
Sammanställning	  enkätsvar	  
	  

	  
1.1	  Svars%:	  100.	  	  	  

	  
1.2	  Tabell	  över	  antal	  svar	  från	  de	  olika	  områdena.	  Svars%:	  100.	  
	  

	  
2.1	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  3,8,	  Orange:	  3,7,	  Lila:	  3,5,	  Gul:	  4,1,	  	  
Brun:	  4,6,	  Blå:	  3,9,	  Grön:	  4.0.	  1=Mycket	  missnöjd,	  6=Mycket	  nöjd.	  	  	  	  



	  

	  
2.2	  Svars%:	  100.	  84	  %	  Nej.	  Under	  övrigt:	  stearinljus,	  extra	  kläder,	  hund.	  	  

	  
2.3	  Svars%:	  99.	  53	  %	  svarade	  “Vet	  ej”	  dessa	  redovisas	  inte	  I	  diagrammet.	  	  	  
	  

	  
2.4	  Svars%:	  98.	  	  	  
	  



	  
2.5	  Svars%:	  99.	  	  
	  

	  
2.6	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  4,2,	  Orange:	  4,3,	  Lila:	  4,1,	  Gul:	  3,9,	  	  
Brun:	  3,3,	  Blå:	  4,0,	  Grön:	  4,3.	  1=Vind	  påverkar	  lite,	  6=Vind	  påverkar	  mycket.	  	  	  	  

	  
2.7	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  2,5,	  Orange:	  2,9,	  Lila:	  2,9,	  Gul:	  2,8,	  Brun:	  2,9,	  
Blå:	  3,0,	  Grön:	  2,5.	  1=Mycket	  kalla,	  6=Mycket	  varma.	  	  	  	  	  



	  

	  	  
2.8	  Svars%:	  100.	  	  	  
	  
2.8.1	  Var	  är	  det	  kallt?	  
Svars%:	  39.	  Svars%	  av	  de	  som	  svarat	  ”Ja”	  på	  2.8:	  95.	  Huvuddelen	  anser	  att	  det	  är	  
kallt	  på	  köksgolvet	  vid	  vasken.	  Flertalet	  påpekar	  även	  fönster	  och	  altandörr.	  
	  

	  
2.9	  Svars%:	  100.	  59%	  svarade	  ”Ja”.	  Inget	  samband	  mellan	  nya	  golv	  och	  varma	  
golv	  (fråga	  2.7)	  kan	  hittas.	  	  
	  
	  	  
	  



	  
2.10	  Svars%:	  98.	  Medelvärden:	  Röd:	  3,4,	  Orange:	  3,4,	  Lila:	  3,1,	  Gul:	  3,3,	  	  
Brun:	  3,3,	  Blå:	  3,3,	  Grön:	  2,7.	  1=Mycket	  kalla,	  6=Mycket	  varma.	  	  	  	  	  

	  
2.11	  Svars%:	  97.	  Medelvärden:	  Röd:	  2,9,	  Orange:	  2,9,	  Lila:	  3,1,	  Gul:	  2,8,	  	  
Brun:	  3,1,	  Blå:	  3,0,	  Grön:	  3,1.	  1=Mycket	  kalla,	  6=Mycket	  varma.	  

	  
2.12	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  3,6,	  Orange:	  3,8,	  Lila:	  3,7,	  Gul:	  3,8,	  	  
Brun:	  4,2,	  Blå:	  3,6,	  Grön:	  4,1.	  1=Mycket	  kalla,	  6=Mycket	  varma.	  



	  

	  
2.13	  Svars%:	  99.	  Under	  övrigt:	  nya	  fönster,	  ”vet	  ej”.	  
	  

	  
2.14	  Svars%:	  99.	  Medelvärden:	  Röd:	  5,3,	  Orange:	  4,5,	  Lila:	  4,4,	  Gul:	  4,8,	  Brun:	  4,6,	  
Blå:	  3,9,	  Grön:	  4,5.	  1=Aldrig	  öppna,	  6=Alltid	  öppna.	  
	  



	  
2.15	  Svars%:	  99.	  

	  
2.16	  Svars%:	  99.	  Medelvärden:	  Röd:	  3,9,	  Orange:	  4,1,	  Lila:	  3,8,	  Gul:	  3,5,	  Brun:	  3,6,	  
Blå:	  4,4,	  Grön:	  4,1.	  1=Stämmer	  inte	  alls,	  6=Stämmer	  helt.	  
	  

	  
2.17	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  3,9,	  Orange:	  3,8,	  Lila:	  3,2,	  Gul:	  3,4,	  	  
Brun:	  3,1,	  Blå:	  3,6,	  Grön:	  3,8.	  1=Stämmer	  inte	  alls,	  6=Stämmer	  helt.	  



	  

	  
2.18	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  4,1,	  Orange:	  4,2,	  Lila:	  3,9,	  Gul:	  3,9,	  	  
Brun:	  3,4,	  Blå:	  3,9,	  Grön:	  4,1.	  1=Stämmer	  inte	  alls,	  6=Stämmer	  helt.	  

	  
2.19	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  3,8,	  Orange:	  3,6,	  Lila:	  3,9,	  Gul:	  3,7,	  	  
Brun:	  3,8,	  Blå:	  4,0,	  Grön:	  3,8.	  1=Mycket	  missnöjd,	  6=Mycket	  nöjd.	  

	  
2.20	  Svars%:	  100.	  Under	  övrigt:	  öppna	  fönster,	  öppna	  dörrar.	  	  



	  
2.21	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  4,2,	  Orange:	  4,1,	  Lila:	  3,8,	  Gul:	  4,1,	  	  
Brun:	  4,3,	  Blå:	  3,7,	  Grön:	  4,0.	  1=Mycket	  kallt,	  6=Mycket	  varmt.	  

	  
2.22	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  5,1,	  Orange:	  5,1,	  Lila:	  4,7,	  Gul:	  5,1,	  	  
Brun:	  4,8,	  Blå:	  4,6,	  Grön:	  5,2.	  1=Mycket	  kallt,	  6=Mycket	  varmt.	  

	  
3.1	  Svars%:	  99.	  Uppdelat	  efter	  personer	  i	  hushållet.	  
	  



	  
3.2	  Svars%:	  99.	  	  
	  

	  
3.3	  Svars%:	  99.	  	  
	  



	  
3.4	  Svars%:	  100.	  	  
	  

	  
3.5	  Svars%:	  100.	  
	  

	  
3.6	  Svars%:	  98.	  	  
	  



	  
4.1-‐4.2	  
	  
4.1	  Fråga:	  Om	  man	  betalade	  för	  faktiskt	  användande	  av	  varmvatten	  skulle	  
hushållets	  varmvattenanvändning.	  Svars%:	  96.	  Medelvärde:	  2,7.	  
	  	  
4.2	  Fråga:	  Om	  man	  betalade	  för	  faktiskt	  användande	  av	  värme	  skulle	  hushållets	  
inomhustemperatur.	  Svars%:	  97.	  Medelvärde:	  2.9	  	  
	  

5.1-‐5.6	  (5.2	  och	  6,1	  redovisas	  separat)	  
	  
5.1	  Fråga:	  Det	  är	  viktigt	  att	  kostnaden	  för	  uppvärmning	  är	  låg.	  	  
Svars%:	  100.	  Medelvärde:	  4,1.	  
	  
5.3	  Fråga:	  Det	  är	  viktigt	  att	  områdets	  energi	  kommer	  från	  miljövänliga	  alternativ.	  
Svars%:	  100.	  Medelvärde:	  4,7.	  
	  
5.4	  Fråga:	  Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  på	  Djingis	  Khan	  försöker	  minska	  våra	  utsläpp.	  	  
Svars%:	  98.	  Medelvärde:	  5,0.	  
	  
5.5	  Fråga:	  Jag	  vill	  att	  Djingis	  Khan	  ska	  ha	  ett	  rykte	  om	  att	  vara	  ett	  ”grönt”	  
område.	  	  
Svars%:	  99.	  Medelvärde:	  4,8.	  
	  
	  



5.6	  Fråga:	  Jag	  vill	  ha	  bättre	  insyn	  i	  min	  värme-‐	  och	  vattenanvändning.	  	  
Svars%:	  98.	  Medelvärde:	  4,0.	  
	  
5.7	  Fråga:	  Jag	  vill	  kunna	  påverka	  min	  uppvärmnings-‐	  och	  varmvattenkostnad	  
genom	  att	  betala	  för	  vad	  jag	  faktiskt	  använder.	  	  
Svars%:	  99.	  Medelvärde:	  3,6.	  
	  
6.2	  Fråga:	  I	  rum	  som	  inte	  används	  är	  belysningen	  alltid	  släckt.	  	  
Svars%:	  99.	  Medelvärde:	  4,4.	  
	  
6.3	  Fråga:	  Standby/viloläge	  används	  (istället	  för	  strömbrytare)	  för	  att	  stänga	  av	  
TV	  och	  stationära	  datorer	  när	  de	  inte	  används.	  	  
Svars%:	  99.	  Medelvärde:	  3,1.	  
	  

	  
5.2	  Svars%:	  100.	  Medelvärden:	  Röd:	  4,3,	  Orange:	  4,2,	  Lila:	  4,2,	  Gul:	  3,8,	  	  
Brun:	  3,7,	  Blå:	  4,6,	  Grön:	  3,8.	  1=Stämmer	  inte	  alls,	  6=Stämmer	  helt.	  
	  

	  
6.1	  Svars%:	  99.	  	  
	  



	  
6.4	  Svars%:	  98.	  
	  

	  
6.5	  Svars%:	  100.	  
	  
7.1	  Fråga:	  Övriga	  synpunkter	  eller	  chans	  att	  utveckla.	  	  
Svars%:	  38.	  
	  
	  


