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Kartläggning av marknaden för
småhus
Bakgrund
Circuitus vision är att bygga hållbart, kostadseffektivt och med hög design och komfort. Byggsystemet har
potential att revolutionera husbranschen men har ett antal trösklar att övervinna.
Behov av en marknadsundersökning finns för att definiera hur hushållens köpbeslut ser ut och vilka trösklar och
faktorer Circuitus måste beakta i utvecklingen och marknadsföringen av byggsystemet.
Vilka faktorer är viktiga vid köp av småhus och spelar byggsystemet någon roll?
Nedan några exempel på frågeställningar som marknadsundersökningen har belyst. Hur fattar hushållen
köpbeslutet när det gäller köp av villor, i synnerhet vid nybyggnation? Vilka villkor och faktorer måste Circuitus
uppfylla för att underlätta för hushållen att välja ett nytt, innovativt och hållbart byggsystem? Hur ska Circuitus
marknadsföras för att attrahera husköpare?
Undersökningens syfte
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur hushållen fattar sitt beslut gällande val av småhus, vilka behov
har hushållen, hur ska Circuitus möta hushållen, vilket budskap ska Circuitus ha och hur ska budskapet överföras
till hushållen? Hur ser marknaden för småhus ut i Sverige? Vilken marknadspotential har Circuitus på den
svenska småhusmarknaden?
Disposition

Undersökningen börjar med en kartläggning av marknaden genom studier av statistik, rapporter och
småhustillverkarnas marknadsföringsmaterial för att sedan göra en fördjupad analys av vad intervjuer och
enkätundersökningen har visat. Utifrån studier hur marknadsföringen kan underlättar för hushåll att fatta
köpbeslut som är smarta, hållbara och ekonomiska men som avviker från gängse norm ges förslag för
marknadsföringskanaler och budskap.

Kartläggning av marknaden
Antal nyuppförda småhus per år
Småhus delas upp i styckebyggda småhus och gruppbyggda småhus. Det finns olika källor för att få fram
volymen nybyggda småhus- Statistiska Centralbyrån SCB har uppgifter om volymen gruppbyggda småhus.
Sammanlagt färdigställdes 2017 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus, av dessa var 12 444 småhus (varav
gruppbyggda småhus var 9 475, dvs 76%) År 2018 färdigställdes i Sverige 35 350 bostäder, varav 8 650 småhus.
När det gäller påbörjade bostäder var volymen 39 100, varav 8 400 småhus. Volymen påbörjade lägenheter
minskade med ca 11% på småhus, se även tabell 1 nedan.
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Tabell 1: Nybyggnad av bostäder, översiktstabell preliminära siffror, 2019-01-19, källa: www.SCB.se

Enligt SCB blir det allt vanligare att småhus blir upplåtna som bostadsrätter. 2017 var mer än var fjärde småhus
upplåten som bostadsrätt. Den vanligaste bostadsarean för småhus är 144 kvm.
Enligt medlemsorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, levererade medlemsföretagen 2017 6717 småhus
och 270 fritidshus. Det betyder att marknadsandelen av prefabricerade småhus med trästomme är ca 56%.
Den vanligaste husformen på gruppbyggda småhus är radhus och parhus, där andelen 2017 var ca 53%, följt av
friliggande enbostadshus med ca 31% och sedan kedjehus och övriga hus, se tabell nedan.

Lägenheter i nybyggda gruppbyggda småhus efter husform, tabellinnehåll och år

Byggkostnader per kvadratmeter

Enligt statistik från SCB var 2017 byggnadskostnaden per kvadratmeter för gruppbyggda småhus ca 25 915 kr, se
tabell nedan där även de senaste årens kostnadsökningar visas.
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År

2013
2014
2015
2016
2017

Kr/m2
bostadsarea

21 185 kr
22 842 kr
23 387 kr
25 109 kr
25 915 kr

Årlig förändring

1,08
1,02
1,07
1,03

För gruppbyggda småhus låg den totala produktionskostnaden i riket som helhet på i genomsnitt 34 081 kr per
kvadratmeter bostadsarea. Produktionskostnaden var högst i Stor-Stockholm med 41 909 kr och lägst i Norra
Sverige med 28 626 kr, se tabell nedan.
Nybyggda ordinära gruppbyggda småhus efter region, brutto-/nettokostnad, tabellinnehåll och år

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0201__BO0201C/KostnaderPerAreorSM2/table/
tableViewLayout1/?rxid=eb8de7e8-e932-4a99-a5b1-bc71da60f3d6 2019-01-30
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TMF anger att medelpriset per levererad byggsats för styckebyggsa småhus exkl moms var ca 1, 375 mkr, se
diagram med TMF:s förklaringstext.

Prisstatistik för villor

Jämför man prisbilden för att bygga nytt med att köpa ett befintligt hus visar statistiken från Mäklarstatistik att
villapriset för riket låg på ca 3 149 000 kr, där priset i Stor-Stockholm var högst med 5 285 000 kr. se tabell nedan
(www.maklarstatistik.se)

I rapporten Förutsättningar för ökat småhusbyggnade i storstadsregionerna, Boverket, 2015) står det: Med en
produktionskostnad för småhus i intervallet 20 000-30 000 kr/m2 BOA (där det övre värdet är i överkant, om man utgår från
statistik från SCB samt enklare förfrågningar i byggbranschen) och därtill en överslagsmässigt skattad kostnad för bygglov,
planarbete, lantmäteriförrättning och anslutningsavgifter, på mellan 300 000 kr och 600 000 kr så är det lönsamt att bygga en
villa på 130 m2 överallt där priset på begagnade, men förhållandevis nya, villor i samma torlek är högre än 2 900 000-4 400 000
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kr. Sådana prisnivåer överträffas idag snart sagt överallt i attraktiva lägen i de tre storstadskommunerna och i Uppsala (även på
vissa håll i Östersund, däremot mera sällan i Karlskrona). I samma rapport framgår att läge (friliggande), byggår,
avstånd till centrum och bostadsyta är tydliga indikatorer på hushållens betalningsvilja.
Boendeutgift per hushåll

Medelvärdet för boendeutgiften per hushåll år 2017 för samtliga hushåll var 87 400 kr, se tabell nedan.

Sett på åldersgrupperna skiljer sig boendeutgiftsprocenten, där den utgör ca 20% för åldersgruppen 30-39 år och
ca 14% i åldersgrupperna 50-59 år, 60-64 år och 65-69 år, se tabell nedan.

Genomsnittlig bostadsarea

Genomsnittlig bostadsarea per person efter region, hushållstyp, boendeform och år för äganderätt (småhus) är ca
47 kvm.
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Boarean minskar med tilltagande ålder, störst är boarean i åldersgruppen 30-39 år med ca 125 kvm och minst för
åldesgruppen 60-64 år, se tabell nedan.

Boendeutgift, medelvärde, per hushåll, tkr efter upplåtelseform, ålder hushållsföreståndare och år

Energieﬀektiva småhus
Andelen energieffektiva småhus är svår att ta fram. Genomsnittlig energianvändning i nybyggda småhus är 60
kWh/kvm.
I Boverkets statistik över energideklarationer (www.boverket.se/sv/energideklaration) framgår det att för en- och
tvåbostadshus med byggår 2000 och senare har 2% har energiklass A, 12% B och 27% C, se diagram nedan.
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Energiklassningen för A motsvarar enligt Boverket att energiprestandan (EP) är mindre eller lika med 50% av
kravet för en ny byggnad, B motsvarar 51-75% och C motsvarar 76-100% av kravet för en ny byggnad (55 kWh/
kvm och år).
Energianvändningen för eluppvärmda en- och tvåbostadshus låg för 2016 års byggda hus på ca 40 kWh/kvm år.

Motsvarande diagram för ej elvärmda byggnader var ca 80 kWh/kvm och år, se diagram nedan. Det kan bero på
att energibehovet fortfarande ligger högt och att den minskade energiförbrukningen till stor del beror på
användningen av värmepumpar och FTX-system.
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Marknaden för småhus och konkurrentanalys
Flera rapporter visar på att småhusmarknaden fortfarande bygger småhus som har ett relativt högt energibehov
och där tekniklösningar i form av bergvärmepump leder till att en del av småhus ligger under BBR:s krav. Det är
också svårt att få en överblick på marknaden och vilka möjligheter det finns att bygga energieffektivt och framför
allt vilka fördelar det skulle innebära.
En marknadsöversikt från 2014, där 55 småhusleverantörer tillfrågades och 11 svarade (20%).
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Källa: Eﬀektiv energianvändning som säljargument, 2014, WSP
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I rapporten framgår
• ett av de största hindren för att sälja energieffektiva småhus är att säljarna är osäkra på hur de ska svara på
frågor om energiteknik och energiprestanda
• enligt säljarna har kunderna svårt att se ett långsiktigt perspektiv som motiverar merkostnader
• som hinder att bygga energieffektivt är att ingen följer upp och granskar om energikraven uppfylls
• bankerna arbetar fortfarande med schablonvärden som inte är anpassade till köp av villor med hög
energiprestanda och låga rörliga kostnader
• hos kunderna är fokus fortfarande på design och planlösning
Kunderna upplever nybyggda småhus som energieﬀektiva

Ett stort hinder för att öka intresset för energieffektiva småhus verkar vara att småhusköparna upplever att
nybyggda hus är energieffektiva. I rapporten Förstudie: Processer för att sälja emya småhus med högre energiprestanda
(Besmå, WSP, 2018) framgår:
• Merparten av småhusköparna och småhussäljarna utgår från att nya småhus av idag har en hög
energiprestanda. Därmed blir efterfrågan på småhus med ännu bättre energiprestanda låg. I så motto kan man
säga att småhusköparnas önskemål i stor utsträckning matchas av småhustillverkarnas utbud.
• De energimedvetna personer som i dagsläget vill köpa nya småhus som har högre energiprestanda än
tillverkarnas standardhus kan få sina önskemål tillgodosedda. Men de har svårt att få det till en rimlig kostnad.
Merkostnaden är hög eftersom dagens standardproduktion i hög grad är anpassad till prestanda på
komponenter och installationer i tillverkarnas gällande ramavtal. Detta innebär att merkostnaden i investering
för ett mer energieffektivt alternativ blir högre än om detta hade varit standardvalet.
• Unga personer värderar hållbarhet och energieffektivitet högt och svarar när de tillfrågas att de ämnar agera
för ökad hållbarhet. Detta tycks dock inte slå igenom i energieffektiva val vid köp av småhus. I den tidigare
förstudien Vikten av energieffektivitet och hållbarhet för framtidens småhusköpare (BeSmå, 2017)
identifierades ett antal hinder, bland annat ekonomiska hinder, att energieffektiva paket inte marknadsförs, låg
kunskap om fördelar med energieffektivisering hos småhusköpare och en upplevelse att standardvalet redan
är energieffektivt.
• I många fall är återbetalningstiden för mer energieffektiva val lång, och säljarnas kunskap om mervärdena låg,
vilket gör att säljarna upplever värdet är lågt för kunden att välja något mer energieffektivt än standardvalet.
Många köpare upplever å andra sidan både att det är svårt att hitta ett utbud av energieffektiva småhus och att
de har svårt att påverka hustillverkarna.
• På dagens småhusmarknad (2018) finns flera småhustillverkare som har påbörjat ett arbete för att profilera sig
med ett varierat utbud av energieffektiva småhus, och ett arbete med certifiering/märkning av energieffektiva
småhus har påbörjats. En av tillverkarna inom BeSmås referensgrupp arbetar med Svanen för ett av sina
segment, men de upplever Svanen-arbetet som komplicerat. Flera av småhustillverkarna möter krav på
miljömärkning, certifiering och miljökrav, främst vid grupphusbebyggelse där beställaren är något annat
företag. Ingen av de intervjuade småhustillverkarna har stött på dessa typer av krav från privatpersoner.
• Enligt rapporten byggs i nuläget hela 2/3 av husen med utförandeentreprenad där kunden handlar upp
entreprenören. Småhustillverkarna har begränsad rådighet över detta steg.
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Rapporternas slutsatser

Rapporternas slutsatser är att kunskapsnivån av fördelarna med att bygga energieffektiva småhus och att använda
hållbara material är låg hos både säljare och köpare av småhus.
Att det är viktigt att visualisera fördelarna med energieffektivitet Att använda månadskostnader i visualiseringen
att att paketera fördelarna i energi- och miljöpaket.
Hemsidan är en viktig del i marknadsföringen.
Småhusköpare
I djupintervjuer med småhusköpare värderades olika faktorer på en skala mellan 1-10. I tabellen nedan framgår
att bilparkering på tomten och planlösning av viktigast för husköpet, medan lågt energibehov kom på nästsida
plats.

I den bedömning av hur viktiga olika poster var vid husköpet kom samtliga som relateras till energieffektivitet
långt ner på listan, och av resultatet att döma är det viktigare för de intervjuade småhusköparna att ha
odlingsmöjligheter än att ha ett lågt energibehov. De flesta av posterna i frågelistan är sannolikt viktiga för de
flesta husköparna. Intervjuerna visar tydligt att det finns primära och sekundära val vid ett husbygge, där tillgång
till bilparkering och möjligheter att påverka planlösningen är primära medan lågt energibehov och miljöanpassat
värmesystem är sekundära. För att få större genomslag för energibehov och miljöanpassat värmesystem är
utmaningen att förflytta dem från de sekundära till de primära egenskaperna. Det kan åstadkommas genom olika
typer av information och incitament, exempelvis husets livscykelkostnad vid olika energieffektiviseringsåtgärder i
jämförelse med standardhuset, men också genom skärpta krav i byggreglerna och skärpt tillsyn.
I rapporten framgår även att småhusköpana var intresserade av vilka kostnadsbesparingar energieffektiviseringar
leder till och inte vilken miljönytta de ger.
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Småhusmarknaden 2019

Energieﬀektiva småhus
Vi kontaktade branschorganisationen TMF samt mer än 25 svenska småhustillverkare för att få information om
vilka alternativ som erbjuds om man intresserar sig för ett energieffektivt småhus. Sedan den tidigare
sammanställda rapporten från 2014 har inga förändringar skett gällande energiprestanda och material.
Genomgående hänvisar man till att merkostnaden för att få ett hus med ett energibehov motsvarande passivhus
inte är meningsfullt och inte lönar sig.
Citat från mejl från TMF: De flesta småhus som byggs idag har en så pass låg energiförbrukning att uppvärmningen i relation
till övrig förbrukning, hushållsel och uppvärmning av tappvarmvatten, är marginella. Givetvis påverkas detta om du avser att bygga
i de allra kallaste delarna av landet och hur stort du bygger, vilket uppvärmningssystem du har att välja på och livsstil. Vi vet också
idag att det som mest påverkar det klimatmässiga fotavtrycket inte kommer av brukarfasen, utan i val av byggmaterial och
produktionsmetod. Det bästa man kan göra för klimatet är därför att bygga ett industriellt tillverkat trähus.
Utdrag från Trivselhus hemsida: Alla Trivselhus värms som standard upp genom markvärme (bergvärme). Det ger en
energianvändning som väl motsvarar den i ett passivhus, men ger betydligt större valfrihet när det gäller husets form, antal fönster och
placering på tomten. Det innebär att alla Trivselhus är lågenergihus och även per dagens definition nära-nollenergihus.
Citat från säljare Fiskarhedenvillan: Man kan i princip bygga alla husmodeller som passivhus men att merkostnaden på ca
500 000-750 000 kr inte är motiverad av en kostnadsbesparing på ca 4 000 kr/år. Det är lönsammare att satsa på solenergi,
energilagring i batterier och nya värmepumpar som är anpassade till SmartGrid.
Utdrag från Movehome:s hemsida: Ditt Movehome värms som standard upp genom en frånluftsvärmepump. Det ger en
energianvändning som gör att vi kan kalla ditt hus för lågenergihus. Väljer du istället som tillval en markvärmepump (bergvärme)
innebär det att ditt hus per dagens definition även är ett nära-nollenergihus. En markvärmepump tar tillvara den energi som solen
har lagrat i berg, mark eller vattnet och omvandlar sedan den till värme. Markvärme är lika miljövänligt som fjärrvärme
producerad med biobränsle och ger en mycket låg energianvändning (jämfört med BBR:s krav). Det är inte bara tryggt med tanke på
miljön och stigande energipriser utan höjer även husets andrahandsvärde. Det är en långsiktig och lönsam investering.
Ett EU-direktiv säger att från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära nollenergibyggnader (NNE). En nära
nollenergibyggnad är en byggnad som har mycket hög energiprestanda. Nära nollmängden eller den mycket låga mängd energi som
krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som
produceras på plats, eller i närheten.
Boverket har i uppdrag att föreslå vad nära noll ska innebära i Sverige. Redan från 2019 ska alla nya byggnader som ägs och
används av offentliga myndigheter vara nära nollenergibyggnader. Ett Movehome kan genom tillvalet markvärmepump per dagens
definition räknas som ett nära nollenergihus, med en energianvändning motsvarande den i ett passivhus.
Svar från småhustillverkarna som representerar samtliga svar: Nybyggda hus är mycket energieffektiva och detta huset får
max förbruka 5445 kWh/år i uppvärmning och varmvatten.
Slutsats

Branschen litar fortsatt på tekniklösningar som värmepumpar för att minska energiförbrukningen men har inte
fokus på att minska energibehovet motsvarande ett passivhus. Detta bekräftas även av de få uppgifter om
energiprestanda, u-värden mm som vi fick när vi mars 2019 kontaktade mer än 20 småhustillverkare, men bara
fick fem svar se bilaga 1 Energiförbrukning enligt småhustillverkare.

sida 14 av 25

Kartläggning av marknaden för småhus

utredarna AB

Användandet av begreppet hållbarhet i marknadsföringen
Granskningen av småhustillverkarnas hemsidor och marknadsföringsmaterial mars 2019 visar att nästan alla
småhustillverkare använder orden Hållbarhet i sin marknadsföring där hållbarhetsarbetet beskrivs av flertalet
småhustillverkare som en förbättrad arbetsmiljö. Det sträcker sig sällan till att omfatta byggnader med lågt
energibehov och hållbara material, där majoriteten fortsatt använder plastfolie, mineralull, silikon och fogskum
etc i sina konstruktioner.
Trivselhus säger sig sedan 2016 förstärkt ha satsat på hållbarhet och områdena de skriver att de har fokus på är
hållbara material (här inkluderas även mineralull och gips med argumentet att det är återvunnit material eller kan
återvinnas), solceller och grön el, hållbar produktion och att skapa fler möjligheter för kunder att göra hållbara
val samt att bidra till en hållbar livsstil. Utdrag från hemsidan (https://www.trivselhus.se/nyheter/trivselhusstorsatsar-pa-hallbarhet/):
Den sista punkten är unik i branschen. Ett Trivselhus totala miljöpåverkan är mycket större under de år det används, än då det
tillverkas. Hur människorna lever i huset under hela husets livslängd är alltså en central faktor. En hållbar livsstil är en medveten
livsstil och vi behöver hjälpa kunder att bli mer medvetna för att kunna göra de där enkla förändringarna i vardagen, i livet. Det
kan vara vid första mötet med oss, under ritprocessen eller när du levt i ditt hem ett tag.
ETC som är är en mångsysslande och politiskt vänsterorienterad organisation utvecklar bland annat ett
småhuskoncept kallat ETC-torp som enligt uppgift har ett klimatskal motsvarande passivhus och kommer
fungera utan uppvärmningssystem, se Et . I dagsläget finns inga tekniska detaljer att tillgå. ETC Torp går till viss
del samma väg som Circuitus, men har genom valet av att profilera sig politiskt minskat kundunderlaget.

Djupintervjuer med hushåll som står i tomtkö
I mars 2019 genomfördes 9 telefonintervjuer med hushåll som står i tomtkö i Skåne och i Norrbotten. Ett flertal
kommuner kontaktades för att få kontaktuppgifter till hushåll som ställt sig i tomtkö och har för avsikt att bygga
ett småhus. Urvalet drogs från kommuner med fler än 50 000 invånare i Skåne och Norrbotten för att säkerställa
att aspekter på husens klimatskal och energibehov fångades upp både från hushåll som bor i södra och i norra
Sverige. Syftet med djupintervjuerna var att ta reda på hushållens vilka faktorer som är viktiga för valet av
småhus, ta del av hushållens eventuella tidigare erfarenheter och synpunkter.
Metod

Djupintervjuer är en så kallad kvalitativ undersökning. Kvalitativa undersökningar är beskrivande, de ger svar på
frågor Hur och Varför. Kvalitativa undersökningar görs för att genera insikt och förståelse. Urvalet av tillfrågade,
s.k. respondenter, är litet och inte representativt, därför blir databehandlingen en kvalitativ analys vars resultat är
preliminärt.
Genomförande

Djupintervjuer via telefon. Intervjuerna var semistrukturerade och följde en intervjuguide med frågor om
boendet.
Resultat från djupintervjuerna
Bygga nytt ger möjlighet till gestaltning, läge, lägre kostnad och är en investering i framtiden

Anledningen till att bygga nytt är att man vill kunna gestalta boendet, att man kan välja plats och placering av
huset och som en investering i framtiden. Några har kalkylerat att de kommer få ett bättre boende till en lägre
kostnad om de bygger nytt än om de köper ett begagnat hus. Hushållen funderar mer på den initiala
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byggkostnaden än totalkostnaden sett över husets livslängd. I alla frågor menar man att det är ändå ekonomin
som styr.
Värmebehov/energiförbrukning och månadskostnad. Nybyggda hus=låg energiförbrukning

Majoriteten tyckte att huset energiförbrukning var en mycket viktig faktor, däremot var man inte beredd att göra
avkall på gestaltningen, dvs att klimatskalet skulle bestämma över planlösningen. Flera menade att dagens
effektiva uppvärmningssystem hjälpte till att hålla kostnaden för uppvärmning låg. I de kontakter hushållen haft
med småhustillverkare var energifrågan sekundär och de hade fått intryck av att nybyggda hus har en låg
energiförbrukning. Ingen av hushållen hade fått eller efterfrågat energiklassning eller en beräkning av
energibehovet.
Några av hushållen kände till bankernas ränterabbat för energieffektiva hus men tyckte att de fick bättre rabatt
genom att vara anslutna till medlemsorganisationer, därför var en räntarabatt på oftast bara 0,1 procent inte
intressant.
Vid diskussionen om husets andrahandsvärde tyckte flertalet att det vore bra om deras hus hade låga
driftskostnader/månadskostnader och att det skulle kunna påverka deras egna val, bara de fick lite mer
information om vad det skulle innebära.
Planlösning/arkitektur viktig i köpbeslutet

Precis som tidigare rapporter har visat är planlösningen viktig i köpbeslutet. Yteffektiva lösningar och bra
förvaring är intressanta men man tilltalas inte av tjocka väggar och små fönster. De som hade hört talas om
passivhus trodde att arkitekturen blev väldigt tråkig. Standardiserade lösningar kunde vara intressanta om de
passade och gjorde byggkostnaden lägre än för ett vanligt småhus. Synen på tillval
Val av kök vill man gärna påverka själv, samtidigt vill man gärna ha ett nyckelfärdigt hus så att man vet vad det
kommer kosta. Vinterträdgård ansåg de flesta vara attraktivt eftersom det kunde förlänga säsongen.
Odlingsmöjlighet verkade upplevas som trevligt men inte viktigt eftersom man eftersträvade ett lättskött boende
och trädgård. En egen solcellsanläggning tyckte alla skulle vara intressant och att det redan var installerat och
klart.
Tidsaspekt på boendet och krav på kvalitet och standard

Beslutet att bygga nytt ses som en investering i framtiden och de flesta ser det som ett långsiktigt boende. De
äldre respondenterna såg därför tillgängligheten som en viktig faktor, där man helst inte villa ha några trappor
och ha ett funktionellt och praktiskt boende med tanke på att kunna sköta hus och trädgård även vid 80 års ålder
och högre. Därför var frågan om kvalitet viktig, man ville helst inte göra några kompromisser vid val av material.
Man utgick även att ett hus med hög standard och kvalitet har ett högre andrahandsvärde.
Synen på komfort i nybyggda hus och fläktsystem

De flesta har inte funderat så mycket på att komforten i husen kunde skilja sig. Ett äldre hus kan ha drag från
fönster och vara kallt, men nybyggda hus förutsätter man från har hög komfort. Bra inomhusluft är efterlängtat,
särskilt i norra Sverige där det upplevs vara för kallt för att vädra på vintern. Många menade att de stördes av
bullriga och krånliga fläktsystem och därför var man tveksam till fläktsystem och luft-luftvärmepumpar.
Kvalitet i utförande

På mindre orter och främst i norra Sverige verkar rädslan för byggfusk vara mindre. Man menar att
hantverkarna/byggfirmorna måste göra rätt och inte har råd att göra fel eftersom deras rykte snabbt skulle
förstöras och att byggfusk är ett storstadsfenomen. Hos hushållen i Skåne fanns det en viss osäkerhet gällande
totalpriset och även rädsla för fukt- och mögelproblem på sikt kopplat till att husen byggs för täta.
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Materialval

Hushållen förutsätter att använda material är lämpliga och bra att använda. ”Naturliga” material som cellulosa i
isoleringen förknippas med fukt - och mögelproblem. Man tror att mineralull/stenull inte möglar och är
brandsäkert. Plastfolie utgår man från behövs som fuktspärr. Trä passar för stomme och för golv samt
väggbeklädnad. Det räcker dock bra med en innehållsdeklaration av använda material, och kännedomen om de
olika miljömärkningarna verkar vara låg och därmed även tilliten till dem. När hushållen hörde att
Svanenmärkningen skulle innebära en ökad kostnad var ingen beredd att betala för det. Förutsatt att tillverkaren
lämnar innehållsdeklaration och förklarar att husen skulle kunna certifieras men pga kostnadsskäl inte har
certifierats.
Läge, tysthet och plats för ro och stillhet i hemmet

Läget är viktigt. Samtidigt är många inställda på att pendla om det innebär att man har råd med ett bra boende.
Hos dem intervjuade hushållen finns en viss skepsis gentemot ekobyar, samtidigt som man gärna vill framstå
som klimatsmart. Tysthet, att kunna slippa trafikbuller i hemmet uppges vara viktigt, samtidigt som man helst vill
ha nära till allt. Samtidigt nämnde flera att de på sikt tror att de minst en dag i veckan skulle kunna jobba
hemifrån. I hemmet vill man gärna ha en lugn plats för avskildhet för arbete, läsa mm. En plats för ro och stillhet
i hemmet ville många ha, där varken tv eller andra apparater stör.
Boendet ska vara lättskött, snyggt och personligt

Många nämnde att de tycker att det är viktigt att boendet ska vara lättskött (helst ska en robotdammsugare kunna
sköta golvytorna), det ska vara snyggt, dvs man vill gärna vara stolt över att äga huset, och det ska vara personligt
vilket innebär att man vill kunna sätta sin personliga prägel på huset. Ingen vill behöva avstå från komfort och
den första spontana reaktionen på konceptet på ett klimatsmart, ekologiskt huskoncept var att man skulle behöva
avstå från bekvämligheter eller att det skulle innebära extra arbete för att spara pengar och miljö.
Efter att ha fått Circuitus byggkoncept förklarat fanns det en öppenhet att hitta en leverantör som kan erbjuda
ett designat och energieffektivt småhus, i synnerhet om det inte skulle kosta mer än ett vanligt småhus. I alla
frågor menar man att det är ändå ekonomin som styr.

Enkätundersökning riktad till hushåll som står i tomtkö
För att verifiera resultatet från djupintervjuerna genomfördes en enkätundersökning riktad till hushåll som har
ställt sig i några kommuners tomtkö.
I april-maj 2019 genomfördes en enkätundersökning riktad till hushåll som står i tomtkö i Skåne och i
Norrbotten. Ett flertal kommuner kontaktades för att få kontaktuppgifter till hushåll som ställt sig i tomtkö och
har för avsikt att bygga ett småhus. Vi gjorde ett så kallat totalurval där inbjudan att delta skickades till samtliga
hushåll som angett e-postadress. Urvalet drogs från kommuner med fler än 50 000 invånare i Skåne och
Norrbotten för att säkerställa att aspekter på husens klimatskal och energibehov fångades upp både från hushåll
som bor i södra och i norra Sverige. Syftet med enkätundersökiningen var att verifiera resultatet från
djupintervjuerna för att få reda vilka faktorer som är viktiga för valet av småhus, ta del av hushållens eventuella
tidiare erfarenheter och synpunkter.
Metod

En enkätundersökning är en så kallad kvantitativ undersökning och gör för att validera vissa förhållanden, att
testa hypoteser och samband. Informationsbehovet är väldefinierat och undersökningsprocessen styrs av
frågorna - inte svaren. Datainsamlingen sker genom enkät eller andra strukturerade insamlingsmetoder (panel).
För att kunna dra säkra slutsatser om populationer görs urvalen antingen stora eller representativa. Dataanalysen
kräver en klar definition vilka respondenter man ska tillfråga, vad man ska fråga, när, var och hur ofta
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undersökningen görs. Analysen är kvantitativ, den ger säkra svar på hur olika respondentgrupper värderar olika
faktorer samt hur vanligt inställningen är i den undersökta populationen.
Genomförande

Samtliga 2912 hushåll som angett e-postadress fick en inbjudan via epost med länk till den webbaserade
enkätundersökningen. Man kunde svara via dator, läsplatta eller smartphone. Två påminnelser skickades till
hushåll som ännu inte svarat. Det fanns även en så kallad opt-out funktion så att de som inte ville delta och inte
få några påminnelser kunde avanmäla sig. I användningen av adresser och data har vi följt GDPR. Alla svar har
anonymiserats och adressuppgifterna har raderats. Totalt svarade 403 hushåll.
Resultat från enkätundersökningen
Enkätundersökningen bekräftade till stor del resultatet från djupintervjuerna och resultaten från Besmå:s
rapporter.
Viktiga faktorer vid köp av småhus

Med utgångspunkt från Besmå:s undersökning (se sidan 13) där hushållen ombads rangordna vikten av faktorer
vid köp av småhus kompletterade vi listan med boendekomfort, plats för stillhet, förvaringsmöjligheter och
kunna välja kök själv. Man kunde rangordna och ge en vikt från 1 till 10, där 10 var det högsta betyget/högsta
vikten och 1 motsvarande lägsta betyget/lägsta vikten.
Faktor

Placering

Medelvikt

Planlösning

1

9,6

Läge

2

9,4

Design/arkitektur

3

8,9

Ekonomi

4

8,4

Boendekomfort

5

8,3

Plats för stillhet

6

8,1

Förvaringsmöjligheter

7

8,1

Kunna välja kök själv

8

7

Trädgård

9

7

Val av byggmaterial

10

6,9

Lågt energibehov

11

6,8

Solceller

12

5

Parkering

13

3,4

Resultatet visar att planlösning, läge, design och ekonomi upplevs som de viktigaste faktorerna. Om de kan
kombineras med boendekomfort, plats för stillhet och bra förvaringsmöjligheter nås majoriteten av
intressenterna. Samtidigt verkar det som att kunskapen om val av byggmaterial och energi är relativt låg och att
hushållen utgår från att nybyggda småhus är så bra det går i det hänseendet.
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Hushållen utgår från att nybyggda småhus är energieﬀektiva

Djupintervjuerna visade på att hushållen utgår från att nybygga småhus är energieffektiva vilket
enkätundersökningen bekräftar. där 96 procent av hushållen instämmer i påståendet att nybyggda småhus är
energieffektiva.
Nybyggda småhus är energieffektiva
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Lönsamt att bygga energieﬀektivt

Djupintervjuerna visade att många hushåll ser mest till den initiala investeringskostnaden men efter viss
eftertanke tror att det är bra att bygga energieffektivt och att det kan höja andrahandsvärdet. Även
enkätundersökningen bekräftar resultatet där 85 procent av hushållen instämmer i påståendet att det lönar sig att
bygga energieffektiv.

Det lönar sig att bygga energieffektivt
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Lägre månadskostnad höjer andrahandsvärdet

88 procent av hushållen instämmer i påståendet att lägre månadskostnader höjer andrahandsvärdet.
Lägre månadskostnader höjer andrahandsvärdet
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Bra inomhusluft är viktig

Boendekomfort är en viktig faktor men djupintervjuerna visade att energieffektiva hus förknippas med täta hus
som kräver fläktsystem och att dessa upplevs kunna vara bullriga. När det gäller boendekomforten verkar bra
inomhusluft vara viktig där 85 procent av hushållen instämmer påståendet.
Bra inomhusluft är viktigt
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Djupintervjuerna visade att hushållen i Norrland tyckte att bra inomhusluft under vinterhalvåret kan vara en
utmaning och därför analyserade vi om även enkätundersökningen visade detta. vilket den gjorde. 90 procent av
respondenterna i Norrland instämmer i påståendet.
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Möjlighet att kunna välja kök själv

Många småhustillverkare har ett komplett kök i sin leverans med liten möjlighet för köparna att kunna påverka
och kunna välja kök själv.
Djupintervjuerna visade på ett intresse att kunna välja köket själv vilket enkätundersökningen bekräftar där 80
procent av respondenterna instämmer i påståendet ”Jag vill kunna påverka val av kök”.
Jag vill gärna kunna påverka val av kök
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Tillval: Vinterträdgård

Djupintervjuerna indikerade att yngre kvinnor var intresserade av odlingsmöjligheter och när det gäller tillvalet
vinterträdgård angav 74 procent att vinterträdgård är intressant att ha. Samtidigt var många också osäkra, där 32
procent angav vet ej. Med tanke på att många säger att ekonomin styr valet så kan man anta att man först vill ha
en prisuppfattning vad det skulle kosta att ha en vinterträdgård som tillval.
Vinterträdgård är intressant
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Marknadsföring
Synen och nöjdheten med den egna bostaden har förändrats. Långtidsstudier visar att andelen hushåll som är
nöjda med bostaden sjunker. En trolig orsak är att förväntningarna på bostaden har ökat. Möjligheten att jämföra
via Hemnet gör jämförelse enklare och leder till missnöje med den egna bostaden. Figuren nedan visar att
andelen nöjda hushåll år 1982 var ca 65 procent och 2015 var ca 30 procent. Källa: Kairos Future
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Figur 1.
bostad 1982-2015.

Även kundnöjdhetsmätningar (NKI) för småhus visar på en jämförelsevis låg kundnöjdhet på 65 till 75, vilket
motsvarar att 65 till 75 procent av kunderna är nöjda. Gällande NKI-mätningar brukar man utgå från ett
genomsnittligt värde på 75. Lägre värden visar på missnöjda kunder.
Målgrupper och livsstilar

I marknadsföringen är det viktigt att vända sig till rätt målgrupp för att kunna paketera erbjudandet med de
faktorer som är viktiga för målgruppen. Här kan det vara väsentligt att ta hänsyn till livsstilar och hur de påverkar
synen på bostaden. Kairos Future har gjort kategoriserat ett antal livsstilar och hur det påverkar val av boende, se
även rapporten som bilaga.
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Rapporten visar på att några hushåll vill leva Svenssondrömmen och gärna bor utanför staden för att kunna
förverkliga sin dröm, välbeställda hushåll prioriterar läge nära city eller sjö, några hushåll prioriterar friktionsfritt
boende och är intresserade av tjänster som underlättar bostaden, yngre hushåll har utmaningen att klara inträdet
på bostadsmarknaden.

Figur 4. Fyra bostadsarketyper för framtiden.
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Längtan efter harmonisk hemkänsla och bostäder som är i samklang med naturen

Marknadsundersökningen och studier från bland annat Kairos Future visar att en av de viktigaste
bostadskvaliteterna, vid sidan av det praktiska och ekonomiska kommer att vara att erbjuda bostäder med
harmonisk hemkänsla. Bostäder som talar till sinnet och som är i samklang med naturen.
Hjälp av beteendeekonomi för att övervinna trösklar

Marknadsundersökningen visar på att hushållen ofta fortfarande är omedvetna om bostäders energiprestanda
och att de förknippar miljövänliga alternativ med att minskad komfort och merarbete. För att minska tröskeln till
att få hushållen att välja Circuitus kan det vara värdefullt att beakta beteendeekonomins aspekter där socialt tryck
och framför allt postiva budskap är viktiga. Nedan vedertagna strategier i marknadsföringen:
•

Använd nätverk i marknadsföringen. Både sociala nätverk men även andra forum och så kallade
microinfluencers.

•

Var aktiv på Instagram.

•

Använd bara positiva budskap.

•

Visualisera gärna hur mycket man sparar både penga- och miljömässigt med vad man kan använda eller
göra med istället med pengarna.

•

Visa på hur enkelt det blir och komfortabelt. Det ska vara lustbetonat och kul och man ska känna sig
smart.

•

Märk bostäderna så att husägarna kan känna sig stolta (lite som att äga en Tesla).

•

Använd stories. Berätta varför ni gör detta och vad som driver er.

•

Använd ett bildspråk som är modernt. Det är inte inne med utedass-känsla (förknippas med naturligt
boende)

•

Skapa trygghet genom samarbete med banker inser värdet av kvalitetssäkrade småhus med låga
driftskostnader och hög boendekomfort

•

Där det är möjligt: Låt köparna bestämma färg, handtag mm. Bostaden ses som ett livsprojekt.

Slutsats
Trots klimatdiskussionen och höga energipriser visar marknadsundersökningen att hushållen fortfarande är
relativt omedvetna om möjligheten att bygga klimatsmarta och energieffektiva småhus. Hushållen utgår från att
nybyggda hus är välgjorda både med avseende på material, utförande och energieffektivitet. Småhustillverkarnas
erbjudande matchar fortfarande i det avseendet köparnas efterfrågan.
För Circuitus finns det därför ganska många trösklar att övervinna, samtidigt har konceptet många faktorer som
efterfrågas av småhusköparna. När det gäller marknadsföringen kan många strategier från beteendeekonomin
anammas eftersom de har visat sig vara effektiva när det gäller att övervinna kunskapsrelaterade hinder för köp.
Marknadsundersökningen visar på en potential för byggsystemet vid rätt marknadsföring och prissättning.
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