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Trygghet viktigast i val av bostadsområde   
 

Bonava presenterar Happy Quest, en unik och omfattande undersökning som 

kartlägger vad som är viktigast för att människor ska trivas i sina bostadsområden. 

Undersökningen är genomförd i åtta olika länder och visar tydligt vilka ingredienser ett 

grannskap bör ha för att det ska vara attraktivt. 

 

Höstens antågande betyder för många bostadsletande. I och med detta är det intressant att 

närmare analysera vad vi prioriterar i valet av nytt bostadsområde. Det mest grundläggande 

behovet är trygghet, som 81 procent i undersökningen anger som viktigt. Några av de viktigaste 

drivkrafterna i val av område är också att det ska underlätta ett aktivt liv, till exempel möjligheten 

att enkelt kunna promenera och cykla (66 procent). Därefter kommer bekvämlighet i vardagslivet 

(58 procent) och att området underlättar en hälsosam livsstil (58 procent). Det är också viktigt 

enligt undersökningen att känna till området (57 procent).  

 

- Vårt mål är att skapa lyckliga grannskap med hög livskvalitet för de boende. Det innebär olika 

saker för olika personer och i olika länder. För att ständigt utvecklas och försäkra oss om att målet 

uppfylls behöver vi förstå vad lycka innebär, därför har vi skapat Happy Quest, säger Joachim 

Hallengren, VD och koncernchef för Bonava.  

Happy Quest undersöker även graden av lycka kopplad till bostadsområdet. Undersökningen visar 
att vi i Sverige trivs bäst i våra bostadsområden med ett index på 79 (av 100). Genomsnittet 
landade på 72 och vid en jämförelse i alla åtta länder visar undersökningen att St Petersburg och 
Estland ligger på en något lägre nivå än övriga länder.  
 
Materialet är statistiskt säkerställt och totalt har 8 000 respondenter i följande länder deltagit i 

undersökningen: Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Ryssland, Estland och Lettland. 

Undersökningen är genomförd av konsultföretaget Cliente. 

 

Några resultat från Happy Quest gällande Sverige 
 

- Äldre trivs bättre än yngre i sina områden (Happy Index 85 vs 68) 

- Kvinnor trivs bättre än män i sina områden (80 vs 78) 

- Par trivs bättre än singlar i sina områden (80 vs 75) 

- De som äger sitt hem trivs bättre med sitt område än de som hyr (83 vs 68) 

- De som bor i villa/radhus trivs bättre än de som bor i lägenhet med sina områden (84 vs 72) 

- Trygghet är den viktigaste faktorn i val av bostadsområde (88%) 
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- Trygghet är viktigare för kvinnor än män (91% vs 84%) 
 
 
Happy Index 
 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 
Bonava:s presstelefon 
ir@bonava.com 
Tel: +46 709 556 654 
 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har 
skapat hem och områden sedan 1930-talet. Bonava har 1 600 anställda med verksamhet i 
Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Norge, St Petersburg, Estland och Lettland och en 
omsättning på 13,5 miljarder kronor 2016. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm. 

För mer information om oss: bonava.com 
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