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ENKÄT TILL HUSKÖPARE

Enkät till husköpare
Enkäten genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) under perioden 8 december 2020–
1 februari 2021. Ur SCB:s register över försålda fastigheter identifierades en urvalsram om
92 158 unika personer, 18 år eller äldre, vilket svarade mot 52 348 fastigheter. Urvalet
stratifierades på tre kommuntyper: kommuner i storstadsområden, kommuner med
fler än 75 000 invånare och övriga landet. Från urvalsramen drogs ett stratifierat
obundet slumpmässigt urval av fastigheter, varefter en köpare valdes med obundet
slumpmässigt urval. De valda personerna kontrollerades för att undvika att avlida och
emigrerade ingick i urvalet. Därefter bestod urvalet av 2 997 personer. I respektive
kommuntyp (strata) fanns 997–1002 respondenter.
Svarsfrekvensen i enkäten är 29,6 procent, vilket motsvarar 888 svar. 62,3 procent valde
att svara via webb-blankett, och resterande via pappersblankett.
Datainsamlingen skedde genom pappers- och webb-blankett. I första kontakten fick
respondenterna ett informationsbrev och inloggningsuppgifter till enkäten på
en webbsida. Därefter skickades två påminnelser ut, med enkäten i pappersform.
Den fjärde påminnelsen innehöll också enkäten i tryckt form.
För att underlätta datainsamlingen har viss information hämtats från register. Dessa
data omfattar uppgiftslämnarens kön, inkomst och utbildning samt fastighetens yta
och byggår.
Statistiska centralbyrån har genomfört bortfallsanalys, beräknat kalibrerade vikter och
viktat datamaterialet för att korrigera för bortfall.

Frågor och svarsalternativ i enkäten
1. När du/ni köpte huset under 2018, hade huset då en energideklaration
som du/ni tog del av?
☐ Ja, jag/vi tog del av den vid köptillfället
☐ Ja, jag/vi tog del av den efteråt
☐ Nej, jag/vi har inte tagit del av någon energideklaration kopplad till köpet
(Gå till fråga 7)
☐ Vet inte/Ingen åsikt (Gå till fråga 7)

2. Hur svårt var det att förstå det som stod i energideklarationen?
Inte alls svårt / Inte så svårt / Ganska svårt / Mycket svårt / Vet inte/Ingen åsikt

3. I vilken utsträckning påverkade det som stod i husets energideklaration
dig/er att köpa huset?
Inte alls / Till viss del / Till stor del / Helt och hållet / Vet inte/Ingen åsikt
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4. Har du/ni vidtagit några av de åtgärder för energieffektivisering som
beskrevs i energideklarationen?
☐ Ja (Gå till fråga 5)
☐ Nej (Gå till fråga 6)
☐ Vet inte/Ingen åsikt (Gå till fråga 7)

5. Vilka typer av åtgärder för energieffektivisering som beskrevs
i energideklarationen har du/ni vidtagit?
☐ Enbart de som rekommenderades
☐ Enbart andra åtgärder än de som rekommenderades
☐ Både de som rekommenderades och andra åtgärder
☐ Vet inte/Ingen åsikt

6. Varför har du/ni inte vidtagit några av de åtgärder för
energieffektivisering som rekommenderades?
☐ Det fanns inga rekommenderade åtgärder i energideklarationen
☐ Huset är tillräckligt energieffektivt för hushållet
☐ Det kostar för mycket
☐ Vi har valt att genomföra andra åtgärder för bättre energieffektivitet i huset
☐ Annan orsak
☐ Vet inte/Ingen åsikt

7. I vilken utsträckning påverkade husets driftkostnader
(t.ex. uppvärmning) dig/er i valet av att köpa det?
Inte alls / Till viss del / Till stor del / Helt och hållet / Vet inte/Ingen åsikt

8. Visste du, innan du läste det här, att din kommun har en energioch klimatrådgivning?
☐ Ja
☐ Nej (Gå till fråga 10)
☐ Vet inte/Ingen åsikt (Gå till fråga 10)

9. Har du/ni haft kontakt med energi- och klimatrådgivningen i din/er
kommun eller region, för rådgivning kring energideklarationen?
T.ex. via telefon, mail eller via hemsida.
☐ Ja

☐ Nej

☐ Vet inte/Ingen åsikt

☐ I samband med husköpet
☐ I samband med ditt/ert beslut om att energieffektivisera eller inte
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10. Har du/ni haft kontakt med någon annan än kommunens/regionens
energi- och klimatrådgivning för rådgivning kring energideklarationen?
☐ Ja

☐ Nej

☐ Vet inte/Ingen åsikt

☐ I samband med husköpet
☐ I samband med ditt/ert beslut om att energieffektivisera eller inte

11. I vilken utsträckning bryr du och ditt hushåll er om vilken källa till
energi som huset har för uppvärmning eller nedkylning? T.ex. el,
fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, fossil olja eller fossil gas.
Inte alls / Till viss del / Till stor del / Helt och hållet / Vet inte/Ingen åsikt

12. I vilken utsträckning bryr du och ditt hushåll er om att husets källa till
energi är så klimatneutral som möjligt?
Inte alls / Till viss del / Till stor del / Helt och hållet / Vet inte/Ingen åsikt
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