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Hej! 

 

I vårt examensarbete har vi tillsammans med HFAB tagit fram denna enkät som rör 

innemiljön i er bostad. Denna enkät kommer att ligga till grund för en ingående energianalys 

av fastighetsbeståndet och det är därför av stor vikt att vi får in så många enkäter som möjligt. 

Vi uppskattar om ni kan uppge er adress och lägenhetsnummer detta är enbart för att vi skall 

kunna analysera om det är olikheter mellan husen och lägenhetsplacering 

 

Nyhemsgatan…………..    Lägenhetsnummer…………. 

 

 

 

Hoppas att ni kan ta er tid att hjälpa oss i vårat arbete   

Med vänlig hälsning    Jonas Johanssons och Joakim Patsonen FI3 
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Värme och temperatur 

 

1. Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet under 

Vinterhalvåret? 

Mycket för              För                     Lagom                     För            Mycket för 

    Kallt                     Kallt                                                  Varmt             Varmt 

 

 

2. Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet under 

Sommarhalvåret?  

Mycket för              För                     Lagom                     För            Mycket för 

   Kallt                       Kallt                                                  Varmt             Varmt 

 

 

 

3. Besväras du av att temperaturen i lägenheten varierar med    

utetemperaturen? 

Ja,ofta(varje                              Ja, ibland                               Nej, sällan 

      Vecka)                                                                              eller aldrig 

 

 

 

4. Besväras du av drag i lägenheten under vintern 

( flera alternativ kan anges) 

 
                                     Ja,ofta            Ja, ibland         Nej, sällan 
                                     (varje vecka)                                eller aldrig 

Drag vid golv.  

 

Drag vid fönster. 

 

Drag vid ventil i fönster. 
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5. Besväras du vintertid av att din lägenhet har…..? 

 
                                     Ja,ofta            Ja, ibland         Nej, sällan 
                                     (varje vecka)                                eller aldrig 

….kalla golv. 

….kalla väggar. 

 

6. Hur stora är dina möjligheter att påverka värmen i din lägenhet 

under vintern? 

          Stora                                        Små                               Finns inga möjligheter 

 

 

7. Hur tycker du att rumstemperaturen i din lägenhet är under…..? 

 Mycket bra  Bra    Acceptabel   Ganska dålig   Mycket dålig 

…..Sommarhalvåret. 

…..Vinterhalvåret. 

 

8. Hur stora är dina möjligheter att påverka varmvattenförbrukningen 

i lägenheten? 

          Stora                                        Små                               Finns inga möjligheter 

 

 

9. Vid användning av dusch rinner det då samtidigt vatten i handfatet?  

    Ja Nej 
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Ventilation 

 

10. Hur stora är dina möjligheter att påverka luftkvalitén genom att 

reglera ventilationen eller att vädra? 

Mycket stora        Ganska stora        Ganska små      Mycket små     Finns inga möjligheter 

 

 

 

11. Hur upplever du luftkvalitén i din lägenhet? 

   Mycket bra            Bra                Acceptabel                 Gansk dålig                  Dålig 

 

 

 

12.  Hur fungerar ventilationen i badrummet? 

   Mycket bra            Bra                Acceptabel                 Gansk dålig                  Dålig 

 

 

 

13.  Upplever du någon gång störande ljud från ventilationen? 

          Ja,ofta                                  Ja, ibland                             Nej sällan 

       (varje vecka)                                                                             eller aldrig 

 

 

 

 

Egna kommentar 

 

 

 

 

 

                       


