på jordens kapacitet.  
På grund av detta har människan varit tvungen att ta av jordens dolda resurser som kol, olja, 
mineraler med flera. Trots att byggnader, maskiner och framförallt elapparater blivit 
energisnålare används idag lika mycket energi som tidigare.2 
Att försöka få en balans mellan tillgängliga resurser och konsumtion blir en allt större 
utmaning.3 

Figur 1:1 Världens energiförsörjning - 1900-1987.4 
 
Med den nuvarande årliga tillväxttakten på 1,2 procent kommer vi att vara 9 miljarder 
människor år 2050, vilket innebär att problemet blir allt svårare att angripa.5 
Lösningar söks på alla nivåer, såväl individuella som internationella. Vidare görs försök med 
att redan på ett tidigt stadium ta in miljöaspekter i statliga, kommunala, företagens samt 
människans vardagliga aktiviteter.6 Som det ser ut idag kommer vintrarna fortsätta att bli 
mildare och somrarna betydligt varmare.7 
 
 

                                                 
1 Tidningen: el Sid. 14-15 
2 Persson, A. Sid. 2 
3 Illustrerad Vetenskap Sid. 69 
4 www.bildserien.nu  
5 Illustrerad Vetenskap Sid. 69 
6 Lundgren, L. Sid. 5 
7 Hur ska Sverige må år 2020? Sid. 15 
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1.2 Problemformulering 
 

Huvudfrågan som kommer besvaras i denna uppsats är:  
 
Vilka möjligheter har den enskilde individen att energieffektivisera? 
 
För att besvara denna fråga kommer vi att titta på en rad olika saker. 
 

• Miljömålen och då främst på kommunal nivå och hur fastighetsföretagen arbetar för 
att uppnå dessa.  

• På vilket sätt hjälper fastighetsbolagen hyresgästerna att energieffektivisera. 
• Vilka åtgärder den enskilde individen kan vidta för att minska den negativa påverkan 

på miljön.  
• Människans vanor och beteende. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga de åtgärder den enskilde individen kan vidta för att 
bidra till en bättre miljö. Vidare vill vi få en blick över i vilken utsträckning den enskilde 
individen energieffektiviserar och på så sätt söka förklaring till varför människor är 
oaktsamma i sitt handlande. Vi kommer även att kartlägga på vilket sätt fastighetsbolagen 
arbetar med energieffektiviseringsfrågor och i vilken utsträckning de hjälper sina ”kunder” att 
energieffektivisera i det egna hushållet.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Det finns många faktorer som påverkar den globala uppvärmningen. Denna uppsats inriktar 
sig på energiförbrukningen i flerbostadshus. 
Vi har valt att titta på två kommunala fastighetsbolag då dessa som offentliga aktörer 
förmodas ta ett större samhällsansvar. Dessa befinner sig i Hallands län.  
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1.5 Centrala begrepp 
 
Attityder ”En negativ eller positiv utvärdering av människor, händelser, 

företeelser, eller åsikter. De är strukturerade förväntningar eller 
förutfattade meningar. Det är en reaktion mot något som 
antingen får oss positivt eller negativt inställda.”8 

 
Beteende  Människans uppförande, reaktioner eller handlingar, med andra 

ord individens sätt att förhålla sig till sin omgivning.9  
 
Effekt  Med effekt menas en apparats styrka eller arbetsförmåga. Effekt 

mäts i Watt.  
 
Energi Energi mäts i Watt timmar (Wh), alltså effekten gånger tiden, 

det är den energi som vi köper från energibolagen. För att 
undvika en mängd nollor används olika prefix där 
kilowattimmar är det vanligaste och innebär  
1000 wattimmar = 1kWh.10 

 
Energieffektivisering   Åtgärder som på lång eller kort sikt minskar energikostnaderna 

utan att komforten försämras.11 
 
Energieffektivisering Den energi som går åt till de aktiviteter som människan  
i hushållssamband utför i det egna hushållet. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 http://susning.nu  
9 http://sv.wikipedia.org  
10 www.vattenfall.se  
11 www.hofors.se  
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2. METOD 
___________________________________________________________________________ 
  
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de val vi gjort. Här presenteras ämnesvalet samt 
undersökningens genomförande. 
 
2.1 Ämnesval 
 
Klimatfrågan är ett mycket aktuellt ämne, det pratas mycket om det på teve och i tidningar. 
Med dagens priser på energi samt dagens ökande uppvärmning av jorden är det av stort 
intresse för fastighetsägare att minska energianvändandet och varje enskild individ måste 
börja tänka på hur de förbrukar jordens resurser. 
Redan under första läsperioden började funderingarna över ämnesvalet för c-uppsatsen som 
skulle komma att skrivas under vårt sista år. Till en början var inriktningen panoramafönster 
då dessa blivit en modefluga. 
Tanken var att undersöka hur mycket kostnaderna ökade om panoramafönster valdes istället 
för fönster av traditionell storlek. Utifrån denna tanke uppstod intresset för 
energieffektivisering. Istället för att beräkna kostnaderna för energiförbrukningen ville vi 
undersöka hur denna kunde sänkas. Detta styrde oss in på vilka möjligheter människan har för 
att kunna energieffektivisera. När vi hade bestämt oss för detta, stod nu valet mellan 
energieffektiva byggmaterial och vilka möjligheter den enskilde individen har för att kunna 
energieffektivisera. Valet föll på den enskildes energieffektivisering och detta i 
hyresfastigheter, då en bekant till oss, som är ägare till en liten hyresfastighet, insåg att 
någonting behövde göras då energiförbrukningen samt elpriserna stiger.  
 
2.2 Undersökningens genomförande 
 
2.2.1 Introduktion 
 
Huvudfrågan som ställdes var – vad är energieffektivisering i hushållssamband?  
Detta för att få en förförståelse och ett djupare perspektiv inför vårt genomförande av studien.   
Vi valde att angripa problemet genom att först införskaffa kunskap om den rådande 
klimatsituationen. Vidare har teoretisk fakta samlats in för att få förståelse för vilka åtgärder 
som bidrar till en bättre miljö, med vikt på energieffektivisering. Detta för att lära känna 
människan och hur vanor och val påverkar beteendet kring denna fråga. Dessutom har 
information kring fastighetsbolagens arbete diskuterats vilket sedan använts för att genomföra 
ett resultatbaserat arbete.  
I studien har människors förståelse för energibesparing samt fastighetsbolagens åtgärder som 
bidrar till en bättre miljö, undersökts och analyserats. Vi tittade på vad de utvalda 
fastighetsbolagen gör i stort samt vad de gör för att underlätta för den enskilde hyresgästen i 
syfte att energieffektivisera. 
 
2.2.2 Litteratursökning 
 
För att vara säkra på att ingen liknande undersökning genomförts sökte vi bland uppsatserna 
på Lunds Universitet, Halmstad Högskola samt Sveriges nationella bibliotekssystem Libris. 
För att hitta så relevant teori som möjligt inleddes litteratursökningen med besök på Varbergs 
Bibliotek, Halmstads Stadsbibliotek samt Halmstads Högskolas Bibliotek. Sökningar har även 
skett i Libris (som är ett nationellt bibliotekssystem), samt databaserna Hulda (Högskolan i 
Halmstads databas) och Lovisa (Lunds Universitets katalog).   
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Teorin var dock inte tillräcklig vilket ledde till att olika sökmotorer på Internet användes. 
Sökord som användes var klimatförändringar, miljömål, mänskligt beteende, 
energieffektivisering, energibolag samt energiåtgärden. 
 
2.2.3 Vetenskapssyn 
 
Det finns två inriktningar i den vetenskapliga världen, positivismen och hermeneutiken.  
Positivismen menar att alla människor tolkar saker på exakt samma sätt, att verkligheten ser 
lika ut för alla individer. Denna vetenskapliga inriktning skiljer på fakta och värderingar, tittar 
på hur saker verkligen är och undersöker verkligheten med objektiva metoder.12  
Den hermeneutiske forskaren utgår däremot från hur människor tänker, tycker och tolkar 
omvärlden. Inom hermeneutiken skiljs människors åsikter åt, verkligheten tolkas olika av alla 
individer.13  
Med tanke på ämnesvalet anser vi att det är av stor vikt att skilja på individer, att människor är 
unika, tänker, agerar och känner olika inför den behandlade frågan. 
 
2.2.4 Val av ansats 
 
Vid val av ansats var vi till en början inriktade på att hitta svar på problemet med hjälp av 
postenkäter, med andra ord på ett kvantitativt sätt. Ju mer diskussionerna kring problemet 
fördes insåg vi att enda möjliga sättet att finna kunskap, om det som undersöktes, var att fråga 
och då genom att personligen besöka hyresgästerna.14  
Att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer innebär att flera utvalda personer intervjuas i 
syfte att finna kunskap om det som undersöks.15 Genom besök i respondenternas hem eller på 
arbetsplatsen fick vi närhet till den intervjuade och med det tillit som en kvantitativ 
undersökning inte ger.16 Syftet med detta var att nå djupare kunskap och försöka förstå och 
analysera helheten. Denna typ av undersökning syftar längre än till att endast beskriva det 
som det frågas efter.17 I likhet med den individualistiska ansatsen anser vi att vad människan 
gör eller säger är av stor vikt, då förståelse för fenomen är det vi vill uppnå.18 
Syfte var att få en så klar bild som möjligt av förhållandet mellan människan och 
energianvändningen.  
 
2.2.5 Val av företag och respondenter 
 
Två privata och två kommunala fastighetsbolag valdes inför denna undersökning, dock valde 
de privata fastighetsföretagen att ej delta efter att de tagit del av intervjumallen. 
Efter denna incident valde vi att endast ta med stora aktörer på marknaden, de kommunala 
fastighetsbolagen, då de har stora ekonomiska resurser samt antas ta ett större samhällsansvar. 
Vi tolkar det som att privata aktörer endast bedriver sin verksamhet i vinstsyfte och inte tycks 
tänka på att energieffektivisera.  
De kommunala fastighetsföretagen tycks jobba med energifrågor i större utsträckning än 
privata fastighetsbolag och därmed besitter kunnig personal inom området. Att valet blev 
Varbergs Bostads AB (i fortsättningen benämnt Varbergs Bostad) och Halmstads Fastighets 

                                                 
12 Jacobsen, D. Sid. 38  
13 ibid. Sid. 35-36  
14 ibid. Sid. 145 
15 Kvale, S. Sid. 36 
16 Jacobsen, D. Sid. 142 
17 Lantz, A. Sid. 72 
18 Jacobsen, D. Sid. 36  
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AB (i fortsättningen benämnt HFAB) föll sig naturligt då vi befinner oss i Halland.  
Vi ville se hur företagen arbetar med energieffektivisering och hur de hjälper sina hyresgäster 
med att energieffektivisera i det egna hushållet.  
Vid val av företagsrespondenter föll det sig naturligt att intervjua de som ansvarar för 
energieffektiviseringen. På HFAB intervjuades Ulf Johansson, VVS specialist på konsultbasis 
och på Varbergs Bostad Daniel Spetz som är miljö och kvalitetschef.  
Vidare intervjuades nio hyresgäster, vilka valt att vara anonyma i denna undersökning. 
Respondenterna 1, 6, 7 och 9 bor i något av de valda företagen i denna undersökning, 
resterande bor hos privata fastighetsägare. Att vi valde att intervjua både privata och 
kommunala hyresgäster var för att jämföra deras situation. 
 
2.2.5.1 Halmstad fastighets AB 
 
HFAB är kommunens största samt marknadsledande fastighetsbolag som har verkat i över  
60 år och förfogar över 9 500 hyresrätter.19   
Verksamheten präglas av ett starkt miljötänkande. Företaget ersätter produkter, teknik, 
processer och förhållningssätt mot miljömässigt bättre alternativ när så är möjligt. 
Miljökunskap hos medarbetarna uppmuntras, de ska vara medvetna om sitt miljöansvar inom 
ramen för respektive befattning. Företaget uppmuntrar även miljömedvetenhet hos 
hyresgästerna, så att de bidrar till att nå bolagets uppsatta miljömål.20 
 
2.2.5.2 Varbergs bostad AB 
 
1947 bildades föregångaren till dagens Varbergs Bostad, Stiftelsen Hyresbostäder i Varberg. 
Företaget förvaltar idag cirka 5000 lägenheter.21 
Sedan i mitten av 1980-talet har Varbergs Bostad arbetat systematiskt med att minska 
belastningen på miljön.  
Som ett bland de första bostadsföretagen i Sverige, certifierades de 1999 enligt ISO 14001,22 
vilket innebär att ett arbete med miljöfrågor utförs på ett systematiskt och rationellt sätt.23  
Företaget utför regelbundna miljö- och kvalitetsrevisioner så deras arbete har möjlighet att 
utvärderas. 
Varbergs Bostad söker efter ständiga förbättringar för att uppnå fastställda miljömål.  
Den negativa miljöpåverkan försöker de minimera genom att alla medarbetare är medvetna 
om sitt ansvar och sina befogenheter på företaget. Ökat miljömedvetande hos personal, 
leverantörer, entreprenörer och hyresgäster eftersträvas.24 
 
2.2.6 Intervjuförfarandet 
 
Den empiriska fasen genomfördes med hjälp av besöksintervjuer. Företagen samt de 
intervjuade hyresgästerna fanns inom närområdet.  
Samtliga intervjuer förbereddes med frågor men endast fastighetsbolagen fick ta del av dem 
innan intervjutillfället. Frågorna sändes via elektronisk post till berörda personer, för att ge 
dem tid att förbereda sig och kunna få fram relevant information inför intervjutillfället.  
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en portabel bandspelare. Inför varje intervju fick 

                                                 
19 www.hfab.se  
20 ibid. 
21 www.varbergsbostad.se Sid. 1 
22 ibid. Sid. 12 
23 www.sis.se  
24 www.varbergsbostad.se  
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respondenterna möjlighet att avböja ljudinspelning, samtliga samtyckte dock.25 
Efter varje avslutad intervju och behandling av denna fick respondenterna möjlighet att läsa 
igenom empirin.  
De genomförda intervjuerna har till viss del varit strukturerade och därmed inte helt öppna. 
Intervjufrågorna formulerades med teman där varje område hade klara och raka frågor så 
långt det var möjligt.26 Vidare undveks frågor som innefattar två frågor samtidigt. Detta för att 
få en mer överskådlig bild av de behandlade områdena samt för att de intervjuade skulle få 
möjlighet att koncentrera sig på en sak i taget.27  
Så gott det varit möjligt har frågor med ja och nej som svarsalternativ undvikits. Där de 
förekom fanns självklart en uppföljningsfråga och syftet i sådana fall var att komma åt just 
denna. 
Vid ett par tillfällen fick vi känslan av att respondenternas uttalanden varit vaga, att de inte 
riktigt förstod frågan. Där har vi försökt med exemplifieringsfrågor och på så sätt fick den 
intervjuade ny insikt.28 
 
2.2.6.1 Utformning av intervjumallarna samt svarsmallen från hyresgästerna 
 
Intervjumallarna inleds med en liten bakgrundsbeskrivning, sedan har nästa varje behandlat 
område en liten inledning som bidrar till en ökad förståelse för frågorna. Den information som 
står inom parantes är till för att underlätta förståelsen för frågan i de fall det är nödvändigt. 
 
Då de intervjuade är hyresgäster med vissa förutsättningar har några frågor angående 
tillämning av sparåtgärder ej kunnat ställas. Om vi hade tagit upp alla punkter skulle vissa 
frågor ha blivit så ledande att de inte gett en rättvis bild av det som undersöks. Vi anser dock 
att teorin är relevant då de som tar del av denna undersökning kan ta del av tipsen.  
Nämnas bör att på grund av ”platsbrist” har förkortningar i bilaga tre använts, dessutom har 
de respondenter som bor hos kommunala fastighetsföretagen markerats röda. 
 
2.2.7 Analysförfarandet 
 
Som ett första steg gjordes en helhetsanalys av varje intervju, vilket innebär att dessa läses 
igenom och en helhetsbild av det som framkommit skapas.29  
Därefter gick vi in i texten och eliminerade överflödigt material som avvikelser och 
upprepningar. Sedan formulerades företagsrespondenternas uttalanden mer precist, långa 
uttalanden pressades samman där den väsentliga innebörden omformulerades.30 
Hyresgästernas uttalanden presenterades dock i sin helhet och så långt det varit möjligt har 
talspråk bevarats. Uttalandena sammanställdes i en överskådlig tabell med skildrande 
kategorier som refererar till personer och aktiviteter för att visualisera överensstämmelser och 
avvikelser. Detta för att förbereda inför delanalysen där målet var att förbinda intervjuteman 
med vald teori.31  
 

                                                 
25 Jacobsen, D Sid. 166 
26 Jacobsen, J. Sid. 122 
27 ibid. Sid. 116 
28 Kvale, S. Sid. 38 
29 Holme, I. & Solvang, B. Sid. 141-142 
30 Kvale, S. Sid. 174 
31 Holme, I. & Solvang, B. Sid. 141-143 



 

8 

2.2.8 Utformning av referenslistan 
 
Vi valde att redovisa våra källor med fotnoter då vi ansåg att det underlättar vid läsning. 
Det säregna med källredovisningen är att två metoder använts. Böcker samt tidsskrifter 
redovisas i bokstavsordning med sidhänvisningar vid varje fotnot. Den andra metoden är att 
varje fotnot, till de Internetsidor som använts, redovisas i turordning. Detta då vi ansåg att det 
underlättar för läsaren att hitta varifrån informationen tagits och på så sätt själv kunna inhämta 
information om intresset finns. 
 
2.2.9 Källkritik 
 
2.2.9.1 Kritisk granskning av den teoretiska referensramen 
 
Vi är medvetna att förstahandskällor är mest fördelaktigt att använda sig av men då det varit 
svårt att hitta bra information om det som undersökts har vi använt oss av sekundärkällor.  
Vi har i stor utsträckning använt oss av Internetkällor som noggrant studerats och anses vara 
av god kvalitet. Dessa är oberoende av varandra men beskriver informationen på likartat vis. 
Det är främst energibolagens och energimyndigheters information som tillämpats i denna 
uppsats och vi anser inte att de har ett egenintresse i denna fråga.32 Vi är medvetna om att den 
information som tagits från www.wikipedia.org och www.susning.nu är upplagd av 
privatpersoner, dock har de sidor ej använts i större utsträckning och inga slutsatser från dessa 
har dragits.  
Vid en slutlig granskning av Internetkällorna upptäckte vi att vissa av Internetsidorna tyvärr 
tagits bort. 
 
2.2.9.2 Kritisk granskning av metoden 
 
Det finns forskare som riktar stark kritik mot användning av de positivistiska 
kvalitetskriterierna som validitet, om undersökningen mäter det den avser att mäta och 
reliabilitet, om den är tillförlitlig, inom kvalitativ forskning.  De menar att för att kunna 
använda sig av dessa måste det finnas en gemensam uppfattning om verkligheten. 
Vi har valt att följa de kriterier forskarna Lincoln och Gubas formulerat, med andra ord 
undersöka hur trovärdig undersökningen är, om den är överförbar samt hur pålitlig den är.33 
 
De frågor som ställdes var: 
 

• Om vi gjorde rätt, när en kvalitativ undersökning valdes. 
• Om vi byggt upp en intervjumall som är passande för studiens syfte. 
• Om följdfrågorna varit lämpligt anpassade. 
• Om respondenterna varit ärliga och om de haft kunskap inom området. 
• Om undersökningen kan överföras samt hur pålitlig dokumentationen av insamlad 

data varit. 
 
De främsta anledningarna till att den empiriska fasen genomfördes med hjälp av 
besöksintervjuer var för att erhålla kontroll, på grund av intresset för individens tolkning samt 
för att intervjuerna skulle kunna följas upp med frågor. Nackdelen med detta tillvägagångssätt 
är att det kan vara svårt att få intervjupersonerna att ta emot besök, vidare kan det bli en 

                                                 
32 Jacobsen, D. Sid. 210 
33 Ryen, A. Sid. 137 
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kostsam historia.34 Då företagen samt de intervjuade hyresgästerna fanns inom närområdet har 
kostnaderna kunnat hållas på en låg nivå och det har inte varit några problem att få de utvalda 
respondenterna att ställa upp på intervjuerna. Troligen på grund av att vi redan från början 
meddelade företagsrespondenterna att syftet inte var att kritisera deras arbete, utan att vi var 
koncentrerade på hyresgästens energieffektivisering.  
Inte heller några svårigheter med att få hyresgästerna att ställa upp på intervjuerna fanns.  
Troligen även detta på grund av att de informerades om syftet, nämligen att förstå världen ur 
den intervjuades synvinkel samt att få reda på hur hyresgästerna ville bli informerade om 
energispartips.35  
Företagsrespondenterna besitter god kunskap inom det behandlade området, de är mycket 
insatta i ämnet och har många års erfarenhet med arbete kring energieffektivisering,36 dessa 
gav oss uttömmande svar på våra frågor. Informationen har delvis kommit fram på stimuli 
från oss som forskare samt spontant från företagsrespondenterna.37   
De intervjuade hyresgästerna är människor med olika familjeförhållande, olika åldrar samt 
kön. Dessutom är källorna oberoende av varandra. Antalet kom vi fram till med hjälp av vår 
handledare som själv har erfarenhet av undersökningar och ansåg att nio stycken intervjuer 
ger en representativ bild samt en mängd data som blir lätthanterlig.  
Vi är medvetna om att risken finns att de intervjuade förskönat svaren, men då intervjuerna 
genomfördes på respondenternas arbetsplats eller i deras hem tror vi oss ändock kunna säga 
att de varit tillfreds och med det avgett sanningsenliga svar. Dessutom har hyresgästerna varit 
anonyma och på så sätt inte haft motiv för att ljuga.38 
Valet att inte använda en helt öppen intervjumetod grundade sig på att minska risken att 
betydelselös information samlas in, sådan som inte var till fördel för uppsatsens 
frågeställning.39 Dessutom fanns utrymme för ytterligare frågor under intervjun, som kunde 
vara av intresse för studien.40 
Då alla intervjuer spelades in med hjälp av en portabel bandspelare underlättade det för 
intervjuarna, det kan annars vara svårt att skriva ner vad respondenterna säger. Vidare 
underlättar det inför eventuella följdfrågor,41 samt att vår påverkan och tolkning av det som 
sades eliminerades.42 
Respondenterna informerades om att intervjuerna skulle skrivas ut ordagrant, på så sätt kom 
allt som framkommit ner på papper och markeringar vid sidan om kunde göras. Detta 
tillvägagångssätt underlättar att hoppa fram och tillbaka i intervjumaterialet under 
analysarbetet.43 Genom att ge respondenterna möjlighet att efter varje avslutad intervju läsa 
igenom det som framkommit kunde de komma med förklaringar och reflektioner.44  
Även om få enheter undersöks bedömer vi att slutsatsen kan överföras till hela populationen 
då klimathotet är ett faktum.45 
 
 
 

                                                 
34 Jacobsen, D Sid. 160-161 
35 Kvale, S. Sid. 117 
36 Jacobsen, D. Sid. 259-260 
37 ibid. Sid. 262 
38 ibid. Sid. 260-262 
39 Lantz, A. Sid. 18 
40 Jacobsen, J. Sid. 122 
41 Jacobsen, D Sid. 166 
42 Ryen, A. Sid. 142 
43 Jacobsen, D. Sid. 220 
44 Thomsson, H. Sid. 103 
45 Ryen, A. Sid. 140 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
___________________________________________________________________________ 
 
Detta kapitel inleds med en sammanfattning av miljömålen på nationell- regional- och 
kommunal nivå samt en kort beskrivning av hur de kommunala fastighetsbolagen arbetar för 
att minska miljöpåverkan.  Avsnittet ger dessutom en bild av energiförbrukningen,  
de åtgärder som kan vidtas för att sänka denna samt människans beteende och hennes vanor. 
 
3.1 Miljömål  
 
Riksdagen har beslutat om mål för miljökvaliteten inom 16 områden, vilka är riktmärken för 
Sveriges miljöarbete. De beskriver den kvalitet och tillstånd som Sveriges miljö- och 
naturresurser kräver för att vara miljömässigt hållbara på lång sikt.46 
 
För att miljökvalitetsmålen ska uppnås behöver staten, kommuner, myndigheter, företag samt 
enskilda individer engagera sig och ta sin del av ansvaret.47 Människan kan avgöra vilken 
miljö som lämnas i arv till nästkommande generationer.48 
I miljömålsarbetet har länsstyrelserna, som regionala miljömyndigheter, en övergripande och 
samordnande roll i miljömålsarbetet. De ska i samråd med Miljömålsrådet anpassa, precisera 
och konkretisera alla miljökvalitetsmål med undantag av Levande skogar, som Skogsstyrelsen 
ansvarar för. Länsstyrelserna beslutar om regionala miljömål för respektive län och är därmed 
också ansvariga för att följa upp och utvärdera de regionala miljömålen. Vidare ska de i 
samverkan med andra myndigheter ta initiativ till och föreslå åtgärder för att nå målen.49 
Kommunerna har det lokala ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och ett 
övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljömålen, de har även som 
uppgift, att föra en dialog med medborgarna om hur Sveriges miljömål bör uppnås.50 
 
3.1.1 Miljömål av betydelse i denna uppsats 
 
I Halland finns det goda möjligheter att uppfylla sin del av ansvaret för de mer kortsiktiga 
delmålen. 
 

• Minskade koldioxidutsläpp från bostäder och lokaler: 
 

Detta mål kan nås dock går utvecklingen långsamt på grund av den snabba 
befolkningstillväxten och nybyggnationen.  
För att uppnå målet är det viktigt med fortsatt snabb utbyggnad av fjärrvärmen i 
tätorterna.  
 

• Minskad energianvändning i bostäder och lokaler:  
 

Målet, att minska energianvändningen med 10 procent mellan åren 1995 och 2010, 
bedöms som omöjligt med tanke på den kraftiga ökningen av bostadsytor respektive 
lokalytor i länet. 

                                                 
46 www.natrvårdsverket.se  
47 www.miljomal.nu  
48 www.naturvardsverket.se  
49 www.miljomal.nu  
50 ibid. 
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• Hallänningars kunskap om klimathotet: 
 

År 2010 ska alla Hallänningar känna till klimathotet och vad som kan göras för att 
motverka global uppvärmning. För att nå målet krävs en allmän medvetenhet och en 
bred medborgarmedverkan.51 
 

3.2 Energiåtgången i hemmet 
 
I dag har Sverige den största boytan per capita i världen, en faktor som påverkar den totala 
energianvändningen i våra bostäder52 och som de senaste 30 åren fördubblats i 
hushållssektorn. Bland annat beror ökningen på att hushållen införskaffat allt fler apparater, 
ofta utan att välja de mest energieffektiva.53 Framförallt påverkas energianvändningen av 
antalet medlemmar i hushållet, vilken uppvärmning de använder, hur mycket vatten som 
förbrukas,54 samt individens levnadsvanor.55 
För att upprätthålla ett gott inomhusklimat samt god inomhusmiljö måste värme samt kyla 
tillföras. Det bör göras så att mängden energi som används minimeras, varje kWh som kan 
sparas gynnar miljön.56  
En genomsnittlig lägenhet i Sverige använder cirka 12 000 kWh per år.57 Cirka 50 procent av 
totalen (12 000 kWh) går åt till att värma upp inomhustemperaturen.  
 

Så här använder vi energin hemma

Vatten-
förbrukningen

25%

Uppvärmningen
50%

Hushållsel
25%

 
Figur 2:1 Så här använder vi energin hemma

58 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 www.miljomal.nu 
52 www.sparkraft.nu  
53 Persson, A.  Sid. 2 
54 www.vattenfall.se  
55 Axelsson, A. (2001) Sid. 53 
56 www.boverket.se  
57 www.eon.se  
58 www.tekniskaverken.se Sid. 2 
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Då den enskilda individen köper allt fler eldrivna apparater, tar dessa över allt fler uppgifter i 
hemmet. På senare år har utvecklingen också medfört att dessa apparater kan förinställas och 
fjärrstyras, vilket leder till att de förbrukar el trots att de inte uträttar sin egentliga uppgift. 
Detta ger en sammantaget betydande ökning av elanvändningen.59

59
  

 
 

Figur2:2 Elförbrukning Höghus, 3 personer, 75m2 60 
 
Kylar och frysar kräver mest energi bland hushållsapparaterna, då de förbrukar upp till en 
tredjedel av elåtgången i hushållet.61  
En vanlig spisplatta förbrukar cirka 1000 wattimmar under en timmes tid.62  
Belysningen står för cirka 20 procent av elanvändningen i bostäderna och drifttiden 
uppskattas till cirka 2000 timmar per år. Med en ”normal” drifttid byter hushållen glödlampor 
två gånger per år, vilket ger tillfällen att minska energianvändningen genom byte till 
lågenergilampor.63 
 
Energi behövs för att värma varmvattnet, denna energiåtgång har i takt med ändrade vanor i 
samband med den personliga hygienen ökat.64  
Idag blir det allt vanligare med tvättmaskiner och torktumlare i det enskilda hushållet i 
flerbostadshus.65 I genomsnitt förbrukas 155 liter vatten per person och dygn,66 det motsvarar 
cirka 25 procent av den totala årliga energiförbrukningen i hemmet.67 

 

 

Figur2: 3 Vattenförbrukningen per dygn och invånare 
68 

                                                 
59 www.sparkraft.nu  
60 www.motiva.fi  
61 Persson, A. Sid. 12 
62 http://sv.wikipedia.org  
63 Persson, A. Sid. 9 
64 www.sparkraft.nu  
65 Persson, A. Sid. 12 
66 www.motiva.fi  
67 www.tekniskaverken.se Sid. 2 
68 www.motiva.fi  
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3.3 Åtgärder 
 
3.3.1 God inomhustemperatur 
 
Många människor har en alldeles för hög inomhustemperatur. Temperaturer upp till  
26 grader är vanliga och beror främst på att människan vill kompensera för drag och andra 
liknande olägenheter. 
Genom att hålla en lagom temperatur i hemmet, 18 grader i sovrummen och 21 grader i övriga 
delen av bostaden, kan energiförbrukning sänkas.69 
En grads temperatursänkning minskar uppvärmningsbehovet med hela 5 procent. 
Dessutom bör övriga utrymmen hålla en lämplig temperatur.70 
 
3.3.1.1 Rekommenderade temperaturer för olika utrymmen 
 

• Lägenhet som står tom i flera dagar  14-15 grader  
• Utrymmen som sällan används  10-15 grader 
• Garage och uthus    10 grader71  
 

3.3.1.2 Energispartips för en god inomhustemperatur  
 

• Vädring bör undvikas, men om det är behövligt bör det ske kort och intensivt så att 
risken för att kyla i hemmet sprids minimeras. Värmen bör stängas av under tiden.72 

• Möbler bör ej placeras framför radiatorerna. 
• Persiennerna och rullgardiner bör fällas ned nattetid samt under vinterhalvåret,  

de isolerar nästan i lika stor utsträckning som treglasfönster.  
• Dörrar till kalla utrymmen som ligger i anslutning till hemmet bör stängas.73 
 

3.3.2 Sänkning av varmvattenförbrukningen 
. 
Varmvattenkostnaderna kan sänkas med 20-30 procent genom åtgärder som inte behöver vara 
kostsamma.74 
 
3.3.2.1 Energispartips för lägre förbrukning av varmvattnet 
 

• Att byta till ett vattensnålt duschmunstycke är en effektiv och mycket enkel åtgärd.  
Ett sådant modernt munstycke har ett vattenflöde på 6-9 liter vatten per minut,  
jämfört med ett ”vanligt” vars vattenflöde är 15-20 liter per minut.75  

• Genom att ta en snabbduscha på 5 minuter istället för att bada sparas tid, energi  
och pengar, förbrukningen kan sänkas med upp till1000 kWh per år.76  

• Att täta kranarna i hushållet och förse dem med flödesbegränsare minskar 
energianvändningen med upp till 2000 kWh per år.77 

                                                 
69 www.vattenfall.se   
70 ibid. 
71 www.hjo.se   
72 www.vattenfall.se  
73 www.hjo.se  
74 Axelsson, A. (2001) Sid. 56 
75 ibid. 
76 www.hjo.se  
77 Axelsson, A. (2001) Sid. 56 
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• Att diska under rinnande vatten är varken effektivt eller ekonomiskt, genom att diska i 
upptappat vatten kan cirka 1500 kWh per år sparas. 

• Finns möjlighet och plats för en diskmaskin bör sådan införskaffas, då 1500 kWh per 
år kan sparas. Vidare bör maskinen vara fylld samt ansluten till kallvattnet annars går 
300-400 kWh per år till spillo.78 
 

3.3.3 Belysning 
 
Genom att välja rätt lampa vid byte, minskar elförbrukningen som går åt för belysningen i 
hemmet. Idag finns flera typer av lågenergilampor på marknaden. De är dyrare än vanliga 
glödlampor och prioriteras därför många gånger bort av konsumenterna.79 
Livslängden på en lågenergilampa är tio gånger längre än hos en vanlig glödlampa, vidare är 
energiförbrukningen endast en femtedel av en konventionell glödlampa.80 Ett byte till 
lågenergilampor innebär stor förtjänst, både för miljön och för plånboken speciellt på de 
lampor som är tända under större delen av dygnet. Den största förtjänsten görs dock genom att 
släcka efter sig, att låta de rum som inte används vara mörka.81 Något ytterligare som leder till 
minskad energiförbrukning är installation av ljussensorer, rörelsevakter och timer, både inne- 
och utomhus.82  
 
3.3.4 Effektiv matlagning 
 
Alla människor lagar mat, vissa oftare än andra, små förändringar i och kring matlagningen 
kan få stor betydelse för landets totala elförbrukning.83 
 
3.3.4.1 Energispartips kring matlagning 
 

• Genom att koka upp vattnen i vattenkokare istället för på spisplattor, minskas Sveriges 
totala energiförbrukning med cirka 300 000 kWh per dag. 

• Eftervärmen bör utnyttjas och detta genom att stänga av plattan eller ugnen ett par 
minuter innan maten är färdig. Att öppna ugnsluckan under tillagning är inte lämpligt 
då varje tillfälle sänker temperaturen med 25 grader.84 Vidare sparas energi genom 
användning av varmluftsugn.85 

• Finns mikrovågsugn i hushållet bör den användas vid tillagning av få portioner.  
Det medför en sänkning av energikostnaderna med 80 procent jämfört med tillagning i 
”vanlig” ugn, det går dessutom fortare.86  

• Maten bör dock ej tinas i mikrovågsugnen, det bör ske i kylen.  
• Att använda kastruller av rätt storlek i förhållande till plattan ger även det en 

energibesparing. Kastrullen bör täcka hela plattan, vara plan i botten och dessutom bör 
lock användas. 

• Köksfläkten bör ej användas längre än nödvändigt.87  

                                                 
78 www.hjo.se  
79 Axelsson, A. (1997) Sid. 88-90 
80 www.vattenfall.se  
81 Axelsson, A. (1997) Sid. 88-91 
82 www.stem.se  
83 Axelsson, A. (2001) Sid. 49 
84 ibid. Sid. 49 
85 www.stem.se  
86 Axelsson, A. (2001) Sid. 49 
87 www.eon.se  
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• Hushållsapparaterna bör ej bli för gamla då de förbrukar betydligt mer energi än nya 
apparater. I genomsnitt handlar det om hela 40 procent.88  

 
3.3.5 Rätt hantering av kyl och frys 
 
Vitvaror har en stor miljöpåverkan då de används dagligen.89 Betydande besparingar kan 
åstadkommas genom att kyl och frys sköts på rätt sätt, framförallt om utrustningen är 
gammal.90 
 
3.3.5.1 Energispartips för kyl och frys 
 

• Genom att hålla rätt temperatur i kyl och frys kan energiförbrukningen minskas. 
Lagom temperatur i kylen är 2-6 grader och i frysen -18 grader. Varje grad kallare 
ökar förbrukningen med 5 procent. 

• Flyttas frysen till en sval plats drar den upp till 30 procent mindre energi, dessutom 
förlängs kompressorns livslängd. 

• Genom att tina maten i kylen tas den energi som gick åt för nedfrysningen tillvara. 
• Genom att kontrollera att kondensorn, som sitter på baksidan av kylen och frysen  

är dammfri kan energiförbrukningen minskas med 25 procent.91 Damm fungerar som 
isolering och ökar därmed energiåtgången.  

• Kylaggregatet ska inte gå i onödan, således bör frysen frostas av regelbundet.92 
 

3.3.6 Tvätta effektivt 
 
Trots det moderna samhälle vi idag lever i, med tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp, 
ägnar människan lika mycket tid åt att tvätta som under 1930-talet. Detta medför att mer 
energi förbrukas än tidigare.93  
 
3.3.6.1 Energispartips i samband med tvätt 
 

• Genom att välja energisnåla tvätt- och torkmaskiner sänks den totala energikostnaden. 
Dagens tvättmaskiner ska vara energimärkta. Energieffektiviteten anges från A till G, 
där A är mest energieffektivt.94 

• Olika maskiner rymmer ofta olika mängder tvätt. Genom att ta reda på hur mycket 
maskinen rymmer och sedan väga tvätten kan fulla maskiner köras och på så sätt 
sparas energi. 

• Dagens tvättmedel är väldigt effektiva och hårt smutsad tvätt behöver sällan tvättas i 
högre temperaturer än 60 grader medan en normalt smutsig tvätt blir ren i 40 grader. 
Genom att gradtalet hålls nere minskar energiförbrukningen. 

 
 
 

                                                 
88 Tidningen:el. Sid. 15 
89 www.stem.se  
90 Axelsson, A. (2001) Sid. 47 
91 Axelsson, A. (2001) Sid. 47-48 
92 www.eon.se  
93 Axelsson, A. (1997) Sid. 93 
94 www.kopguiden.konsumentverket.se  
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• Om tvätten centrifugeras väl, behöver den ej torktumlas eller hänga i torkskåp lika 
länge, vilket även detta bidrar till en sänkning av energiförbrukningen. Ett annat 
alternativ är att byta ut torktumlaren samt torkskåpet mot en kondenstumlare vilken är 
mer energisnål. 

• Det mest energieffektiva är dock att låta tvätten torka av sig själv. Det görs med fördel 
utomhus sommartid.95 

 
3.3.7 Hemelektronik i standby-läge 
 
Människan är dålig på att stänga av sina hushållsapparater så som teven, datorn, videon med 
mera när de inte används. Till största del beror det på okunnighet, att vi inte är medvetna om 
hur mycket el dessa apparater egentligen drar i standby-läge.  
2001 beräknades standby-förlusten i Sverige till 1,4 TWh, ungefär lika mycket el som  
70 000 eluppvärmda småhus behöver per år. Det motsvarar omkring 1200 kilowattimmar per 
år och hushåll. Det är en onödig kostnad där datorerna är de största bovarna, de sägs stå för tre 
fjärdedelar av standby-elen.96 
Det förekommer även apparater som har en nättransformator, då gäller det att dra ut sladden, 
annars fortsätter de att dra energi.97 
 
3.4 Kunskap, attityd, vanor och beteende 
 
Attityder kan ha inverkan så vanor etableras, ”beteendet att ta bilen till affären kan ha 
etablerats utifrån en negativ attityd till att bära tungt samt en positiv attityd till att spara tid 
och till egen bekvämlighet.”98 
Upprepningar i en specifik situation leder till vanehandlingar, människan håller fast vid dessa 
på grund av besvärligheten att lära sig nya tillvägagångssätt.99 Den ökad komfort vanan 
medför är oftast betydligt större än det bidrag till miljöpåverkan som den enskilde individens 
vana ger.100  Fördelarna ses med en gång, nackdelarna kommer först senare.101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Axelsson, A. (1997) Sid. 93 
96 www.nyteknik.se  
97 Axelsson, A. (1997) Sid. 95 
98 Lundgren, L. Sid. 51 
99 ibid. Sid. 51 
100 Lundgren, L. Sid. 16 
101 ibid. Sid. 15 
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3.4.1 En stegvis modell för förändring av beteende i riktning mot bättre 
miljörelaterade vanor 
 
Information kring ett visst fenomen har en positiv påverkan på människans kunskap dock 
påverkas attityder och beteende mer sällan.102 
 
Att ändra beteende innebär att vanan måste ersättas med en ny vana. Detta sker genom att: 
 

1. Informera kring klimatförändringarna, på så vis uppmärksammas problemet. 
2. För att informationen ska påverka den enskilde individen måste den göra en koppling 

till sitt eget agerande. 
3. Om agerandet går i samma riktning som problemet bör alternativa lösningar sökas.  
4. Givet att nya lösningar finns bör individen planera för det förändrade beteendet. 
5. När planeringen är klar prövas det nya beteendet.  
6. Utvärdering av beteendet sker, var det meningsfullt eller meningslöst? 
7. Visar beteendet på en positiv effekt ökar chansen att det nya beteendet upprepas och 

blir till en vana.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
102 www.hu.liu.se  
103 Lundgren, L. Sid. 52-53 
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4. EMPIRISK STUDIE 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras den empiriska studien som baseras på intervjuer från HFAB, 
Varbergs Bostad och hyresgäster.  
 
4.1 HFAB 
 
Redan på 1990-talet anställdes den första miljösamordnaren på företaget. 1998 anställdes den 
nuvarande, då togs energi- och miljöfrågan ”upp på allvar.” 
För att formulera skarpare mål var företaget i behov av en tekniker. Ungefär vid samma 
tidpunkt anställdes företagsrespondenten som omsatte miljömedvetandet i konkreta siffror.  
Han poängterade att HFAB är ett fastighetsbolag som tar klimatförändringarna på allvar. 
 
Företaget arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan genom effektivisering av befintliga 
system som byggnads-, installations-, värme-, ventilations-, sanitets-, styr- och eltekniska 
system.  Bolaget använder sig av miljöledningssystem och nyckeltal för att åstadkomma 
ständiga förbättringar. De jobbar systematiskt med att minska användningen av värme och el 
under förutsättning att kostnadseffektivitet samt ett gott inomhusklimat finns. För att inte 
hamna i situationer där åtgärder ”kostar mer än vad de smakar” görs konsekvensutredningar. 
 
4.1.1 Målsättningar 
 
Företaget har satt egna realistiska kvantifierbara mål för att minska energiförbrukningen. 
Dessa sattes 2002 och företaget var då långt före de satta kommunala målen, dock går de i 
linje med dessa.  
 

• Användningen av energi för uppvärmning, från icke förnyelsebara energikällor som el, 
olja samt naturgas ska till år 2010 minska med 60 procent, jämfört med år 2001. 
Bolagets mål är att i första hand ersätta olja och el till fjärrvärme eller annan 
förnyelsebar energi. 
Resultat: 30 procent hade i slutet av 2006 uppnåtts. 

• Den totala energiförbrukningen för uppvärmning av fastighetsbeståndet har företaget 
som mål att minska med 20 procent från 2001 till år 2010. 
Resultat: 15 procent hade i slutet av 2006 uppnåtts. 

• Innan de satta målen 2001 pekade siffror på att mer och mer el hade förbrukats. Detta 
till följd av att mer belysning, ur trygghets och säkerhetsaspekter, krävs samt ökad 
belastning på drift av pumpar och hissar. Elförbrukningen i fastighetsbeståndet, driften 
av pumpar, fläktar, hissar, teknisk installation, belysning i trapphus och tvättstuga får 
ej öka fram till 2010. 
Resultat: Den har minskat från 20 kWh/m2 och år till 19,1 kWh/m2 och år.  

• Vattenförbrukningen i fastighetsbeståndet ska till år 2010 minska med 12 procent 
jämfört med 2001.  
Resultat: 10 procent hade i slutet av 2006 uppnåtts. 

 
För att systematiskt arbeta med energieffektivisering har bolaget skapat ett 
energiledningssystem vilket innehåller systematiskt planerade aktiviteter som krävs för att 
åstadkomma god energieffektivisering. Enkelt uttryckt så går det till så att företaget jobbar 
med driftsuppföljningssystem, de tittar på hur mycket varje enskild fastighet förbrukar. Denna 
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uppföljning sker varje månad och på så sätt är bolaget medvetna om vad som sker. De utgår 
från dessa signaler och låter de påverka hela affärsarbetet, för att uppnå de satta målen, med 
andra ord kommer förbättringsarbetet ”ner på banan” och med i affärsplanen inför 
nästkommande år. 
 
4.1.2 Åtgärder 
 
För att minska energiförbrukningen har företaget vidtagit några viktiga åtgärder. 
 
För att bibehålla en god inomhuskomfort och då med miljön i åtanken infördes 2002 en 
riktlinje där 21 grader sattes som standard i alla lägenheter, även i de där hyresgästen själv 
står för uppvärmningen av bostaden. Vid de tillfälle målet om 21 grader inte är uppfyllt måste 
områdesvärdarna vidta lämpliga åtgärder.  
I garageutrymmena anser bolaget att 10-12 grader är optimalt och 17-18 grader  
i källarutrymmen och korridorer. Det kan vara svårt att komma ner till dessa gradtal på grund 
av sämre isolering i bjälklagen. Om dessa gradtal uppnås är företaget nöjda, de är medvetna 
om att fukt bildas om temperaturen pressas ytterligare. 
 
I kök och badrum har vattensparutrustning installerats. Hittills har 9200 av företagets 
lägenheter försetts med detta, även i de lägenheter där hyresgästen själv står för 
vattenkostnaden.  
I badrum har snålspolande duschmunstycken monterats och funktionen på toalettstolarna har 
setts över så de ej läcker. I kök har perlatorer, som medför minskat vattenflöde samt blandare 
med fjäderspakar monterats, detta för att minska vattenförbrukningen. Enligt företaget 
påverkas ej funktionen av dessa åtgärder, hyresgästerna märker ingen skillnad i komforten. 
Vidare tätats alla kranar vid behov.  
 
I HFABs lägenheter är vitvarorna A-klassade och så även de i tvättstugorna. En del 
hyresgäster väljer att införskaffa egna tvättmaskiner i lägenheterna, vilket HFAB har en 
positiv inställning till. De anser att då hyresgästerna förser sig med egen tvättutrustning och 
med det själv står för energiåtgången minskar belastningen på miljön. Dessutom innebär det 
att företaget kan minska på vagnparken.  
 
Vidare arbetar företaget med att nå ut med information gällande energifrågor till kunderna, 
vilket företaget historiskt sett alltid jobbat med. Hyresgästerna informeras om hur viktig 
energifrågan är samt uppmanas att tillämpa energisparåtgärderna, till exempel att släcka efter 
sig. Dessa åtgärder finns bland annat tillgängliga på företagets hemsida. Tidigare använde sig 
HFAB även av sin Botidning för att informera hyresgästerna om hur arbetet med att minska 
energiförbrukningen i hushållen bör genomföras. Denna är idag mer inriktad på 
bostadssociala frågor. Hållbar utveckling är dock en fråga som kommer att ges större 
utrymme i Botidningen under kommande år. 
Företaget anser att energifrågan är mycket viktig. Den svåraste delen i energiarbetet, är att få 
kunderna att inse att alla måste bidra för att minska miljöpåverkan. Därför har företaget idag 
inlett ett samarbete med Högskolan i Halmstad för att komma fram till en lösning om hur 
hyresgästernas beteende kan påverkas. För trots all teknik som finns och all utrustning som 
företaget skulle kunna fylla lägenheterna med måste miljömedvetandet öka hos hyresgästerna 
för att faktisk minska förbrukningen.  
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4.2 Varbergs Bostads AB 
 
Miljöarbetet är en naturlig del av företagets verksamhet. Ständigt arbete pågår med att sänka 
energianvändningen vilket sker genom övervakning och styrning vilket innebär att 
värmecentraler och ventilationsanläggningar är datauppkopplade. På så vis har företaget 
möjlighet att se hur mycket värme som förbrukas.  
Miljöarbetet ska ske utan påverkan på inomhusklimatet, av den anledning är värmecentralerna 
och ventilationsanläggningarna kopplade till en larmcentral som indikerar när 
inomhustemperaturen är i behov av justering. 
 
Företaget har en energigrupp som ständigt arbetar med energieffektiviseringsfrågor. 
Dessutom finns en energiingenjör som endast arbetar med att optimera driften av företagets 
anläggningar samt fyra fastighetsskötare som är specialiserade på energifrågor. 
 
4.2.1 Målsättningar 
 
Varbergs Bostad jobbar efter Sveriges nationella miljömål vilka bryts ner till företagsnivå. 
Fem av företagets mål avser energieffektivisering i fastigheter. Dessa sattes 2000 och skulle 
fram till 2006-12-31 vara uppfyllda.  
 

• Mål att minska förbrukningen av fossila bränslen för uppvärmning sattes till  
25 procent jämfört med 1999. 
Resultat: 66 procent har uppnåtts. 

• Den totala energiförbrukningen för fastighetsbeståndet skulle minskas med 10 procent 
jämfört med 1999. 
Resultat: En minskning med 5 procent har uppnåtts.  

• Förbrukningen av fastighetsel skulle ha minskat med 6 procent jämfört med 2000. 
Resultat: Målet är uppnått med god marginal, fastighetselen har minskat med  
19 procent vilket är till stor del tack vare konverteringen till fjärrvärme.  
För närvarande uppvärms 2 500 lägenheter med spillvärme. 

• Vattenförbrukningen skulle minskas med 10 procent jämfört med 1999. 
Resultat: Minskning med 4 % har uppnåtts. 

• Förbättra hyresgästernas miljömedvetenhet, ett arbete som ständigt pågår. 
 

De nya målen som sattes i år sträcker sig fram till 2012. Företaget har ännu inga procentuella 
målsättningar klara och jobbar så länge på samma vis som fram till årsskiftet 2006-2007.  
Det enda mål som är helt färdigt är att företaget efter 2008-12-31 ej avser att förbruka fossila 
bränslen för uppvärmning.   
För att kunna uppnå förbättringar följs verksamheten upp genom interna och externa 
miljörevisioner. 
 
4.2.2 Åtgärder 
 
Att påverka hyresgästernas energianvändning är en svår uppgift, företaget har vidtagit 
åtgärder som minskar miljöpåverkan. 
 
För att hålla en god inomhuskomfort och då med miljön i åtanken har Varbergs Bostad en 
temperatur på 21 grader i de flesta av sina lägenheter. I de lägenheter där värmen betalas av 
hyresgästen kan temperaturen variera då hyresgästen själv reglerar denna. Bolaget strävar 
efter att omvandla alla sina lägenheter till den form där hyresgästen själv betalar för 
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uppvärmningen. Det är något de tar hänsyn till vid renovering av fastigheterna.  
Två gånger om året utför Varbergs Bostad kontroller i trapphus och källare så att rätt 
temperatur hålls, med andra ord så att inte fukt uppstår och att komforten bibehålls.  
 
De åtgärder som vidtas för att minska vattenförbrukningen är inmontering av 
vattensparutrustning i kök och badrum. Det handlar om perlatorer, toalettstolar med 
snålspolande knapp samt snålspolande duschmunstycken.  
 
I kök installeras vitvaror av A-klass trots att volymen i kylskåpet minskar och på så sätt 
komforten för hyresgästerna försämras. Även utrustningen i tvättstugorna är A-klassad. 
Trots att de på företaget är medvetna om miljöpåverkan är de positiva till att hyresgästerna 
installerar egna tvättmaskiner i lägenheterna då det ger en ökad komfort för hyresgästerna.             
I de gemensamma tvättstugorna har företaget provat doseringsutrustning i syfte att minska 
belastningen på miljön. Som en ytterligare åtgärd används rörelsedeckare och skymningsrelä 
på parkeringsplatser, tvättstugor, trappuppgångar och källarutrymmen.  
 
Varbergs Bostad jobbar mycket med energifrågor, dock upplever de att hyresgästerna är svåra 
att nå och övertyga om att människans överkonsumtion av energi medför en negativ påverkan 
på miljön.  I vissa situationer känner de sig motarbetade till exempel då hyresgästerna skruvar 
av de snålspolande duschmunstyckena och höjer upp temperaturen på de radiatorer som finns 
i trapphusen. 
För tre år sedan införde företaget ett så kallat Boinformationsmöte för att informera 
hyresgästerna om vikten av att energispara. Detta möte sker vid kontraktsskrivningen där 
hyresvärden går igenom olika punkter som rör energieffektivisering.  
Företaget har även en kundtidning med utgivning fyra gånger per år där det alltid finns någon 
form av information kring energi- och miljöfrågor. Varbergs Bostad har dessutom 
energispartips på hemsidan och gör utskick i brevlådan.  
 
4.3 Hyresgästernas kunskap om och tillämpning av 
energisparåtgärder  
 
4.3.1 Inledning 
 
Sju av respondenterna känner oro inför klimatförändringarna, respondent 2 säger: 
 
”Ja det gör vi, det pratas mycket om det så det är svårt att inte beröras” 
 
 Respondent 8 säger att denna känner stark oro och menar att: 
 
”Jag tror att tillståndet är värre än vad det låter som och att följderna kommer bli större än 
vad de räknat med.” 
 
Respondenterna 1, 3 och 5 känner viss oro.  
Respondent 1 säger: 
 
”Ja det gör vi. Eller halvt om halvt, det kommer förmodligen inte påverka oss.” 
 
Två av de tillfrågade känner ingen oro och respondent 4 säger att: 
 
”Vi har nog inte tagit det till oss riktigt.” 
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4.3.2 Fastighetsbolagen 
 
Syftet med denna punkt är att undersöka hur duktiga fastighetsbolagen, som respondenterna 
hyr av, är på att informera sina kunder om behovet av energieffektivisering. 
Endast respondent 6 och 7 har fått någon typ av information från sina hyresvärdar. 
Respondent 6 säger: 
 
”När vi flyttade in fick vi information kring energieffektivisering. Sen så sitter det lappar i 
trapphuset om vad man kan göra i hushållet.” 
 
Respondent 7 säger: 
 
 ”De har ibland satt upp lappar i trappuppgången. Och så har jag fått något utskick då och 
då.” 
 
Detta innebär att nästan 80 procent av de tillfrågade är missnöjda.  
Respondent 2 säger: 
 
”Känns som att hyresvärden inte engagerar sig i denna fråga.” 
 
Respondent 4 menar: 
 
”Hade nog sett att utskick gjordes oftare då kanske man hade tagit till sig det på ett annat 
vis.” 
 
Respondenterna 2, 4 och 9 får sin information kring energieffektivisering från energibolagen.  
Respondent 5 söker i tidningar och respondent 8 letar med hjälp av Internet. 
Respondenterna 1 och 3 har inte fått någon information överhuvudtaget.  
Tillsammans med de övriga missnöjda respondenterna önskar de att fastighetsbolagen 
informerade oftare. 
 
Två av de tillfrågade skulle vilja se utskick så ofta som varje månad. Respondenterna 2 och 9 
anser att varannan månad är lämpligt. 
Respondent 3, 5 och 8 tycker att några gånger per år är tillräckligt.  
Respondent 8 säger: 
 
”Personligen är jag ganska insatt på detta område men som sagt, det hade varit bra med 
någon lapp då och då.” 
 
 
Åtta av respondenterna säger att de antingen använder sig av de tips hyresvärden ger eller 
skulle använda sig av dem om de fick några. 
Respondent 2 säger: 
 
”Hade man fått en påminnelse av hyresvärden typ varannan månad hade det nog bidragit till 
att man automatiskt tänkte på miljön.” 
 
Endast respondent 7 gav ett negativt svar på frågan. 
 
Som avslutande fråga undrade vi om respondenterna för övrigt anser att informationen kring 
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energieffektivisering är lättillgänglig. Fem av respondenterna ansåg det. Respondent 1 och 9 
har inte sökt efter information. 
 
Respondenterna ansåg att informationen bör hittas i trapphus eller på fastighetsbolagens 
hemsida. 
Respondent 3 tillägger: 
 
”Nej, vi tycker inte den är lättillgänglig, borde finnas en sida på nätet med alla tips 
samlade.” 
 
Respondent 8 anser att informationen är lättillgänglig: 
 
”Fast jag tycker att man kan sätta upp tvättrådtips i tvättstugan.” 
 
4.3.3 God inomhustemperatur  
 
Samtliga respondenter bor i fastigheter där uppvärmning av lägenheten ingår i hyran. Detta 
enligt dem själva, har medfört att få av de intervjuade har åtgärder kring 
inomhustemperaturen i åtanke.  
Respondent 2 säger: 
 
”Hemma hos oss vädrar vi ungefär två gånger om dagen, varje vädringstillfälle varar kanske 
i 10 minuter. Vi stänger inte av värmen under tiden vi vädrar och tänker inte på att möblera 
energieffektivt.” 
 
Även respondenterna 4, 5, 6 och 8 vädrar dagligen och inte heller någon av dem stänger av 
värmen under vädringstillfällena.  
De övriga respondenterna, de som vädrar mer sällan, stänger likaså inte av värmen och endast 
respondent 3 tänker på att möblera energieffektivt: 
 
”Ja vi tänker på att möblera energieffektivt men bara till viss del. Vi har inga stora möbler 
framför radiatorerna.” 
 
De resterande respondenterna uppger att energieffektiv möblering inte är något de tänker på 
och respondenterna 7, 8 och 9 hade inte en aning om att det fanns ett speciellt sätt att möblera 
på och därmed spara energi. Respondent 1 tillägger att de har möbler framför elementen. 
 
På frågan om de intervjuade utnyttjar persiennernas isoleringsförmåga svarade endast en av de 
tillfrågade att de visste att persienner har denna egenskap. 
Respondent 5 säger: 
 
”Vi vet om att de har isolerande effekt men det har inte blivit så att de utnyttjats i det syftet.” 
 
Respondenterna 4, 6, 7 och 9 hade ingen aning om denna egenskap hos persienner. 
Resterande hyresgäster använder persiennerna i ett helt annat syfte.  
Respondent 1 säger: 
 
”Vi använder bara persiennerna för skydd mot solen.” 
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Respondent 2 säger: 
 
”Detta är inget jag funderat på, använder dem som insynsskydd.” 
 
4.3.4 Sänkning av varmvattenförbrukningen 
 
Respondenterna 3, 4, 5 och 6 innehar badkar, dock använder ingen av dem det mer än någon 
gång i veckan. Alla respondenterna duschar minst en gång om dagen förutom respondent 6 
och 9.  
Respondent 6 säger: 
 
”Vi innehar badkar men badar väldigt sällan och duschar cirka fem gånger i veckan.” 
 
Respondent 9 menar att: 
 
”Jag har inget badkar och duschar två gånger i vecka, tycker det räcker.” 
 
Alla de övriga tillfrågade, som vi tidigare nämnt, duschar dagligen, ibland två gånger om 
dagen.  
Respondent 8 säger: 
 
”Jag duschar dagligen, ibland två gånger per dag tex. om man varit och tränat, då är det ett 
måste.” 
Längden per duschtillfälle mellan de tillfrågade varierar mellan 5 och 30 minuter. 
Övervägande antal av de tillfrågade håller sig dock i intervallet 5-15 minuter.  
 
Tre av hushållen, 4, 5 och 6, innehar diskmaskin och kör denna då den är fylld. Respondent 8 
och 9 tappar upp vatten då de diskar och respondenter 1, 2, 3 och 7 diskar under rinnande 
vatten och detta så fort disk uppstår.  
Respondent 3 säger: 
 
”Då vi har barn blir det mycket disk som diskas med detsamma och detta under rinnande 
vatten.” 
 
Respondent 2 säger: 
 
”Vi diskar så fort vi har ätit och detta under rinnande vatten.” 
 
Ingen av de tillfrågade, precis som vid uppvärmningen av lägenheten, betalar för 
uppvärmningen av varmvattnet. Respondenterna 1, 2, 3, 6 och 8 tänker inte på att spara på 
varmvattenförbrukningen. 
Respondent 1 säger: 
 
”Vi betalar inte för vattnet själva och därför tänker vi inte så mycket på 
vattenförbrukningen.” 
 
Respondent 2 tillägger: 
 
”Hade vi själva fått stå för uppvärmningen av vattnet hade man förmodligen duschat 
snabbare och inte diskat under rinnande vatten.” 
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Respondenterna 4, 5, och 9 anser inte att de slösar på varmvattnet.  
Respondent 4 menar att: 
 
 ”Vi gör nog allt man kan göra och tycker inte att vi slösar på varmvattnet.” 
 
I likhet med denna säger respondent 5 att: 
 
”Vi tycket inte att vi förbrukar så mycket vatten.” 
 
4.3.5 Belysning 
 
Endast två av de tillfrågade hushållen använder sig av lågenergilampor. Det är också de som 
tycks förstå att lågenergilampor är de som ger mest över i plånboken.  
Respondent 2 säger: 
 
”Vi köper lågenergilampor men där vi har dimmer har vi vanliga glödlampor, Vi har hört att 
man kan spara mycket energi på att använda sig av lågenergilampor.” 
 
Respondent 6 tillägger:  
 
”+ att det blir billigast i längden.” 
 
Respondenterna 3, 4, 7 och 8 använder vanliga glödlampor på grund av att de kostar mindre. 
 
De resterande tillfrågade hushållen använder vanliga glödlampor av annan anledning.  
Respondent 1 säger: 
 
”Vi har alltid sedan jag varit liten använt oss av vanliga glödlampor.” 
 
Respondent 9 säger: 
 
”Det har aldrig slagit mig att köpa något annat än det jag är van vid.” 
Alla förutom respondent 2 vidtar någon ytterligare åtgärd vid användning av belysning. 
Respondenterna 1 och 6 använder timers för att inte låta lamporna brinna i onödan. 
De övriga respondenterna försöker släcka efter sig när de lämnar rummet eller går hemifrån. 
 
4.3.6 Matlagning 
 
Fyra av de tillfrågade använder spisplattorna då de kokar vatten och endast tre av de 
tillfrågade använder sig av vattenkokare. 
Respondenterna 2, 3 och 5 använder sig även av mikrovågsugnen då de värmer vatten. 
Respondent 3 säger: 
 
”Vi använder spisplattorna, har ingen vattenkokare. När vi gör välling använder vi oss av 
mikron.” 
 
En av de tillfrågade värmer alltid vatten i mikrovågsugnen. 
Respondent 7 säger: 
 
”Jag kokar vatten i mikron, det går snabbast då.” 
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Genom att koka med lock kan energi sparas, det är något alla tillfrågade förutom respondent 7 
tänker på.  
Respondent 1 säger: 
 
”Vi använder alltid lock.” 
 
Respondent 2 tillägger: 
 
”Det går fortare att koka upp vattnet då.” 
 
På frågan om eftervärmen utnyttjas i samband med matlagning, med andra ord genom att 
stänga av plattan eller ugnen ett par minuter innan maten är färdig, svarar respondenterna 2, 3, 
6, 8 och 9 att de drar nytta av eftervärmen.  
Respondent 6 tillägger: 
 
”Vi sänker också värmen så fort vattnet kokat upp.” 
 
Respondenterna 1, 4, 5 och 7 tillämpar inte detta. 
 
Respondent 1, 2, 3, 5, 6 och 8 lagar extra portioner mat som värms till dagen efter. Utav dessa 
använder sig fyra av mikrovågsugn vid uppvärmning av maten. De respondenter som värmer 
maten på annat vis är respondenterna 1 och 8. De använder sig av spisen eller värmelåda.  
  
Ingen av de tillfrågade tänker på att byta ut köksapparaterna innan de går sönder och endast 
en av de tillfrågade vidtar ytterligare åtgärder kring matlagning.  
 
Respondent 2 säger: 
 
”Vi tänker på att ha rätt storlek på kastrullerna i förhållande till plattorna.” 
 
4.3.7 Kyl och frys 
 
Ingen av de tillfrågade kontrollerar temperaturen i kyl och frys.  
På frågan om hur ofta de frostar av frysen svarade respondenterna 1, 3 och 5 att de endast gör 
detta en gång om året. Respondent 2, 4, 6 och 9 gör det sällan och 7 och 8 frostar aldrig av 
frysen. 
Respondent 6 säger: 
 
”Vid behov, när det är för mycket is.” 
 
Tre av de tillfrågade dammar bakom kyl och frys och detta vid storstädning en till två gånger 
om året. Resterande respondenter har aldrig gjort det. 
 
På frågan om hur respondenterna tinar den frusna maten svarar sex av de tillfrågade att de tar 
upp maten dagen innan: 
Respondent 9 säger: 
 
”Jag planerar ofta och tar upp maten dagen innan jag ska ha den.” 
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Respondenterna 3 och 8 tillägger att de inte bara tar upp maten dagen innan utan också tinar 
den i kylen. 
 
Respondent 1, 5 och 7 tinar alltid maten i mikrovågsugnen och respondenterna 2 och 6 
använder sig av mikrovågsugnen vid enstaka tillfällen. 
Respondent 2 säger: 
 
”Oftast tar vi upp maten dagen innan. Annars tinar vi den i mikron.” 
 
Endast två av respondenterna vidtar ytterligare åtgärder för att energispara. 
Respondent 4 säger: 
 
”Vi försöker att stänga kylen efter oss mellan varven då vi hämtar saker.” 
 
Respondent 8 uttrycker sig på ett likartat sätt: 
 
”Jag försöker att inte öppna kylen för ofta och inte ha den öppen för länge.” 
 
4.3.8 Tvätt 
      
Innan vi gick in på frågor rörande respondenternas tvättvanor började vi med att undersöka 
hur många av de tillfrågade som innehade tvättmaskin i det egna hushållet. Det visade sig att 
tre av respondenterna har tvättmaskin i sina lägenheter. 
 
Sju av de tillfrågade tvättar mellan två till tre maskiner i veckan.  
Respondent 3 säger: 
 
”Ungefär två gånger i veckan och cirka tre maskiner per gång. Har man barn blir det mycket 
tvätt.” 
Respondent 4 tvättar dagligen och endast respondent 9 tvättar mer sällan.  
Denna säger: 
 
”Jag är ensamstående så det blir inte så mycket tvätt, kanske en maskin varannan vecka.” 
 
Sju av de tillfrågade fyller alltid eller brukar fylla, sina maskiner då de tvättar.  
Respondent 6 säger: 
 
”Vi tvättar inte om det inte finns tillräckligt för att fylla en hel maskin.” 
 
Respondent 1 och 4 är inte lika noga med detta.  
Respondent 1 säger: 
 
”Händer att det blir akut att tvätta enstaka plagg ibland och jag måste nog erkänna att vi inte 
fyller vår maskin som man borde.” 
 
Respondent 4 säger: 
 
”Det varierar, 50/50 det är för att jag har många plagg som är ömtåliga och måste tvätta 
enstaka plagg åt gången.” 
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Åtta av de tillfrågade tvättar enligt tvätthänvisningarna på plaggen. Sex av dessa tvättar med 
sparprogram eller utan förtvätt vilket enligt vår mening är det samma.  
Endast respondent 1 beter sig annorlunda: 
 
”Vi tvättar oftast i 30 grader, kläderna blir inte så smutsiga.” 
 
På den sista frågan som handlar om hur respondenterna låter sin tvätt torka svarade fyra av 
respondenterna att de torktumlar all tvätt. Två av respondenterna låter allt eller nästan allt 
självtorka.  
Respondent 8 använder sig av torkrum och respondent 2 säger: 
 
”Sommartid hänger vi tvätten utomhus. På vintern brukar det mesta hamna i tvättskåpet.” 
 
4.3.9 Hemelektronik i standby-läge 
 
Samtliga tillfrågade med undantag av respondent 9 har någon eller några apparater i hushållet 
i viloläge. Sex av respondenterna säger sig ha stereon i detta läge. Respondenterna1, 2, 6, 7 
och 8 nämner datorn och respondenterna 4 och 6 mikrovågsugnen. Fyra av de tillfrågade 
säger att teven står i standby-läge.  
Den minst omnämnda apparaten är digitalboxen då endast respondent 1 och 5 har denna 
vilande.  
 
Fyra av de tillfrågade lämnar rummet ofta eller ganska ofta utan att stänga av de elektriska 
apparaterna.  
Respondent 2 svarar: 
 
”Oj, för ofta. Ska vi bara till affären så låter vi till exempel teven stå på. Sedan går datorn 
dygnet runt men lägger sig i viloläge när den ej använts på ett tag.” 
Respondent 7 säger: 
 
”Det skulle väl vara teven. Det kan hända ganska ofta och så datorn så klart, den går dygnet 
runt.” 
 
På likartat sätt svarar respondent 1 och 8. 
 
Respondenterna 3, 4, 5, 6 och 9 påstår att de aldrig eller inte ofta, låter apparaterna stå på utan 
att använda dem.  
Respondent 6 tillägger: 
 
”Skulle vi någon gång glömma så har vi timers på allt så apparaterna stängs av efter ett 
tag.” 
 
Respondenterna 3, 5 och 9 säger att de anser sig vara duktiga på att stänga av sina apparater. 
Resterande menar att apparaterna står i detta läge då de inte tänker på att man måste stänga av 
på ”knappen”. 
Respondent 1 menar: 
 
”Det är nog endast på grund av rent slarv.” 
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5. ANALYS 
__________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kopplas teorin och empirin samman. I stort följer analysen uppställningen i 
kapitel tre. Teorin används för att förklara och tolka resultatet i empirin.  
 
5.1 Miljömål 
 
Sveriges miljömål anpassas till regional nivå, sedan sker en lokal anpassning där varje 
kommun tar det lokala ansvaret för att bidra till att uppnå de satta miljömålen.  
 
I Halland ska: 
 
1. Koldioxidutsläppen från bostäder och lokaler ska minska. 
 
Både HFAB och Varbergs Bostad har koldioxidutsläppen i åtanke. På HFAB ersätts olja och 
el till fjärrvärme eller annan förnyelsebar energi. I slutet av 2006 hade företaget minskat 
användningen av fossila bränslen med 30 procent jämfört med 2001. Fram till 2010 ska en 
minskning med 60 procent vara uppnådd. Vidare har den totala energiförbrukningen för 
uppvärmning av fastighetsbeståndet, från 2001 fram till slutet av 2006, minskat med  
15 procent. Fram till 2010 ska en minskning med 20 procent vara uppnådd.  
 
Varbergs Bostad hade fram till slutet av 2006 minskat sin förbrukning av fossila bränslen med 
66 procent jämfört med 2000. Målet var satt till 25 procent och därför har de valt att sätta ett 
nytt mål som innebär att företaget, efter 2008, avser att helt sluta med användning av fossila 
bränslen. Vidare skulle den totala energiförbrukningen för uppvärmning av 
fastighetsbeståndet minska med 10 procent från 1999 fram till 2006. Endast en 5 procentig 
minskning uppnåddes.  
 
2. Energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 10 procent från 1995 fram till 
2010. 
 
HFAB har valt att sätta ett enligt dem realistiskt mål, vilket innebär att ej öka 
energiförbrukningen från 2002 fram till 2010. De hade lyckats sänka denna med cirka  
5 procent fram till slutet av 2006. Vidare har HFAB från 2001 fram till slutet av 2006 minskat 
vattenförbrukningen med 10 procent. Fram till 2010 ska en minskning med 12 procent vara 
uppnådd. 
 
Varbergs Bostad hade från 2000 fram till 2006 minskat fastighetselförbrukningen med  
19 procent. Den stora skillnaden, mellan det satta målet på 6 procent, berodde till stor del på 
konverteringen till fjärrvärme. Vidare skulle vattenförbrukningen mellan 1999 och slutet av 
2006 minska med 10 procent. Ett resultat på 4 procent uppnåddes. 
 
3. Fram till 2010 ska alla Hallänningar ha kunskap om det rådande klimathotet. 
 
HFAB har historiskt sett alltid jobbat med att nå ut till kunderna och de anser att det är den 
svåraste delen av energiarbetet. Företaget har insett att det inte spelar någon roll hur mycket 
teknik och utrustning som installeras i lägenheterna om inte hyresgästerna förstår vikten av 
energieffektivisering och ökar sitt miljömedvetande. Företaget har nyligen inlett ett samarbete 
med Högskolan i Halmstad för att finna en lösning på hyresgästernas beteende.  
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Varbergs Bostad jobbar även de med att nå ut till kunderna. Precis som HFAB upplever de att 
det är en svår uppgift att påverka hyresgästerna och deras energianvändning. För tre år sedan 
införde företaget ett så kallat Bomöte där varje nyinflyttad hyresgäst informeras om vikten av 
att energispara.  
 
5.2 Åtgärder 
 
Sju av de tillfrågade känner någon form av oro inför klimatförändringarna.  
 
Alla, förutom två av de tillfrågade, har tagit del av någon form av information kring 
energieffektivisering. 
Två av respondenterna, som bor hos kommunala fastighetsbolag, anser att informationen från 
fastighetsbolagen är tillräcklig, de andra påstår att de inte informerats om energisparåtgärder. 
Ingen av de hyresgäster som bor hos privata fastighetsägare har tagit emot information från 
bolagen om spartips i hemmet. Totalt sett vill sju av de tillfrågade ha mer spartips från 
respektive fastighetsägare och tror att det skulle bidra till en minskning av deras 
energianvändning i hushållet. Över hälften av respondenterna anser att informationen kring 
energispartips förövrigt är lättillgänglig. 
 
5.2.1 God inomhustemperatur 
 
I bostäder är det vanligt med en för hög inomhustemperatur, 21 grader i lägenheten anses 
lämpligt. Detta är något både HFAB och Varbergs Bostad tagit fasta på. 
Dessutom strävar Varbergs Bostad efter att omvandla alla sina lägenheter till den form där 
hyresgästerna själva står för uppvärmningen av bostaden. 
 
Ingen av de tillfrågade står för uppvärmningen av det egna hushållet och hyresgästerna själva 
tror att det är anledningen till att få åtgärder tillämpas för att minska värmekostnaden.  
Endast en av respondenterna sänker inomhustemperaturen då de reser hemifrån och bara en 
tänker på att möblera energieffektivt, till viss del iallafall. En tredjedel av respondenterna 
känner inte till att energieffektiv möblering förekommer. Ingen av de tillfrågade utnyttjar 
persiennernas isoleringsförmåga, hälften av respondenterna hade ingen aning om att de hade 
den funktionen och trots att de flesta vädrar dagligen är det ingen som tänker på att stänga av 
värmen under tiden.  
 
5.2.2 Sänkning av varmvattenförbrukningen 
 
När ett byte till vattensparutrustning sker, minskar vattenförbrukningen och med det 
energiförbrukningen. Detta har både HFAB och Varbergs Bostad tagit fasta på, inmontering 
sker i kök och badrum. 
 
Tre av de nio tillfrågade anser inte att de slösar vatten och de som slösar på vattnet tror det 
beror på att de inte står för vattenkostnaden själva.  
Genom att duscha istället för att bada kan mycket energi sparas.  
Fyra av respondenterna innehar badkar dock använder ingen av dem det mer än en gång per 
vecka. Däremot duschar nästan alla dagligen och det med ett snitt på cirka 10 minuter.  
I stora drag är det de respondenter som tar snabbduschar eller innehar diskmaskin respektive 
diskar i balja, som anser sig hushålla med vatten.   
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5.2.3 Belysning 
 
Varbergs Bostad har installerat rörelsedeckare och skymningsrelä på parkeringsplatser, 
tvättstugor, trappuppgångar och källarutrymmen. HFAB försöker uppmana sina hyresgäster 
att släcka efter sig. 
Elförbrukningen minskas vid användning av lågenergilampor, dock används dessa endast av 
två respondenter. Övriga respondenter använder sig av ”vanliga” glödlampor, detta av ren 
vana eller för att det är det billigaste alternativet. Vidare tillämpar åtta av de nio tillfrågade 
ytterligare åtgärder, för att energieffektivisera angående belysningen. 
 
5.2.4 Effektiv matlagning 
 
Då små förändringar i och kring matlagningen kan få stor betydelse för energiförbrukningen 
försöker HFAB och Varbergs Bostad uppmana hyresgästerna att tillämpa de 
energisparåtgärder, angående matlagning, som finns på respektive bolags hemsida.  
 
Sveriges totala energiförbrukning skulle minska radikalt om alla använde sig av vattenkokare, 
endast en tredjedel av hyresgästerna använder sig av sådan.  
Vid matlagning tänker alla, förutom en, på att använda lock och över hälften av de tillfrågade 
utnyttjar eftervärmen genom att stänga av plattan en stund innan maten är färdig.  
Sex av respondenterna brukar laga lite extra mat som värms dagen efter. Av dessa använder 
sig fyra av mikrovågsugn vid uppvärmning av denna.  
Ingen av respondenterna byter ut köksapparaterna förrän de går sönder, trots att gamla 
apparater förbrukar mer energi. Vidare är det endast en av de tillfrågade som vidtar ytterligare 
åtgärder för att energieffektivisera vid matlagning.  
 
5.2.5 Rätt hantering av kyl och frys 
 
Då vitvarorna används dagligen är det av vikt att dessa är energieffektiva, HFAB och 
Varbergs Bostad installerar endast A-klassade vitvaror i sina lägenheter.  
 
Genom att kontrollera att rätt temperatur hålls i kyl och frys kan energiförbrukningen 
minskas, detta tillämpas inte av respondenterna. Vidare bör inte kylaggregatet gå i onödan, 
vilket undviks genom att frosta av frysen regelbundet. Sju av de tillfrågade har någon gång 
tillämpat detta, endast en av dessa tillämpar det regelbundet. 
Då damm på kondensor fungerar som isolering är det viktigt att damma bakom kyl och frys, 
detta utförs endast av en tredjedel av de tillfrågade. 
Maten bör tinas i kylen för att ta tillvara på energin, två av respondenterna tillämpar detta, en 
tredjedel av respondenterna tinar alltid maten i mikron. 
Vidare använder sig endast två av de tillfrågade av ytterligare åtgärder för att 
energieffektivisera. 
 
5.2.6 Tvätta effektivt 
 
Båda fastighetsbolagen i undersökningen installerar A-klassad tvättutrustning i tvättstugorna 
då dessa drar mindre energi men ser positivt på det faktum att fler hyresgäster väljer att skaffa 
egen tvättutrustning i lägenheterna. HFAB menar att då hyresgästen själv står för denna 
energiåtgång minskar belastningen på miljön. 
Varbergs Bostad ställer sig positivt till detta då det medför ökad komfort för hyresgästen.  
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I genomsnitt tvättas två till tre maskiner per veckan i de undersökta hushållen. Samtliga 
respondenter följer tvätthänvisningarna förutom en, dock tvättar denna i låga temperaturer. 
Endast två av respondenterna låter tvätten självtorka. 
En tredjedel av de tillfrågade har tvättmaskin i det egna hushållet och det är också de som 
tvättar mest.  
 
5.2.7 Hemelektronik i standby-läge 
 
Åtta av de nio tillfrågade har en eller flera apparater stående i standby-läge. Hälften av 
respondenterna har en dålig vana som innebär att de lämnar rummet ofta eller ganska ofta, 
utan att stänga av apparaterna, sex av de tillfrågade tror att deras beteende beror på rent slarv. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
___________________________________________________________________________ 
 
I det avslutande kapitlet presenteras våra iakttagelser och upptäckter i analysen men även till 
viss del utifrån teorin och empirin. Dessa besvarar problemformuleringen och visar att vi 
uppfyllt syftet med denna uppsats.  
 
För att besvara den ställda frågan, 
Vilka möjligheter har den enskilde individen att energieffektivisera? har vi titta på en rad 
olika saker och kommit fram till följande. 
 
Både HFAB och Varbergs Bostad arbetar effektivt för att bidra till att uppnå de av kommunen 
uppsatta miljömålen, HFAB var till och med före sin tid med att formulera miljömål som 
bidrar till att minska miljöförstöringen.  
Ett av dessa mål är att involvera hyresgästerna i denna fråga, men har de lyckats med detta? 
Är de positiva resultaten företagen uppnått med hjälp av den enskilde individen, eller endast 
på grund av den teknik och utrustning företagen använt sig av? 
Företagen försöker informera hyresgästerna om hur viktigt det är att energieffektivisera, detta 
tycks inte vara den lättaste uppgiften, dock mycket viktig, för att verkligen minska 
energiförbrukningen i bolagen.  
 
Vi tror oss kunna säga att alla individer i undersökningen, trots att de påstår att de är oroade 
över klimatförändringarna, inte i någon större omfattning agerar utifrån detta, sällan förändrar 
sitt beteende. Med andra ord tycks agerandet gå i riktning med problemet, vilket innebär att 
elanvändningen ökat till följd av de mänskliga aktiviteterna, det tycks inte spela någon roll om 
information skickas ut eller inte, de intervjuade uppfattas bete sig på likartat vis i alla fall.  
 
En positiv attityd till något, blir ofta till en vana och kan på ett negativt sätt få oss att bortse 
från viktiga förhållanden i omgivningen, bara för att den är positiv för den enskilde individen 
innebär det inte att den är positiv för miljön. Vi skulle lika gärna kunna kalla den för en 
ovana, men då den medföra något positivt för den enskilde individen är det svårt att förändra 
denna.  
 
Tittar vi på de olika behandlade områdena ser vi att okunskap, attityder och invanda vanor är 
anledningar till att spartips används i mycket liten utsträckning, människan ser först och 
främst till den egna bekvämligheten.  
Låt oss ta mikrovågsugnen, vattenkokaren och tvättmaskinen i det egna hushållet som 
exempel. Mikrovågsugnen har gjort det enkelt för oss, vi behöver inte planera, ett tryck på 
knappen och 10 minuter senare är maten tinad, hade det gått snabbare att tina maten i kylen så 
hade individerna förmodligen gjort det.  
Många kokar vatten utan vattenkokare, detta tycks bero på att det finns likartade alternativ 
som tydligen anses lättare. Hade det varit besvärligt att koka vatten på spisen eller i 
mikrovågsugnen hade fler införskaffat eller använt sig av en vattenkokare. 
Precis som Varbergs Bostad menar, tror vi, att en tvättmaskin i det egna hushållet ger ökad 
komfort för den enskilde individen. Utifrån undersökningen vill vi dessutom påstå att den 
positiva attityden, till att ha egen tvättmaskin, ej bidrar till minskad energiförbrukning. 
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Nästan alla respondenter menar att de hade använt sig av energispartips om de fått dessa från 
fastighetsbolagen. Vi ställer oss frågande till detta. Spelar det någon roll varifrån 
informationen kommer? De flesta respondenter får redan information kring energispartips, 
men använder inte dessa i någon större utsträckning.  
Denna undersökning visar tydligt på att informationen som sänds ut till hyresgästerna inte 
nämnvärt påverkar deras beteende. Med andra ord, genom att tillföra ny information ökar 
kunskapen hos människan dock påverkas attityden till ett visst fenomen och beteendet sällan.  
Vi anser oss kunna säga att hyresgästerna har goda förutsättningar för att bidra till en bättre 
miljö. Detta genom energibolagens samt de kommunala fastighetsföretagens utskick, den 
lättillgängliga informationen som finns att hitta på Internet samt då alla Hallänningar fram till 
2010 ska känna till klimathotet.  
Men så länge hyresgästerna inte förstår att de måste se till sig själva och ändra på de dåliga 
vanorna, kommer företagen aldrig att få se en minskning av energiförbrukningen med hjälp 
sina ”kunder”, utan endast med hjälp av den teknik och utrustning som företagen installerat.  
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under uppsatsens gång sändes många program som just handlar om klimatförändringarna.  
Vi tror att det hade varit en god ide att upprepa undersökningen om något år och se om 
människan tagit till sig av det som sagts och börjat energieffektivisera.  
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Bilaga 1 – Intervjumall - Företagsrespondenterna 
 
2007-03-30 samt 2007-04-03 
 
Vi kommer från Halmstad Högskola och är i slutet av vår utbildning. Vi skriver just nu en  
c-uppsats om vilka möjligheter hyresgästen har för att kunna energieffektivisera. 
 
Introduktion 
 
Det pratas mycket om klimatförändringarna på jorden, samt om de höga elpriserna, därav 
denna uppsats. 
Vi vill kartlägga de åtgärder den enskilde individen kan vidta för att bidra till en bättre miljö. 
Vidare vill vi även visa på att effektivare energianvändning kan ske genom ändrat beteendet 
hos energianvändare, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara kostsamt eller någon större 
omställning samt att man absolut som enskild individ kan påverkar miljön på ett positivt sätt.  
Vi vill kartlägga hur fastighetsbolagen jobbar med miljöfrågor.  
Vi har valt två kommunala fastighetsföretag då dessa förväntas ta ett större samhällsansvar än 
de privata. Vi kommer att intervjua hyresgäster i respektive fastighetsbolag för att se hur de 
upplever ”det här med informationen”, både från de kommunala fastighetsbolagen samt 
elbolagen, samt i viken omfattning de använder sig av energisparåtgärder. 
Informationen från intervjun kommer vi att sammanställa i uppsatsen och om ni är 
intresserade av att ta del av det som framkommit finns denna möjlighet.  
 
Intervjufrågor 
 
Del 1 
 
Genomsnittstemperaturen har sedan 1860, då man först började mäta denna stigit med  
0,8 grader vid jordens yta. De senaste 50 åren har förändringen till största del berott på de 
mänskliga aktiviteterna. Dessa har ökat på grund av den stigande befolkningsmängden, den 
ökande levnadsstandarden och människors ökade anskaffning av eldrivna apparater, ofta utan 
att välja de som är energieffektivast. De senaste 30 åren har elanvändningen i hushållssektorn 
fördubblats. (Energianvändning i bebyggelsen) 
1. Hur påverkas ert miljöarbete av detta?  
2. Jobbar ni efter de kommunala miljömålen eller har företaget egna miljömål? 
3. Hur går ni tillväga för att uppfylla de kommunala/Sveriges miljömål? 
 
Del 2 
 
Vi kommer nu att gå in på de olika delarna i ett hushåll som bland annat genom förändrat 
beteende kan sänka energianvändningen och bidra till en bättre miljö.  
 
Vi är medvetna om att hyresgästen själv står för hushållselen men då små förändringar i deras 
beteende har relativt stor påverkan på miljön undrar vi över på vilka sätt ni hjälper den 
enskilde individen att energispara i det egna hushållet. Vidare undrar vi vilka åtgärder ni 
vidtar inom de olika områden vi kommer att nämna nedan.  
1. Försöker ni informera era hyresgäster om att behovet finns och hur går ni till väga 
med det? 
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Energi behövs för att värma varmvattnet, denna energiåtgång har ökat i takt med ändrade 
vanor i samband med den personliga hygienen. I ett flerbostadshus förbrukas i genomsnitt  
155 liter vatten per person och dygn, eller cirka 5000 kWh per år. Detta motsvarar cirka  
20 procent av den totala årliga energiförbrukningen i hushållet. ( www.hjo.se ) 
2.   Hur agerar ni i frågan om vattenförbrukningen, vilka åtgärder inför ni för att få ner 
denna? 
b.   Hur hjälper ni era hyresgäster att energieffektivisera i det egna hushållet? 
 
26 grader är vanliga och beror främst på att man vill kompensera för t.ex. drag. 
Genom att hålla en lagom dag- samt nattemperatur kan energiförbrukningen sänkas samt 
kostnaden för denna. Enligt de uppgifter vi hittat (Vattenfall) är en lagom temperatur i 
hemmet, 18 grader i sovrummen och 21 grader i övrigt.  
3.   Vilken temperatur har ni i era lägenheter? 
b. Vad har ni vidtagit för åtgärder för att hyresgästen ska hålla en god 
inomhustemperatur? 
b.    Hur hjälper ni era hyresgäster att energieffektivisera i det egna hushållet? 
 
I övriga utrymmen som garage och utrymmen som sällan används bör temperaturen vara 
relativt låg. 
c.    Är detta något ni tänker på? 
   
Idag finns flera typer av lågenergilampor på marknaden. Dessa är dyrare än vanliga 
glödlampor och prioriteras därför ofta bort av konsumenterna då de inte inser att trotts en 
prisskillnad på mellan 100-150 kronor är lågenergilamporna de som sparar pengar samt 
energi. (Miljöekonomi för hus och hem) 
4. Belysningen står för cirka 20 procent av elanvändningen i bostäderna 
(energianvändning i bebyggelse). Vad gör ni för att få ner energiförbrukningen inom 
detta område? 
 
En vanlig spisplatta som är påslagen under en timme förbrukar ungefär 1 kWh. Vitvaror som 
kyl och frys, vilka ständigt står på samt ofta stängs och öppnas tar allra mest energi av de 
apparater som används i köket. ( Lönsamma miljötips)  
Genom diverse enkla åtgärder kan energiförbrukningen sänkas. Små förändringar i och kring 
matlagningen kan få stor betydelse för landets totala elförbrukning. Det finns mycket den 
enskilda individen själv kan göra men: 
5.   Vilka åtgärder vidtar ni inom detta område? 
b.   Hur hjälper ni era hyresgäster att energieffektivisera i det egna hushållet? 
 
Trotts det moderna samhälle som vi idag lever i, med tvättmaskiner, torktumlare och 
torkskåp, ägnar människan lika mycket tid åt att tvätta som under 1930-talet.(miljöekonomi 
för hus och hem) 
Många människor sätter in egna maskiner i hemmen även om de hyr lägenheterna.  
6.  Hur ställer ni er till detta samt vilka åtgärder vidtas för att minska denna dåliga 
vana? 
b.   Hur hjälper ni era hyresgäster att energieffektivisera i det egna hushållet? 
7.   Är det något annat du vill tillägga om hur ni arbetar med att energieffektivisera? 
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Bilaga 2 – Intervjumall - Hyresgästerna 
 
2007-04-13 samt 2007-04-17 
 
Vi kommer från Halmstad Högskola och är i slutet av vår utbildning. Skriver just nu en  
c-uppsats om vilka möjligheter hyresgästen har för att kunna energieffektivisera. 
Vi har valt detta ämne då det är ett mycket aktuellt samt allvarligt problem att 
befolkningsmängd i världen ständigt ökar och med den levnadsstandarden. Detta medför en 
enorm belastning på jordens kapacitet. Man måste försöka få en balans mellan tillgängliga 
resurser och konsumtion. 
På grund av människans vårdslöshet, för höga utsläpp av växthusgaser ökar växthuseffekten 
och med den temperaturen vilken i genomsnitt stigit med 0,8 grader vid jordens yta sedan 
1860. De senaste 50 åren är det människan som bär det största ansvaret för denna ökning. 
 
Introduktion 
 
Om man ser till den totala energiåtgången, för en genomsnittlig lägenhet i Sverige, förbrukas 
cirka 12 000 kWh per år. Cirka 60 procent av dessa går åt till att värma upp 
inomhustemperaturen.  
Energi behövs även för att värma varmvattnet. Då den personliga hygienen tar allt större plats 
i vardagen har denna energiåtgång ökat. I ett flerbostadshus förbrukas i genomsnitt 155 liter 
vatten per person och dygn. Detta motsvarar cirka 20 % av den totala årliga 
energiförbrukningen i en genomsnittlig lägenhet. Hushållselen står för ca 2500 kWh vilket är 
cirka 20 % av den totala förbrukningen och är också den del som de flesta hushållen själva får 
stå för. 
 
Den största delen av elförbrukningen i hemmet, går till: 

• Belysning (cirka 20 % och en drifttid på cirka 2000 timmar, vilket innebär att lampor 
är i genomsnitt tända 5,5 timmar per dag)  

• Tillredning av mat (cirka 20 %)  
• Förvaring av mat (cirka 30 %) 

Andra energislukare är tvättstugan samt hemelektronik i standby-läge. 
 
Intervjufrågor 
 
Inledning 
 
1a.  Känner ni i ert hushåll oro inför klimatförändringarna? 
 
Fastighetsbolagen 
 
1a. Anser ni att mängden av informationen gällande energieffektivisering varit/är 
tillräcklig, sker utskick från fastighetsbolagen eller möten tillräckligt ofta? 
 
1b. Om ni anser att mängden information ej är tillfredställande, hur ofta hade ni velat 
ha denna typ av information? 
 
1c. Om ni hade fått/får information från fastighetsbolaget hade/har ni använt er av 
dessa tips och börjat energieffektivisera/energieffektivisera mera? 
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1d.  Anser ni att information om energieffektivisering för övrigt är lättillgängligt, om 
inte var tycker ni man som hyresgäst bör kunna hitta informationen? 
 
God inomhustemperatur 
 
Många människor har en alldeles för hög inomhustemperatur. Genom att hålla en lagom  
dag- samt nattemperatur kan energiförbrukningen sänkas samt kostnaden för denna. 
(Står lägenheten tom bör temperaturen sänkas till 14-15 grader) 
1. Vidtar ni i ert hushåll några åtgärder rörande inomhustemperaturen, då ni åker på 
semester, då lägenheten står tom i flera dagar? Vilka? 
 
2a.  Hur ofta vädrar ni under vinterhalvåret i ert hushåll?  
 
2b.  Hur länge per gång?  
 
2c.  Stänger ni av värmen under tiden? 
 
3. Tänker ni i ert hushåll på att möbler på ett energieffektivt sätt? Hur går ni då 
tillväga? 
 
4.  Tänker ni i ert hushåll på att utnyttja persiennernas isoleringsförmåga och i så fall 
på vilket sätt?  
 
5. Hur tror ni det kommer sig att ni inte vidtar några/få åtgärder gällande 
inomhusklimatet?  
 
Sänkning av varmvattenförbrukningen 
 
Genom en förändring i människans vanor kan en minskning av varmvattenkostnaderna med  
20-30 procent åstadkommas och detta genom åtgärder som inte behöver vara kostsamma. 
1.  Om ni i ert hushåll innehar badkar, hur ofta badar respektive duschar ni? 
 
1b. Vid innehav av dusch undrar vi hur länge ni duschar vid varje tillfälle? 
 
2.  Hur ser hushållets diskningsvanor ut? 
  
3.  Hur tror ni det kommer sig att ni inte vidtar några/få åtgärder gällande  
minskningen av vattenförbrukningen?  
 
Belysning 
 
1.  Vilken typ av lampor köper ni i ert hushåll? 
 
2.  Hur kommer det sig att det blivit det naturliga valet för er? 
 
3.  Finns det andra åtgärder, förutom de vi nämnt ovan, som ni i er hushåll tillämpar för 
att energieffektivisera när det kommer till belysningen i hemmet? 
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Matlagning 
 
Då alla människor lagar mat kan små förändringar i och kring matlagningen få stor betydelse 
för landets totala energiförbrukning. 
1. Hur går ni till väga när ni kokar upp vatten, använder ni er av vattenkokare eller 
spisplattorna?  
 
2. Genom att koka med lock kan energi sparas, är detta något ni tänker på och 
tillämpar? 
 
3. Utnyttjar ni eftervärmen genom att stänga av plattan eller ugnen ett par minuter 
innan maten är färdig? 
 
Många människor lagar mat dagligen och då större portioner så man har lunch till dagen efter.  
(Vid tillagning av få portioner kan man använda mikron då denna bara drar en femtedel av 
vad den vanliga ugnen gör och det dessutom går fortare) 
4. Är detta något ni i ert hushåll gör och i så fall på vilket sätt värmer ni maten dagen 
efter? 
 
5. Hur ofta byter ni ut köksapparaterna i ert hushåll? 
 
6. Är det några andra åtgärder ni vidtar för att energieffektivisera vid matlagning? 
 
Kyl och frys 
 
1. Om ni i ert hushåll kontrollerar att ni har rätt temperatur i kyl och frys, hur ofta 
kontrollerar ni det i så fall? 
 
2. Hur ofta frostar ni i ert hushåll av frysen? 
 
3. Hur ofta dammar ni bakom kyl och frys? 
 
(Tinar ni den i mikrovågsugnen, i kylen eller låter i den stå framme?) 
 4. Hur går ni tillväga när ni tinar mat?  
 
5. Är det något annat runt kyl och frys som ni i ert hushåll gör för att energieffektivisera 
men som vi glömt ta upp? 
 
Tvätt 
 
1. Har ni egen tvättmaskin i lägenheten? 
 
2a. Hur ofta tvättar ni i ert hushåll? 
 
2b. Hur går ni tillväga när ni tvättar håller ni de rekommenderade 
temperaturhänvisningarna, centrifugerar ni väl m. m. ? 
 
3. Händer det att ni tvättar halva maskiner eller enstaka plagg åt gången? 
 
4. Hur torkar ni tvätten, brukar ni låta den självtorka eller använder ni er av 
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torktumlare och liknande? 
  
Standby-läge 
 
1a. Hur ofta händer det att ni lämnar rummet eller hemmet utan att stänga av de 
elektriska apparaterna? 
 
(Hushållsapparater som teven, datorn, digitalbox) 
1b. Vilken elektronisk utrustning har ni i standby-läge? 
 
2. Hur tror ni det kommer sig att ni inte vidtar några/få åtgärder gällande 
användningen av hushållsapparater?  
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Bilaga 3 – Svarsmall från intervjuer med hyresgästerna 
 
Inledning 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Känner ni i ert hushåll oro 
inför klimatförändringarna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja det gör vi. 
Eller halvt 
om halvt, 
det kommer 
förmodligen 
inte påverka 
oss. 

Ja, det gör 
vi, det pratas 
mycket om 
det så det är 
svårt att inte 
beröras.  

Lite oro 
känner vi 
men bryr oss 
inte så 
mycket. 

Nej det gör 
vi inte, vi 
har nog inte 
tagit det till 
oss riktigt.  

Lite oro 
känner vi 
nog, det 
pratas ju 
väldigt 
mycket om 
det på tv. 

Ja, det gör 
vi. Det 
pratas 
mycket om 
detta just nu.

Nej, inte så. 
Hade jag 
haft barn 
kanske, det 
känns som 
man klarar 
sig, iallafall 
en 
generation 
till. 

Ja, absolut. 
Jag tror att 
tillståndet är 
värre än vad 
det låter som 
och att 
följderna 
kommer bli 
större än vad 
de räknat 
med. 

Ja. 
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Fastighetsbolagen 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Anser ni att mängden av 
informationen gällande 
energieffektivisering varit/är 
tillräcklig, sker utskick från 
fastighetsbolagen eller möten 
tillräckligt ofta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nej, Har inte 
fått 
information 
från 
fastighets-
bolaget. 
 

Nej det gör 
vi inte. 
Känns som 
att 
hyresvärden 
inte 
engagerar 
sig i denna 
fråga. Den 
enda 
information 
som 
kommer till 
oss är från 
vårt 
energibolag. 
Vi läser 
igenom 
denna men i 
slutändan 
glöms den 
bort. 

Nej 
verkligen 
inte. Vi har 
inte fått 
någon 
information 
om detta. 

Den 
information 
vi fått 
kommer från 
vårt 
energibolag. 
Det är inte 
alltid vi läser 
igenom den, 
men den är 
väl bra, lite 
tips om vad 
man kan 
göra och så. 
Hade nog 
sett att 
utskick 
gjordes 
oftare då 
kanske man 
hade tagit 
till sig det på 
ett annat vis. 
 

Den enda 
information 
vi har fått är 
sådant vi läst 
i någon 
tidning. 
Hyresvärden 
kunde 
skicka 
utskick, med 
tips på vad 
man kan 
göra i 
hemmet. 

Ja det tycker 
vi. När vi 
flyttade in 
fick vi 
information 
kring 
energieffekti
visering. Sen 
så sitter det 
lappar i 
trapphuset 
om vad man 
kan göra i 
hushållet. 

Ja det är 
den. De har 
ibland satt 
upp lappar i 
trappupp-
gången 
och så har 
jag fått 
något 
utskick då 
och då. 

Jag har inte 
fått någon 
information 
från dem, 
brukar leta 
på Internet. 
På nätet är 
informa-
tionen bra 
men jag 
saknar 
lappar som 
man kan 
sätta upp på 
kylskåpet. 

Jag får 
information 
från det 
lokala 
energi-
bolaget. 
Denna 
kommer 
varannan 
månad, det 
är lagom fast 
det är klart 
det är ju inte 
från 
fastighets-
bolaget. 

Om ni anser att mängden 
information ej är 
tillfredställande, hur ofta hade 
ni velat ha denna typ av 
information? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanske 1 
gång i 
månaden. 

Vi skulle 
vilja se lite 
tips kanske i 
trappupp-
gången. 
Eller utskick 
varannan 
månad. 

Några 
gånger per 
år. 

Ungefär 1 
gång i 
månaden. 

Några 
gånger per 
år. 

Det är bra 
som det är. 

Ja det är 
den. 

Personligen 
är jag 
ganska insatt 
på detta 
området 
men som 
sagt hade det 
varit bra 
med någon 
lapp då och 
då.  

Varannan 
månad. 



 

 IX 

Om ni hade fått/får 
information från 
fastighetsbolaget hade/har ni 
använt er av dessa tips och 
börjat 
energieffektivisera/energi-
effektivisera mera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det är svårt 
att säga, 
men man 
hade nog fått 
sig en tanke-
ställare.  

Den 
information 
som 
kommer 
tillämpas i 
mycket lite 
utsträckning. 
Fast hade 
man fått en 
påminnelse 
av 
hyresvärden 
typ varannan 
månad hade 
det nog 
bidragit till 
att man 
automatiskt 
tänkte på 
miljön. 

Ja det hade 
vi nog gjort. 

Antagligen. Ja det hade 
vi. 

Ja, vi 
använder oss 
av informa-
tionen vi får.

Nej. Ja det hade 
jag. 

Jag har nog 
börjat tänka 
lite mer, ja. 

Anser ni att information om 
energieffektivisering för övrigt 
är lättillgängligt, om inte var 
tycker ni man som hyresgäst 
bör kunna hitta 
informationen? 
 
 
 

Vi har inte 
kollat efter 
energispar-
tips så det 
kan vi inte 
svara på, 
men kanske 
att det bör 
finnas i 
trapphuset. 

Vi har varit 
inne på 
eon:s 
hemsida och 
där finns den 
lättill-
gänglig 
iallafall.  

Nej, vi 
tycker inte 
den är lättill-
gänglig, 
borde finnas 
en sida på 
nätet med 
alla tips 
samlade.  

Jo det tycker 
vi nog. Det 
visas mycket 
reklam i tv 
och så har vi 
varit inne på 
Internet 
några 
gånger. 

Vi har inte 
letat efter 
energispar-
tips, men det 
borde väl 
finnas på 
fastighets-
bolagets 
hemsida. 

Det är bra 
som det är.  

Ja, det 
tycker jag att 
den är.  

Ja, fast jag 
tycker att 
man kan 
sätta upp 
tvättrådtips i 
tvättstugan. 

Vet inte. 

God inomhustemperatur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vidtar ni i ert hushåll några 
åtgärder rörande 
inomhustemperaturen, då ni 
åker på semester, då 
lägenheten står tom i flera 
dagar? Vilka? 
 
 
 

Detta är 
ingenting vi 
tänker på. 

Nej, detta är 
ingenting vi 
tänker på.  

Nej, det är 
ingenting 
som vi 
tänker på. 

Ja, vi sänker 
värmen. 

Nej, 
ingenting vi 
tänker på. 

Nej. Nej. Nej. Nej. 



 

 X 

Hur ofta vädrar ni under 
vinterhalvåret i ert hushåll? 
 
 
 
 
 

Inte så ofta. Hemma hos 
oss vädrar vi 
ungefär två 
gånger om 
dagen. 

Två gånger i 
veckan. 

Dagligen. Dagligen. Varje dag. Vid 
städnings-
tillfällen, 
cirka en 
gång per 
vecka. 

Dagligen. Någon gång 
i veckan. 

Hur länge per gång? 
 
 
 
 
 

5 minuter 
vid de få 
tillfällen vi 
vädrar. 

Varje 
vädrings-
tillfälle varar 
kanske i 10 
minuter. 

Cirka 5 
minuter 
intensiv 
vädring per 
gång. 

Cirka 10 
minuter per 
dag. 

Cirka 15 
minuter per 
dag. 

5 minuter 
per 
vädrings-
tillfälle. 

15 minuter 
per gång. 

5 minuter 
vid varje 
vädrings-
tillfälle 
kanske. 

Korta 
stunder. 

Stänger ni av värmen under 
tiden? 
 
 
 
 

Nej. Vi stänger 
inte av 
värmen 
under tiden 
vi vädrar. 

Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. 

Tänker ni i ert hushåll på att 
möblera på ett energieffektivt 
sätt? Hur går ni då tillväga? 
 
 
 
 
 
 
 

Nej, det är 
ingenting vi 
har tänkt på, 
vi har 
möblerat 
framför 
elementen. 

Nej, det är 
ingenting vi 
tänker på. 

Ja vi tänker 
på att 
möblera 
energi- 
effektivt 
men bara till 
viss del. Vi 
har inga 
stora möbler 
framför 
radiatorerna. 

Nej, detta är 
ingenting vi 
tänker på. 

Nej, detta är 
ingenting vi 
tänker på. 

Tanken har 
aldrig slagit 
oss. 

Visste inte 
att man 
kunde 
möblera på 
ett energi-
effektivt 
sätt. 

Nej, jag 
visste inte 
att det var 
något man 
borde ta 
hänsyn till. 

Nej, är detta 
något man 
bör tänka 
på? 

Tänker ni i ert hushåll på att 
utnyttja persiennernas 
isoleringsförmåga och i så fall 
på vilket sätt? 
 
 
 
 

Vi använder 
bara 
persiennerna 
för skydd 
mot solen. 

Detta är 
inget jag 
funderat på, 
använder 
dem som 
insynsskydd.

Nej, detta är 
inget vi 
tänker på. 

Vi hade 
ingen aning 
om att 
persienner 
har en 
isolerande 
effekt. 

Vi vet om 
att de har 
isolerande 
effekt men 
det har inte 
blivit så att 
de utnyttjats 
i det syftet. 

Nej, detta är 
ingenting vi 
visste och 
därför inget 
vi tänker på. 

Nej, det är 
inget jag 
visste om 
och inget jag 
tillämpar. 

Jag drar 
endast ner 
persiennerna
i sovrummet 
vid 
läggdags. 

 

Jag visste 
inte detta, 
mina 
persienner är 
ofta 
nerdragna 
men inte 
pga. det. 



 

 XI 

Hur tror ni det kommer sig att 
ni inte vidtar några/få 
åtgärder gällande 
inomhusklimatet? 
 
 
 

Vi står inte 
för värmen 
själva.  

Att vi inte 
tänker på att 
spara på 
energin 
inom detta 
område 
beror nog på 
att värmen 
ingår i 
hyran. 

För att 
värmen 
ingår i 
hyran. 

Värmen 
ingår i 
hyran. 

Värmen 
ingår i 
hyran. 

Värmen 
ingår i hyran 
så vi tjänar 
ingenting på 
att vädra 
mindre. 

För att 
värmen 
ingår i 
hyran. 

För att 
värmen 
ingår i 
hyran. 

Vet faktiskt 
inte.  

Sänkning av 
varmvattenförbrukningen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Om ni i ert hushåll innehar 
badkar, hur ofta badar 
respektive duschar ni? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har inget 
badkar och 
båda två 
duschar 
varje dag. 

Vi innehar 
inget badkar 
och duschar 
varje dag. 

Vi badar 
ungefär en 
gång i 
veckan och 
duschar 
varje dag. 

Vi använder 
aldrig vårt 
badkar och 
duschar två 
gånger om 
dagen. 

Vi använder 
sällan vårt 
badkar och 
duschar 
dagligen. 

Vi innehar 
badkar men 
badar 
väldigt 
sällan och 
duschar 
cirka fem 
gånger i 
veckan. 

Jag har inget 
badkar, men 
badar aldrig. 
Duschar 
dagligen på 
jobbet och 
därför 
duschar jag 
hemma 
endast två 
gånger i 
veckan. 

Jag duschar 
dagligen, 
ibland två 
gånger per 
dag t.ex. om 
man varit 
och tränat, 
då är det ett 
måste. 

Jag har inget 
badkar och 
duschar två 
gånger i 
vecka, 
tycker det 
räcker. 

Vid innehav av dusch undrar 
vi hur länge ni duschar vid 
varje tillfälle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varierar 
mellan 5 till 
15 minuter 
beroende på 
vem av oss 
som 
duschar. 

Beror på 
vem som 
duschar men 
det varierar 
mellan  
5-20 min. 

Då vi har 
barn blir det 
mest snabb-
duschar på 5 
minuter som 
gäller. 

I vår familj 
tänker vi på 
att duscha 
snabbt. Runt 
5 minuter 
kanske. 

Vi tar 
relativt 
snabba 
duschar 
både jag och 
min man. 

Runt 10 
minuter per 
gång. 

Snabbdusch
ar, cirka 5 
minuter per 
gång. 

Jag duschar 
ganska 
länge, oftast 
20 minuter 
per gång. 

Svårt att 
säga exakt 
men det tar 
sin lilla tid. 
Kanske 30 
minuter.  



 

 XII 

Hur ser hushållets 
diskningsvanor ut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi diskar så 
fort vi har 
ätit och detta 
under 
rinnande 
vatten. 

Vi gillar inte 
att ha disk 
stående och 
diskar under 
rinnande 
vatten. 

Då vi har 
barn blir det 
mycket disk 
som diskas 
med 
detsamma 
och detta 
under 
rinnande 
vatten. 

I vår familj 
har vi 
diskmaskin 
och fyller 
den till max 
innan denna 
sätts på. 

Vi har 
diskmaskin 
som körs när 
den är full. 

Vi har en 
liten 
diskmaskin 
som körs när 
den är full, 
ungefär en 
gång per 
dag. 

Jag äter inte 
hemma så 
ofta och 
därför blir 
det inte så 
mycket disk. 
Jag diskar 
lite efter 
hand och då 
under 
rinnande 
vatten. 

Jag tappar 
upp vatten 
och diskar 
större 
mängder åt 
gången. 

Jag diskar i 
diskbalja 
vid dagens 
slut. 

Hur tror ni det kommer sig att 
ni inte vidtar några/få 
åtgärder gällande minskning 
av vattenförbrukningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi betalar 
inte för 
vattnet 
själva och 
därför tänker 
vi inte så 
mycket på 
vatten-
förbrukning-
en. 

Skulle nog 
tro att det 
beror på att 
vattnet ingår 
i hyran. 
Hade vi 
själva fått 
stå för 
uppvärmnin
gen av 
vattnet hade 
man 
förmodligen 
duschat 
snabbare 
och inte 
diskat under 
rinnande 
vatten. 

Det är nog 
för att 
vattnet ingår 
i hyran. 

Vi gör nog 
allt man kan 
göra och 
tycker inte 
att vi slösar 
på 
varmvattnet. 

Vi tycket 
inte att vi 
förbrukar så 
mycket 
vatten. 

Detta beror 
antagligen 
på att vi inte 
betalar för 
upp-
värmningen 
av vattnet, 
annars hade 
man nog 
tänkt på att 
inte slösa. 

Jag anser 
inte att jag 
slösar med 
varmvattnet, 
kanske för 
att jag sällan 
är hemma. 
Men hade 
jag varit 
hemma 
oftare hade 
jag nog inte 
tänkt på att 
spara i alla 
fall då 
vattnet ingår 
i hyran. 

Jag vet inte, 
förmodligen 
för att 
vattnet ingår 
i hyran. 

Jag slösar 
inte på 
vattnet. 

Belysning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vilken typ av lampor köper ni 
i ert hushåll? 
 
 
 
 
 
 

Vi köper 
vanliga 40 
och 60 watts 
lampor. 

Vi köper 
lågenergi-
lampor men 
där vi har 
dimmer har 
vi vanliga 
glödlampor 

Vi köper 
vanliga 40 
och 60 watts 
lampor. 

Vi köper 
vanliga 
glödlampor. 

Vi använder 
oss av 
vanliga 
glödlampor. 

Vi använder 
oss av 
lågenergi-
lampor. 

Jag 
använder 
vanliga 
glödlampor 

Jag 
använder 
mig av 
vanliga 
glödlampor. 

Jag har 
vanliga 
glödlampor. 



 

 XIII 

Hur kommer det sig att det 
blivit det naturliga valet för 
er? 
 
 
 
 
 
 

Vi har alltid 
sedan jag 
varit lite 
använt oss 
av vanliga 
glödlampor. 
Tanken har 
inte slagit 
mig att byta. 

Vi har hört 
att man kan 
spara 
mycket 
energi på att 
använda sig 
av 
lågenergi-
lampor. 

Vi använder 
oss av det 
billigaste 
alternativet. 

För att de är 
billiga. 

Det har 
blivit en ren 
vana. 

Man sparar 
energi + att 
det blir 
billigast i 
längden. 

För att det är 
billigast. 

För att det är 
billigast. 

Det har 
aldrig slagit 
mig att köpa 
något annat 
än det jag är 
van vid. 

Finns det andra åtgärder, 
förutom den vi nämnt ovan, 
som ni i er hushåll tillämpar 
för att energieffektivisera när 
det kommer till belysningen i 
hemmet? 
 
 
 
 
 

Vi har 
timers på all 
vår 
belysning 
som släcks 
vid viss 
tidpunkt 
beroende på 
om det är 
sommar 
eller vinter. 

Nej, inget vi 
kan komma 
på. 

Vi försöker 
släcka efter 
oss när vi 
lämnar 
rummet. 

Vi är väldigt 
noga med att 
inte tända i 
onödan. 

Vi släcker 
efter oss när 
vi lämnar 
rummet eller 
går 
hemifrån. 

Vi är väldigt 
sparsamma 
med 
belysning-
en, tänder 
inga lampor 
i onödan sen 
har vi även 
timer på alla 
fönster-
lampor. 

Nej, kanske 
det att jag 
släcker efter 
mig innan 
jag går 
hemifrån.  

Jag låter 
inga lampor 
lysa när jag 
går 
hemifrån. 

Jag har 
endast tänt i 
det rum jag 
befinner mig 
i. 

Matlagning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Hur går ni till väga när ni 
kokar upp vatten, använder ni 
er av vattenkokare eller 
spisplattorna? 
 
 
 
 
 
 
 

Vi använder 
spisplattorna

Vi kokar 
vatten i 
mikron eller 
i 
vattenkokare

Vi använder 
spisplattorna
har ingen 
vattenkokare 
När vi gör 
välling 
använder vi 
oss av 
mikron.  

Vi använder 
vattenkokare

Vi använder 
inte 
vattenkokare 
dock händer 
det att vi 
använder 
mikron. 

Har ingen 
vattenkokare 
och 
använder oss 
av spis-
plattorna. 

Jag kokar 
vatten i 
mikron, det 
går snabbast 
då. 

Jag kokar 
alltid upp 
vatten i 
vatten-
kokaren. 

Jag kokar 
upp vatten 
på spisen. 



 

 XIV 

Genom att koka med lock kan 
energi sparas, är detta något 
ni tänker på och tillämpar? 
 
 

Vi använder 
alltid lock. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi använder 
alltid lock 
vid 
matlagning, 
det går 
fortare att 
koka upp 
vattnet då. 

Vi kokar 
med lock på.
 
 
 

När vi lagar 
mat kokar vi 
alltid upp 
vattnet med 
lock på.  
 

Vi har alltid 
lock på när 
vi lagar mat. 

Vi har alltid 
lock då vi 
kokar upp 
vatten. 

Ingenting 
jag tänker 
på. 
 
 
 
 

Om jag lagar 
mat kokar 
jag nog 
alltid med 
lock på, det 
går snabbare 
då. 
 

Jag kokar 
alltid med 
lock på. 
 
 
 
 

Utnyttjar ni eftervärmen 
genom att stänga av plattan 
eller ugnen ett par minuter 
innan maten är färdig? 
 
 
 

Nej. Ja, vi 
försöker 
men det är 
lätt att 
glömma av. 

Vi brukar 
försöka 
tänka på det. 

Nej. Nej. Ja, det är vi 
väldigt noga 
med, vi 
sänker också 
värmen så 
fort vattnet 
kokat upp. 

Nej, detta är 
inget jag 
tänker på. 

Ja, det 
försöker jag. 

Ja, det 
försöker jag. 

Många människor lagar mat 
dagligen och då större portioner 
så man har lunch till dagen efter.  
Är detta något ni i ert hushåll 
gör och i så fall på vilket sätt 
värmer ni maten dagen efter? 
 
 

Vi lagar 
alltid lunch 
till dagen 
efter, detta 
värms i 
värmelåda. 

Vi äter 
mycket 
soppa och 
lagar alltid 
större 
portioner 
som värms i 
micron. 

Vi lagar 
större 
portioner 
som fryses 
in och sedan 
värms i 
micron. 

Vi lagar mat 
dagligen och 
behöver inte 
värma den. 

Lagar alltid 
lite extra så 
det blir en 
portion till 
min man 
dagen efter 
som han 
värmer i 
micron. 

Vi lagar mat 
dagligen och 
ofta större 
portioner 
som fryses 
in och sedan 
värms i 
micron. 

Jag lagar 
inte mat så 
ofta inte 
heller några 
större 
portioner. 

Min mamma 
brukar laga 
extra-
portioner till 
mig som jag 
sedan 
värmer i 
ugnen eller 
på spisen. 

Jag lagar 
mat dagligen 
och lagar 
därför inga 
extra-
portioner. 

Hur ofta byter ni ut 
köksapparater i ert hushåll? 
 

När de går 
sönder. 

När de går 
sönder. 

När de går 
sönder. 

När de går 
sönder. 

När de går 
sönder. 

När de går 
sönder. 

När de går 
sönder. 

När de går 
sönder. 

När de går 
sönder. 

Är det några andra åtgärder 
ni vidtar för att 
energieffektivisera vid 
matlagning? 
 
 
 
 
 
 
 

Nej. Vi tänker på 
att ha rätt 
storlek på 
kastrullerna 
i förhållande 
till plattorna.

Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. 



 

 XV 

Kyl och frys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Om ni i ert hushåll 
kontrollerar att ni har rätt 
temperatur i kyl och frys, hur 
ofta kontrollerar ni det i så 
fall? 

Vi har aldrig 
kontrollerat 
tempera-
turen. 

Detta är 
inget vi gör. 

Inget vi 
brukar göra. 

Vi har aldrig 
kontrollerat 
tempera-
turen.  

Inget vi 
brukar göra. 

Detta är 
inget vi gör. 

Detta är 
inget jag 
gör. 

Detta är 
inget jag 
gör. 

Aldrig. 

Hur ofta frostar ni i ert 
hushåll av frysen? 
 
 

Ungefär 1 
gång per år. 

Mycket 
sällan, 
vartannat år 
kanske. 

Det är inte 
ofta, kanske 
1 gång per 
år. 

Oj, när vi 
flyttar. 

Kanske 1 
gång per år. 

Vid behov, 
när det är för 
mycket is. 

Aldrig. Har nog 
aldrig gjort 
det. 

Det är 
väldigt 
sällan. 

Hur ofta dammar ni bakom 
kyl och frys? 
 
 
 

Har aldrig 
gjort det. 

Aldrig. Aldrig. Vid 
storstädning,
kanske en 
gång om 
året. 

Kanske 2 
gånger per 
år, vid 
storstädning.  

Vid 
storstädning 
2 gånger om 
året. 

Aldrig. Aldrig. Det har jag 
aldrig gjort. 

Hur går ni tillväga när ni 
tinar mat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi brukar 
oftast tina 
maten i 
micron. 

Oftast tar vi 
upp maten 
dagen innan. 
Annars tinar 
vi den i 
micron. 

Tar upp 
maten dagen 
innan och 
tinar det i 
kylskåpet.  

Vi brukar ta 
upp maten 
dagen innan.

Tinar maten 
i mircon.  

Oftast tar vi 
upp maten 
dagen innan. 
Annars tinar 
vi den i 
micron. 

Eftersom jag 
inte lagar så 
mycket mat 
har jag inte 
det 
problemet, 
men i de fall 
då jag har 
mat i frysen 
tinar jag den 
i micron. 

Jag har 
ingen micro 
och får ta 
upp maten 
dagen innan 
och tinar den 
i kylen. 

Jag planerar 
ofta och tar 
upp maten 
dagen innan 
jag ska ha 
den. 

Är det något annat runt kyl 
och frys som ni i ert hushåll 
gör för att energieffektivisera 
men som vi glömt ta upp? 
 
 

Nej. Nej. Nej.  Vi försöker 
att stänga 
kylen efter 
oss mellan 
varven då vi 
hämtar 
saker. 

Nej.  Nej. Nej. Jag försöker 
att inte 
öppna kylen 
för ofta och 
inte ha den 
öppen för 
länge. 

Nej. 

Tvätt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Har ni egen tvättmaskin i 
lägenheten? 
 

Ja. Nej. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Nej. 

 



 

 XVI 

Hur ofta tvättar ni i ert 
hushåll? 
 
 
 
 
 
 
 

Cirka 3 
maskiner i 
veckan.  

En gång i 
veckan och 
då ungefär 3 
maskiner. 

Ungefär två 
gånger i 
veckan och 
ungefär 3 
maskiner per 
gång. Har 
man barn 
blir det 
mycket tvätt.

I stort sätt 
dagligen. 
 

3 maskiner i 
veckan 
kanske. 

En till två 
gånger i 
veckan. 2 
maskiner per 
gång. 

En gång i 
veckan, 2 
maskiner per 
gång.  

En gång i 
veckan, 
cirka tre 
maskiner per 
gång. 

Jag är 
ensam-
stående så 
det blir inte 
så mycket 
tvätt, kanske 
1 maskin 
varannan 
vecka. 

Hur går ni tillväga när ni 
tvättar håller ni de 
rekommenderade 
temperaturhänvisningarna, 
centrifugerar ni väl m. m.? 
 
 
 
 

Vi tvättar 
oftast i 30 
grader, 
kläderna blir 
inte så 
smutsiga.  

Vi sorterar 
vår tvätt och 
tvättar enligt 
tvätt-
hänvisning-
arna, vi 
brukar 
hoppa över 
förtvätten. 

Vi använder 
sparprogram 
och tvättar 
enligt 
tvättråden. 

Vi tvättar 
enligt tvätt-
hänvisningar
na och kör 
på 
sparprogram 
 

Vi följer 
tvättråden på 
plaggen och 
tvättar utan 
förtvätt. 

Vi följer 
tvättråden 
och sorterar 
tvätten. 

Tvättar 
enligt 
hänvisning-
arna och 
sorterar min 
tvätt. 

Jag sorterar 
min tvätt, 
tvättar enligt 
tvätt-
hänvisning-
arna och 
använder 
sparprogram 

Jag följer 
tvätt-
hänvisning-
arna och 
tvättar utan 
förtvätt. 
 

Händer det att ni tvättar halva 
maskiner eller enstaka plagg 
åt gången? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Händer att 
det blir akut 
att tvätta 
enstaka 
plagg ibland 
och jag 
måste nog 
erkänna att 
vi inte fyller 
vår maskin 
som man 
borde. 

Det brukar 
bli fulla 
maskiner.  

Nej, det blir 
alltid fulla 
maskiner. 

Det varierar, 
50/50 det är 
för att jag 
har många 
plagg som är 
ömtåliga och 
måste tvättar 
enstaka 
plagg åt 
gången.  

Vi tvättar 
alltid fulla 
maskiner. 

Vi tvättar 
inte om det 
inte finns 
tillräckligt 
för att fylla 
en hel 
maskin. 

Eftersom jag 
bara tvättar 
en gång i 
veckan så 
blir 
maskinerna 
rätt så fulla. 

Kör alltid 
fulla 
maskiner. 
Om det inte 
är något som 
är ömtåligt. 

Nej, jag 
brukar köra 
fulla 
maskiner. Är 
något 
ömtåligt 
tvättar jag 
det dock 
separat. 

Hur torkar ni tvätten, brukar 
ni låta den självtorka eller 
använder ni er av torktumlare 
och liknande? 
 
 
 

Vi låter 
tvätten 
självtorka.  

Sommartid 
hänger vi 
tvätten 
utomhus. På 
vintern 
brukar det 
mesta 
hamna i 
tvättskåpet.  

Vi använder 
alltid 
torktumlare. 

Vi låter det 
mesta 
förutom 
underkläder 
torka fritt. 

Vi använder 
ofta tork-
tumlare men 
ibland 
torkskåp. 

Vi låter det 
mesta torka 
fritt, 
torktumlar 
dock 
handdukar 
och lakan. 

Torktumlar i 
stort sätt allt.

Jag låter det 
mesta hänga 
i 
torkrummet. 

Torktumlare 



 

 XVII 

 
Hemelektronik i Standby-
läge 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hur ofta händer det att ni 
lämnar rummet eller hemmet 
utan att stänga av de 
elektriska apparaterna? 
 
 
 
 
 
 
 

Det händer 
ganska ofta. 
Datorn och 
tv:n brukar 
stå på. 

Oj, för ofta. 
Ska vi bara 
till affären 
så låter vi 
tex. tv:n stå 
på. Sedan 
går datorn 
dygnet runt 
men lägger 
sig i viloläge 
när den ej 
använts på 
ett tag. 

Det är inte 
ofta. 

Aldrig. Nästan 
aldrig. 

Aldrig, 
skulle vi 
någon gång 
glömma så 
har vi timers 
på allt så 
apparaterna 
stängs av 
efter ett tag. 

Det skulle 
väl vara 
tv:n. 
Det kan 
hända 
ganska ofta 
och så 
datorn så 
klart, den 
går dygnet 
runt. 

Ofta, datorn 
brukar alltid 
vara på. 

Aldrig. 

Vilken elektronisk utrustning 
har ni i standby-läge? 
 
 
 
 
 

Stereon, 
digitalboxen 
och datorn.  

Stereon är 
nog i 
standby-
läge, sen 
datorn och 
tv:n så klart. 

Stereon.  Det är väl 
microvågs-
ugnen i så 
fall.  

Digitalboxen Stereon, tv:n 
och mikron 
om den 
räknas in 
här. och så 
datorn så 
klart. 

Datorn, tv: n 
och stereon. 

Datorn, tv: n 
och stereon.  

Nej det har 
jag inte. 

Hur tror ni det kommer sig att 
ni inte vidtar några/få 
åtgärder gällande 
användningen av 
hushållsapparater? 
 
 

Det är nog 
endast på 
grund av 
rent slarv. 

Det är nog 
bara något 
man inte 
tänker på. 

Vi brukar 
tänka på 
detta.  

Vi anser nog 
att vi är 
duktiga på 
att stänga av 
apparaterna 
på 
”knappen”. 

Vi tänker 
oftast på 
detta. 

Vet faktiskt 
inte. 

Inget man 
tänker på. 

Det är inget 
jag tänker 
på. 

Jag tycker 
jag är duktig 
på att stänga 
av mina 
apparater. 



 

  

 


