






























































APPENDIX: ENKÄT 

Allt nedan är den enkät som de svarande fyllde i. I den ursprungliga enkäten var frågorna ej 

numrerade och siffrorna inom parantes t.ex. (1-7) var en klickbar skala. Ickekursiverad text 

under frågan är de svarsalternativ som fanns tillgängliga och den kursiverade texten var 

information skriven under frågetexten. Frågor där det saknas alternativ är fritextfrågor där 

den svarande fick formulera sig fritt i ett svarsfält.  

 

Hej! 

 

Först och främst vill jag tacka för att du vill vara med i den här undersökningen! 

Undersökning består totalt av 61 frågor som är fördelade på 6 sidor. Av dessa 61 frågor är 56 

sådana där det bara krävs att du väljer på en skala/lista och de resterande 5 är textfrågor. 

Beroende på hur filosofiskt lagd du är bör den ta någonstans mellan 15-30 minuter att fylla i. 

Observera att enkäten är utformad så att när sidan är ifylld och du har gått vidare till nästa 

sida så ska du inte backa och ändra tidigare svar.  

 

Uppsatsen kommer att vara anonymiserad och de svar som lämnas här kommer ej att 

publiceras så att de går att koppla till en specifik bostad och/eller person. 

 

Del ett 
 
1:Ålder: 

16-19 

20-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65-74 

75+ 

 

2:Postnummer: 
 

3:Skulle du själv säga att du bor på landsbygden eller i en stad? 
Landsbyggd  

Stad 

 

4:Hur skulle du uppskatta det egna hushållets totalaenergiförbrukning per person?  

En skala där 4 är medelnivån för Sveriges befolkning 

(1-7) 1= Mycket under medel, 7 = Mycket över medel 

 



 
5: Min livsstil är hållbar ur ett miljöperspektiv 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 

6: Jag tänker på ofta på hur min livsstil påverkar miljön 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

7: Jag anser att miljöförstöring INTE är ett av de stora samhällsproblemen idag 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 
8: Det är osäkert om den globala uppvärmningen är ett verkligt problem 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 

9: Att spara energi skulle motverka den globala uppvärmningen 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 

10: Jag känner mig ansvarig för att leva så att min påverkan på miljön är så låg som 
möjligt 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 

11: Läser du eller har du läst kurser inom området energi och/eller miljö på 
högskolenivå? 
Ja 

Nej 

 

12: Hur många högskolepoäng? 
Vänligen observera att 1 poäng taget innan 2007(när heltidsstudier var 20 poäng per termin ) 

motsvarar 1.5 högskolepoäng med det nuvarande systemet 

 

Del två: Värderingar 
Denna del innehåller frågor om värderingar och vad som är viktigt i ditt liv. Denna del är med 

för att kunna jämföra resultatet på undersökningen med annan forskning kring hushåll och 

hushållsenergianvändning.  

 

För att hålla enkäten hanterbar i längd är värderingarna ihopsatta enligt ett system som heter 

SVSS. Detta betyder att du själv får väga de olika egenskaperna mot varandra för att kunna 

rangordna den övergripande rubriken, t.ex. prestation, som helhet.  

 

 

När du svarar är skalan graderad enligt följande:  

0 = motsäger mina principer och sedan går den från 1 = oviktigt, via 4 = viktigt, till 8 = av 

största vikt 

 

13: Makt 



Vilket innefattar: social makt, auktoritet, förmögenhet 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 
14: Prestation 
Vilken innefattar framgång, kapacitet, ambition, ha inflytande på människor och händelser 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

15: Stimulans 
Detta inkluderar: att våga, att ha ett varierat liv med utmaningar, att ha ett spännande liv 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 

16: Välvilja 
Vilket inkluderar: hjälpsamhet, ärlighet, ett förlåtande sinneslag, lojalitet, ansvar 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 

17: Traditioner 
Vilket inkluderar: respekt för traditioner, ödmjukhet, acceptera sin plats i livet, hängivelse, 

blygsamhet 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 

18: Säkerhet 
Vilket innefattar: Nationell säkerhet, familjens säkerhet, sociala normer, renhållning och 

förmåner 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 

19: Livsnjutning 
Vilket inkluderar: tillfredställelse av begär, livsglädje, självgodhet 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 

20: Självständighet 
Vilket inkluderar: kreativitet, frihet, nyfikenhet, självständighet, att få välja sina egna mål 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 

21: Universalism 
Vilket inkluderar: vidsynthet, social rättvisa, världsfred, jämställdhet, vishet, att vara ett med 

naturen, att skydda miljön, naturens skönhet och konstens skönhet. 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 

22: Konformism 
Vilket inkluderar: lydnad, hedra föräldrarna och äldre, självdiciplin, artighet 

(0-8) 0 = Motsäger mina principer, 1=oviktigt, 8=Av största vikt 

 

Del tre: Boendeinformation 
 



23: Hur bor du? 
Hus/Villa 

Radhus 

Lägenhet 

Studentkorridor 

Other (textruta) 

24: Hur stort(i kvadratmeter) är ditt/ert boende? 
Om ni ej har exakta siffror gör en uppskattning och välj det span som verkar rimligast 

10-25 

25-40 

40-55 

55-70 

70-95 

95-110 

110-125 

125-140 

140-155 

155-170 

170-185 

185-200 

Över 200 

 

25: Hur många vuxna (över 18 år) bor i hushållet? 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10+ 

 

26: Vilken typ av värmesystem har bostaden? 
Vattenburen elvärme 

Oljepanna 

Bergvärmepump 

Luftvärmepump 

Luftburen elvärme 

Vedeldad värme 



Fjärrvärme 

Vet ej 

Other (textruta) 

 

27: Var värmesystem något som du tog hänsyn till när du valde bostad? 
Ja 

Nej 

Har själv bytt systemet 

 

28: Om så: Om så: Var valet främst baserat på ekonomiska eller miljömässiga 
värderingar? 
Miljö 

Ekonomi 

 

29: Vilket boende tror du är bäst ur miljöhänsyn? 
Formulera fritt vad du tror, låt fantasin vandra! 

 

30: Energianvändning i bostäder är ett problem ur miljösynpunkt 
(1-8) 1 = Håller inte alls med, 8 = Håller helt med 

 

31: Utsläpp av växthusgaser kopplade till bostäder är ett miljöproblem 
(1-8) 1 = Håller inte alls med, 8 = Håller helt med 

 

32: Ligger huvudansvaret för att minska utsläppen och energianvändningen i bostäder 
på individen eller staten och företagen 
(1-7) 1 = Staten och företag, 7 = Individen 

 
33: Ligger huvudansvaret för att minska utsläppen och energianvändningen i bostäder 
på individen eller staten och företagen 
(1-7) 1 = Staten och företag, 7 = Individen 

 
34: Jag som individ har svårt att påverka energianvändningen i samband med mitt 
boende 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 

Del fyra = Transport 
 
35: Hur många bilar finns i hushållet? 
Ingen  

1 

2 

3 

4 



mer än 4 

 

36: Hur skulle du uppskatta din energianvändning för transporter? 
Där 5 är medelnivån för en invånare i Sverige 

(1-7)  1 = Mycket under, 2 = Mycket över 

 

37: Hur långt pendelavstånd har du till jobbet/skolan? 
Gångavstånd 

1-3 km 

3-6 km 

6-9 km 

9-12 km 

12-15 km 

15-18 km 

18-21 km 

21-24 km 

24-27 km 

27-30 km 

30-33 km 

33-36 km 

mer än 36 km 

 

38: Hur ofta åker du kollektivt till jobbet/skolan? 
(0-10) 0 = Aldrig, 10 = Alltid 

 

39: Hur ofta använder du bil för att ta dig till jobbet? 
0 till 100 % 

(0-10) 0 = Aldrig, 10 = Alltid 

 

40: Hur ofta använder du ett annat transportmedel för att ta dig till jobbet? 
0 till 100 % 

(0-10) 0 = Aldrig, 10 = Alltid 

 

41: Ur ett miljöperspektiv vad är den bästa transportlösningen 
Energisnåla bilar 

Kollektivtrafik 

 

42: Hur ofta flyger du inrikes per år? 
Räkna en tur och returresa som två resor 

0 

1-2 

2-4 

4-6 



6-8 

8-10 

10+ 

 

43: Vad är den största utmaningen för att skapa ett bra transportsystem? 
Formulera fritt vad du tror, låt fantasin vandra! Det finns inga rätt eller fel. 

44: Hur många gånger flyger du utomlands per år i snitt? 
0 

1-2 

2-4 

4-6 

6-8 

8-10 

10+ 

 

45. Berätta kort om dina utlandsresor. Till exempel vart du reser, hur ofta och hur du 
tänker kring detta. 
 
46: Finns det ett motordrivet nöjesfordon i hushållet? 

T.ex. sportmotorcykel, snöskoter, crosscart, motorbåt etc. 

Ja  

Nej 

 

47: Energianvändning i transportsektorn är ett problem med avseende på miljön 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 

48: Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn är ett problem med avseende på 
miljön 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 
49: Ligger huvudansvaret för att minska utsläppen från transporter på individen eller 
staten och företagen 
(1-7) 1 = Staten och företag, 7 = Individen 

 

50: Jag som individ har svårt att påverka energianvändningen i samband med mina 
transporter 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 
Del fem: Rutiner och vanor  
 
51: Jag är noga med att källsortera mitt avfall 
(1-7) 1 = Stämmer inte, 7 = Stämmer helt 

 



52: Jag duschar ofta och länge 
(1-7) 1 = Stämmer inte, 7 = Stämmer helt 

 
53: Jag bryr mig ej om att köpa närproducerat 
(1-7) 1 = Stämmer inte, 7 = Stämmer helt 

 
54: Jag är noga med att släcka alla lampor i hemmet när de ej behövs 
(1-7) 1 = Stämmer inte, 7 = Stämmer helt 

 
55: Jag äter kött varje dag 
(1-7) 1 = Stämmer inte, 7 = Stämmer helt 

 
56: Ligger huvudansvaret för ett energieffektivt samhälle på individen eller staten och 
företagen? 
(1-7) 1 = Staten och företag, 7 = Individen 

 

57: Energianvändning i samband med rutiner, vanor och konsumtion är ett problem 
med avseende på miljön? 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 

58: Utsläpp av växthusgaser från rutiner, vanor och konsumtion är ett problem med 
avseende på miljön 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 

59: Jag som individ har svårt att påverka energianvändningen i samband med mina 
vanor 
(1-7) 1 = Håller inte alls med, 7 = Håller helt med 

 
60: I mina vanor och rutiner tror jag att det jag främst borde ändra för att få en mer 
miljövänlig livsstil är följande: 
Formulera fritt vad du tror, låt fantasin flöda! Det finns inga rätt eller fel. 

 

Del sex: Information 
 
61: Vad anser du är den viktigaste källan för information angående energianvändning? 
 
 

Slutsida 
 

Tack!  

 



Om du inte vill att dina svar ska användas i studien hör av dig till 

nils.edfast.8383@student.uu.se så snart som möjligt. Du kan när som helst innan studien 

publiceras avbryta ditt deltagande utan att ange orsak. 

 

Om du är intresserad av att ta del av den färdigställda uppsatsen hör av dig till samma e-

postadress.  

 

Om du har en bekant som skulle kunna vara intresserad av att delta i denna undersökning så är 

jag tacksam om du vidarebefordrar länken till denna enkät. Det skulle vara till stor hjälp! 

   

Hälsningar, 

Nils Edfast 

 

STS-programmet 

Uppsala universitet 


