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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Wenderfalck. Syftet med undersökningen är att i 

PR syfte undersöka allmänhetens syn på fastigheter både för boende idag och framtida boende.

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1611 intervjuer genomförts 

under perioden 12-19 maj 2017. Deltagarfrekvensen är 60%.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa 

Sverigepanel.

RESULTAT

Resultaten för allmänheten levereras i en diagramrapport. Markerade signifikanta skillnader i rapporten är 

jämfört mot totalen (kön, ålder och region). Resultatet är efterstratifierat.

Felmarginalen:

Vid 1 000 intervjuer: Vid 500 intervjuer:

Vid utfall 20/80: +/- 2,5% Vid utfall 20/80: +/- 3,6% 

Vid utfall 50/50: +/- 3,2% Vid utfall 50/50: +/- 4,5%

Bakgrund & Genomförande

2017-07-07
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Om nuvarande boende
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48%

20%

18%

5%

3%

2%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Egen villa/radhus/kedjehus

Egen bostadsrättslägenhet

Egen hyreslägenhet

Gård

Hos/med förälder/föräldrar

Eget bostadsrättsradhus/kedjehus

Jag bor i andra- eller tredjehand

Jag bor inneboende

Annat

Signifikanta skillnader

Åldersgrupp 18-25 år bor oftare i Egen 

hyreslägenhet (38%) och de i åldern 26-35 

år bor oftare i Egen bostadsrättslägenhet  

(29%). I åldrarna 36-55 år bor man oftare i 

Egen villa/radhus/kedjehus (58%)

I Småland och öarna bor man oftare i Egen 

villa/radhus/kedjehus (57%) medan man i 

Stockholm i högre grad har Egen 

bostadsrättslägenhet  (39%)

Nära hälften bor i villa, radhus eller kedjehus

Fråga: Vilken typ av bostad bor du i idag? 

2017-07-07
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6%

13%

17%

19%

21%

12%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7 eller fler

Signifikanta skillnader

Åldersgrupp 18-25 år bor oftare i 

boende med ett rum (25%). I åldrarna 

36-55 år har man oftare boende med 5 

rum (27%).

I Stockholmsregionen är det vanligare 

att man bor med färre rum än 4.

En av fyra har 6 rum eller fler i sitt boende idag

Fråga: Hur många rum har ditt boende idag? 

2017-07-07
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Signifikanta skillnader

Åldersgrupp 18-25 år bor oftare i boende 

som är mellan 0 och 60 kvm (45%). I 

åldrarna 36-55 år har man oftare boende 

mellan 141 och 180 kvm (26%).

I Stockholm är det vanligare att bo på 0-60 

kvm (25%) och 61-90 kvm (28%) medan 

man i Småland och öarna i högre grad bor 

större, 141-180 kvm (27%).

Hälften bor på 110 kvm eller mindre

Fråga: Hur många kvm har ditt boende idag? Ange antal kvm.

2017-07-07
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15%

21%

14%

21%

19%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-60 kvm

61-90 kvm

91-110 kvm

111-140 kvm

141-180 kvm

181-1144 kvm

50%
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14%

28%

57%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, ofta

Ja, det har hänt

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Åldersgrupp 18-25 år tänker oftare på att 

flytta (69%). I åldrarna 56-79 uppger man 

oftare Nej, har inte funderat på att flytta 

(69%).

I Stockholm funderar man oftare på att 

flytta (55%) medan man i Mellansverige 

oftare uppger Nej (64%)

De som har upp till 3 rum och en boyta på 

minst 90 kvm har i högre grad funderat på 

att flytta till nytt boende.

Drygt 4 av 10 har under det senaste året funderat 

på att flytta till nytt boende

Fråga: Har du under det senaste året funderat på att flytta från ditt nuvarande boende till ett nytt boende?

2017-07-07
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Ja: 42%
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30%

22%

20%

11%

9%

8%

4%

17%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bor billigt idag

Jag har inte hittat något jag gillar

Det jag vill flytta till finns inte på marknaden
eller i det område där jag vill bo/jag vill ha…

Jag har inte kommit till skott

Jag får inte lån pga har inte den
kontantinsats som krävs

Jag kommer drabbas för hårt av
reavinstskatten/flyttskatten för att det ska…

Jag får inte det lån som krävs beviljat från
banken av annan anledning

Annat, nämligen:

Inget av ovan

Signifikanta skillnader

Åldersgrupp 26-35 år anger i högre 

grad att de inte får lån pga

kontantinsats (14%)

Stockholmare uppger oftare att de 

kommer drabbas av reavinst/flyttskatt 

(13%)

Det vanligaste hindret mot att flytta är att man bor 

billigt idag

Fråga: Är det något av följande som hindrar dig från att flytta?

2017-07-07
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25%

19%

17%

15%

14%

9%

7%

3%

14%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vill bo större

Vill bo i en annan stil och boendeform

Vill bo i ett annat område

Vill bo i ett mer lättskött boende

Vill äga mitt boende

Vill bo mindre

Vill bo billigare

Vill tjäna pengar/göra bostadsklipp

Annat, nämligen:

Vet ej

Signifikanta skillnader

De som är mellan 18-25 år vill i högre grad 

äga sitt boende (41%). Åldersgrupp 26-35 

år anger i högre grad att de vill bo större 

(42%) och de i åldrarna 56-79 år vill bo 

mindre (24%) och i ett mer lättskött boende 

(41%)

Även i Norrland uppger man att man vill bo 

i ett mer lättskött boende (24%)

Var fjärde som funderar på att flytta gör det för att 

de vill bo större

Fråga: Vad är den främsta anledningen till att du funderar på att flytta? 

2017-07-07
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24%

19%

17%

16%

9%

4%

4%

1%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enplansvilla

Bostadsrättslägenhet

Flerplansvilla

Gård

Hyresrättslägenhet

Radhus/kedjehus

Bostadsrättsradhus

Annat, nämligen:

Vet ej

Signifikanta skillnader

De som är mellan 18-25 år vill i högre grad 

bo i bostadsrätt (25%). Åldersgrupp 26-35 

år anger i högre grad att de vill bo i 

flerplansvilla (28%) och de i åldrarna 56-79 

år vill oftare än övriga bo i hyresrätt (16%).

Stockholmare väljer oftare bostadsrätt 

(31%) medan Västsverige i högre grad 

väljer enplansvilla (28%). Norrland och 

Småland och öarna uppger i högre grad 

gård (22%).

Flest svarar att om de får välja så vill de helst bo i 

en enplansvilla

Fråga: Om du fick välja, vilken typ av bostad skulle helst vilja bo i?

2017-07-07
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8%

43%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-2 rum

3-4 rum

5 rum eller fler

Signifikanta skillnader

De som är mellan 18-25 år vill i högre grad 

bo i boende med 2 rum (15%). 

Åldersgrupp 26-35 år anger i högre grad att 

de vill bo i sju rum eller större (31%) och de 

i åldrarna 56-79 år vill oftare än övriga bo 

tre rum (35%).

Varannan skulle vilja bo i fem rum eller fler

Fråga: Om du fick välja, hur stort skulle du vilja bo? Ange antal rum

2017-07-07
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Signifikanta skillnader

De som är mellan 18-25 år vill i högre grad 

bo på 0-60 kvm (20%). 

Åldersgrupp 26-35 år anger i högre grad att 

de vill bo på 181 kvm eller större (29%)

De i åldrarna 56-79 år vill oftare än övriga 

bo på 61-90 kvm (40%).

I Småland och öarna vill man oftare bo på 

181 kvm och större (25%)

Fler än hälften vill bo större än 110 kvadratmeter

Fråga: Om du fick välja, hur många kvm skulle du vilja ha? Ange antal kvm..

2017-07-07
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BAS: Samtliga (n=1611)

7%

24%

15%

17%

18%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-60 kvm

61-90 kvm

91-110 kvm

111-140 kvm

141-180 kvm

181-5000 kvm

Ja: 53%
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22%

18%

10%

5%

4%

3%

2%

2%

23%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sekelskifte

Nyproduktion (Bostad som säljs direkt från
byggbolaget och som ingen har bott i tidigare)

Nybyggd bostad (En begagnad bostadsrätt
med byggår mellan 2002-2016)

Funkis (30- och 40-tal)

50-60-tal

70-80-tal

90-tal

Annat, nämligen:

Byggnadsstil är inte viktigt för mig/spelar
ingen roll

Vet ej

Signifikanta skillnader

De som är mellan 18-25 år vill hellre bo i 

sekelskifte (29%) och även i nybyggd 

bostad (17%) och även de mellan 26-35 år 

vill i högre grad bo i sekelskifte (29%). 

I Västsverige anger man i högre grad att 

man vill bo i nyproduktion (23%).

Det vanligaste är att man i framtiden bo i ett 

boende i sekelskiftesstil
Fråga: Vilken av följande byggnadsstil skulle du vilja flytta till/ha i ett framtida boende?

2017-07-07
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BAS: Samtliga (n=1611)
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23%

48%

20%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket attraktiv

Ganska attraktiv

Ganska oattraktiv

Mycket oattraktivt

Vet ej

Topbox: 70%

Bottombox: 25%

Signifikanta skillnader

I Sydsverige svarar man oftare att det är 

attraktivt med öppen planlösning (76%).

Sju av tio tycker det är attraktivt med öppen 

planlösning
Fråga: Hur attraktiv eller oattraktiv är en bostad med öppen planlösning?

2017-07-07
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48%

48%

48%

31%

25%

24%

24%

18%

16%

16%

3%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

För mycket att underhålla och renovera

Störande ljud såsom t ex trafik

För lite förvaringsutrymme

Grannar nära inpå

För mycket att ta hand om i trädgård

Trappor

Känsliga grannar (för t ex ljud och fest).

Nedre botten

För mycket att städa

Faror för barn (trafik, stup, brant…

Annat, nämligen:

Inget särskilt

Vet ej

Signifikanta skillnader

Kvinnor vill i högre grad undvika 

underhåll/renovering (51%), för litet 

förvaringsutrymme (55%) och trappor 

(27%). 

Åldrarna 18-25 år vill i högre grad undvika 

känsliga grannar. Åldrarna 26-35 undviker 

hellre störande ljud (56%), nära grannar 

(41%), känsliga grannar (32%) och faror för 

barn (32%). 

De som är 36-55 år vill oftare undvika för 

lite förvaring (51%) medan de som är 56-79 

år inte vill ha trappor (47%), för mycket i 

trädgården (33%) och för mycket att städa 

(20%).

Stockholmarna undviker nedre botten 

(36%). Småland och öarna undviker helst 

grannar nära inpå (38%), trappor (31%) 

och för mycket i trädgården (32%).

I sitt nästa boende vill man helst undvika 

renovering, störande ljud och ont om förvaring
Fråga: Finns det något du vill undvika i ditt nästa boende? I så fall vad? Flera svar möjliga

2017-07-07
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49%

44%

37%

27%

26%

24%

19%

16%

15%

12%

9%

7%

5%

4%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Natur/grönområden/park

Matbutik

kommunikationer

Vatten (hav, sjö eller annat vattendrag)

Garage/parkeringsmöjligheter

Arbetet

Släkt/familj

förskolor och skolor

Vänner

Vård och omsorg

Butiker och shopping

Restaurang & bar/restauranger & barer

Sportanläggning/gym

Kulturutbud/nöje

Lekplats

Saluhall/marknad

Annat

Signifikanta skillnader

Kvinnor vill hellre ha natur/grönområden 

(55%) och släkt/familj (24%). Män svarar i 

högre grad närhet till 

garage/parkeringsmöjligheter och vatten( 

hav, sjö eller annat vattendrag) (29%)

Åldrarna 18-25 år anger i högre grad 

närhet till matbutik (55%), sportanläggning 

(11%), arbetet (39%) och vänner (29%). 

Gruppen 26-35 anger oftare förskola/skola 

(32%) och arbetet (33%). De som är 36-55 

är de som helst vill vara nära vatten (32%) 

medan äldsta gruppen 56-79 år anger i 

högre grad nära vård och omsorg (25%) 

och garage/parkering (35%)

Boende i Mellansverige anger i högre grad 

närhet till matbutik (53%) och Stockholm 

vill ha nära till kommunikationer (62%)

Naturen, matbutiker och kommunikationer är det 

som flest vill ha nära sin bostad
Fråga: Vad av följande är viktigast för dig att ha nära din bostad? Rangordna från 1-3 där 1 är viktigast.

2017-07-07

19

BAS: Samtliga (n=1611)

Sammanslaget värde för topp tre alternativ
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20%

14%

13%

9%

11%

6%

8%

8%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0%

1%

0%

16%

15%

13%

10%

8%

8%

5%

5%

5%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

13%

15%

11%

8%

7%

10%

6%

4%

8%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Natur/grönområden/park

Matbutik

Kommunikationer

Vatten (hav, sjö eller annat vattendrag)

Garage/parkeringsmöjligheter

Arbetet

Släkt/familj

förskolor och skolor

Vänner

Vård och omsorg

Butiker och shopping

Restaurang & bar/restauranger & barer

Sportanläggning/gym

Kulturutbud/nöje

Lekplats

Saluhall/marknad

Annat

Rank 1 Rank 2 Rank 3

Naturen, matbutiker och kommunikationer är det 

som flest vill ha nära sin bostad
Fråga: Vad av följande är viktigast för dig att ha nära din bostad? Rangordna från 13 där 1 är viktigast.

2017-07-07

20
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Låga driftskostnader är viktigast vid valet av en 

ny bostad
Fråga: Vad av följande är viktigast om du ska välja en ny bostad?

2017-07-07

21

BAS: Samtliga (n=1611)

43%

32%

28%

24%

17%

15%

15%

11%

16%

39%

39%

43%

41%

33%

33%

24%

27%

18%

16%

21%

24%

26%

31%

34%

32%

33%

23%

2%

6%

4%

6%

12%

12%

16%

17%

18%

1%

2%

1%

3%

7%

6%

12%

12%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Låga driftskostnader (energi,
månadsavgift o s v)

Säker bostad (bostaden har liten
risk för t ex inbrott eller skador).

Lättskött bostad

Nyrenoverat/bra skick

Hållbart boende med liten
miljöpåverkan

Materialval

Centralt/nära till stan

Fastighetens byggnadsstil

Ett boende anpassat för åldrande
(inga trappor eller trösklar,…

5. Mycket viktigt 4. 3. 2. 1. Inte alls viktgt

Topbox

4+5

Bottombox

1+2

81% 3%

71% 8%

71% 5%

65% 9%

50% 20%

48% 18%

40% 28%

38% 29%

34% 43%
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45%

37%

32%

23%

23%

23%

22%

21%

20%

15%

11%

9%

8%

5%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Planlösningen

Balkong/uteplats

Stort och välutrustat kök

Trädgård

Garage/parkering

Bra förvaringsutrymme

Egen tvättstuga

Fri sikt/utsikt

Ljus bostad

Bra möjligheter för socialt umgänge

Stort/bra badrum

Stort /bra vardagsrum

Stora/bra sovrum

Öppen spis

Badkar

Annat

Signifikanta skillnader

Kvinnor svarar oftare att ljus bostad (23%), 

balkong/uteplats (43%), trädgård (27%) 

och bra förvaring (26%). Män säger i högre 

grad stort vardagsrum (12%) och 

Garage/parkering (28%)

Åldersgrupp 18-25 år anger i högre grad 

bra sociala ytor (25%). De som är 26-35 år 

svarar oftare planlösningen (55%) och bra 

sociala ytor (21%). Gruppen 36-55 år säger 

i högre grad trädgård (27%) medan den 

äldsta gruppen oftare säger ljus bostad 

(25%), fri sikt (27%), balkong (51%) och 

garage/parkering (28%).

Stockholmare är oftare intresserade av 

planlösning (51%) och balkong/uteplats 

(45%) och planlösning (51%). 

Mellansverige tycker det är viktigt med 

trädgård (27%) och Sydsverige egen 

tvättstuga (29%).

Planlösning, balkong och stort kök är top tre 

viktigast när man väljer ny bostad

Fråga: Vad av följande är viktigast för dig när du väljer ny bostad?

2017-07-07
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Sammanslaget värde för topp tre alternativ
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25%

12%

12%

6%

9%

3%

7%

6%

5%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

11%

14%

10%

8%

8%

10%

7%

7%

8%

5%

4%

3%

3%

2%

1%

1%

9%

12%

10%

10%

7%

10%

7%

8%

8%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Planlösningen

Balkong/uteplats

Stort och välutrustat kök

Garage/parkering

Trädgård

Bra förvaringsutrymme

Ljus bostad

Fri sikt/utsikt

Egen tvättstuga

Bra möjligheter för socialt umgänge

Stort/bra badrum

Stort /bra vardagsrum

Stora/bra sovrum

Öppen spis

Badkar

Annat

Planlösning, balkong och stort kök är top tre 

viktigast när man väljer ny bostad

Fråga: Vad av följande är viktigast för dig när du väljer ny bostad?

2017-07-07
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BAS: Samtliga (n=1611)



24 Wenderfalck

Fastighetsbyrån

32%

26%

25%

20%

17%

16%

16%

15%

12%

12%

7%

5%

1%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Extra övernattningslägenhet för vänner och
släkt som kommer på besök

Enklare hantverks-/vaktmästartjänster

Gym/träningslokal

Städhjälp

Pool

Värd/värdinna som kan hjälpa till med
enklare tjänster/vardagsbestyr som att…

Bastu

Gemensam trädgård/terrass

Gemensam festlokal

Möjligheter för umgänge och aktiviteter
tillsammans med grannar

Enklare sjukvård

Lounge, med till exempel soffgrupper, tv,
fika, frukost, böcker, spel etc.

Annat:

Vet ej

Signifikanta skillnader

Män är i högre grad intresserade av bastu 

(23%) och enklare hantverk/vaktmästare 

(31%).

Yngsta gruppen 18-25 år är mer 

intresserad av gym (42%) och pool (25%). 

De som är 26-35 år svara även de gym 

(34%) men även värd/värdinna för enklare 

tjänster/vardagsbestyr (21%) och bastu 

(21%). Den äldsta gruppen 56-79 år är i 

högre grad intresserade av 

övernattningslägenhet (36%)

Stockholmare är oftare intresserade av 

gym  (33%) och även värd/värdinna för 

enklare tjänster/vardagsbestyr (20%).

Småland och öarna och Sydsverige är mer 

intresserad av pool (22%) resp (21%) 

medan Norrland är mer intresserade av 

bastu (26%) och övernattningslägenhet 

(43%)

Övernattningsrum, vaktmästeri och gym är mest 

attraktiva funktioner kopplat till boende
Fråga: Vilka av följande funktioner och servicetjänster skulle du tycka var attraktiva om de fanns kopplat till ditt boende? 

(gemensamma tjänster och funktioner i huset/grannskapet/bostadsrättsföreningen). Välj max tre alternativ.

2017-07-07
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Flest är villiga att betala för städhjälp och en 

värd/värdinna
Fråga: Hur mycket skulle du vara beredd att betala för tjänsten ...

2017-07-07
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11%

12%

20%

17%

18%

12%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Städhjälp

Värd/värdinna som kan hjälpa till med enklare
tjänster/vardagsbestyr som att vattna blommor när…

Enklare hantverks-/vaktmästartjänster

Enklare sjukvård

Pool

Gym/träningslokal

Lounge, med till exempel soffgrupper, tv, fika, frukost,
böcker, spel etc.

Extra övernattningslägenhet för vänner och släkt som
kommer på besök

Gemensam trädgård/terrass

Möjligheter för umgänge och aktiviteter tillsammans
med grannar

Bastu

Gemensam festlokal

0 kronor

cirka 500 kronor/månaden

cirka 1.000 kronor/månaden

cirka 1.500 kronor/månaden

cirka 2.000 kronor/månaden

cirka 2.500 kronor/månaden

cirka 3.000 kronor/månaden

Vet ej
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17%

40%

23%

11%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mycket attraktiv

Ganska attraktiv

Ganska oattraktiv

Mycket oattraktivt

Vet ej

Topbox: 57%

Bottombox: 34%

Signifikanta skillnader

Den yngsta gruppen 18-25 år tycker i högre 

grad att nyproducerat är attraktivt (65%) 

jämfört med den äldsta gruppen 56-79 år 

där man oftare tycker att det är oattraktivt 

(38%) med nyproducerad bostad.

Nära sex av tio tycker det skulle vara attraktivt 

med en nyproducerad bostad

Fråga: Hur attraktivt eller oattraktivt skulle det vara för dig att köpa en nyproducerad bostad? 

2017-07-07
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80%

28%

26%

12%

10%

8%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bekvämt/Praktiskt (slippa tänka på
underhåll/renovering)

Hög byggkvalitet/hållbarhet

Klimatsmart/Hållbart

Positiv värdeutveckling

Prisvärt

Exklusivt

Annat, nämligen:

Vet ej

Signifikanta skillnader

Män uppger i högre grad att det är attraktivt 

med hög byggkvalitet (31%) och prisvärt 

(13%) i nyproducerade bostäder.

För yngre 18-25 år är det hög byggkvalitet 

(38%), exklusivt (18%) och positiv 

värdeutveckling (22%) som lockar med 

nyproducerade bostäder. Även kategorin 

26-35 år uppskattar hög kvalitet (34%) men 

också att det är prisvärt (16%). I åldrarna 

36-55 år uppskattar man att det är 

bekvämt/praktiskt och slippa renovering 

(84%)

Majoriteten av de som gillar nyproducerade 

bostäder gör det för det är bekvämt och praktiskt
Fråga: Varför tycker du att det är attraktivt att köpa en nyproducerad bostad? Flera svar möjliga

2017-07-07
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66%

34%

21%

18%

12%

8%

4%

4%

5%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dyrt/hög boendekostnad

Opersonligt

Svårt att bedöma boendets ekonomi/kostnader
(bostadsrättsföreningens framtida ekonomi eller ett hus…

Svårt att köpa något som inte är byggt ännu där det bara finns en
ritning, jag vill se vad jag köper

Outvecklade områden

Opålitliga byggföretag

För lång tid till inflyttning

Svag värdeutveckling

Annat, nämligen:

Vet ej

Signifikanta skillnader

Kvinnor tycker i högre grad att 

det är opersonligt (39%)

Män tycker oftare att det är svårt 

att bedöma boendets 

ekonomi/kostnader (26%), 

Åldrarna 26-35 år anger att det 

tycker det är opersonligt (50%) 

och även att det är lång tid till 

inflyttning (8%). Den äldsta 

gruppen 56-79 år tycker att det 

är för dyrt/hög boendekostnad 

(77%)

Även de i Mellansverige uppger 

att de tycker att det är för 

dyrt/hög boendekostnad (73%)

Två av tre av de som tycker att det är oattraktivt 

med nyproducerat gör det för det är dyrt
Fråga: Om mycket eller ganska oattraktivt: Varför tycker du att det är oattraktivt att köpa en nyproducerad bostad? Flera svar 

möjliga

2017-07-07
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• Nära hälften bor i villa, radhus eller kedjehus

• En av fyra har 6 rum eller fler i sitt boende idag

• Hälften bor på 110 kvm eller mindre

• Drygt 4 av 10 har under det senaste året funderat på att flytta till nytt boende

• Det vanligaste hindret mot att flytta är att man bor billigt idag

• Var fjärde som funderar på att flytta gör det för att de vill bo större

• Flest svarar att om de får välja så vill de helst bo i en enplansvilla

• Varannan skulle vilja bo i fem rum eller fler

• Fler än hälften vill bo större än 110 kvadratmeter

• Det vanligaste är att man i framtiden bo i ett boende i sekelskiftesstil

• Sju av tio tycker det är attraktivt med öppen planlösning

• sitt nästa boende vill man helst undvika renovering, störande ljud och ont om förvaring

• Naturen, matbutiker och kommunikationer är det som flest vill ha nära sin bostad

• Låga driftskostnader är viktigast vid valet av en ny bostad

• Planlösning, balkong och stort kök är top tre viktigast när man väljer ny bostad

• Övernattningsrum, vaktmästeri och gym är mest attraktiva funktioner kopplat till boende

• Flest är villiga att betala för städhjälp och en värd/värdinna

• Nära sex av tio tycker det skulle vara attraktivt med en nyproducerad bostad

• Majoriteten av de som gillar nyproducerade bostäder gör det för det är bekvämt och praktiskt

• Två av tre av de som tycker att det är oattraktivt med nyproducerat gör det för det är dyrt

Kort sammanfattning
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51%

49%

10%

21%

36%

33%

50%

21%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Man

Kvinna

18-25

26-35

36-55

56-79

Gift/partnerskap

Sammanboende

Annat

Bakgrundsfrågor

Kön, ålder och civilstånd
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11%

19%

32%

19%

8%

3%

2%

1%

4%

1%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Mindre än 10.000 kr per månad

10.000 - 19.999 kr/månad

20.000 - 29.999 kr/månad

30.000 - 39.999 kr/månad

40.000 - 49.999 kr/månad

50.000 - 59.999 kr/månad

60.000 - 69.999 kr/månad

70.000 kr/månad eller mer

Vill ej uppge

Vet ej

Har ingen inkomst

Bakgrundsfrågor

Personlig inkomst
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15%
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29%

8%
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15%

7%
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Storstäder

Pendlingskommun nära
storstad

Större stad

Pendlingskommun nära
större stad

Lågpendlingskommun nära
större stad

Mindre stad/tätort

Pendlingskommun till mindre
tätort

Landsbygdskommun, ej nära
större stad

Landsbygdskommun med
besöksnäring

Bakgrundsfrågor

Geografi
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Novus Sverigepanel består av ungefär 40 000 panelister. Panelen är 

slumpmässigt rekryterad (man kan inte anmäla sig själv för att tjäna pengar 

eller för att man vill påverka opinionen) och är riksrepresentativ avseende 

ålder, kön och region i åldersspannet 18-79 år.  Eventuella skevheter i 

panelstruktur avhjälps genom att ett riksrepresentativt urval dras från 

panelen samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom sk Panelmanagement. Det innebär bl a att vi 

ser till att man inte kan delta i för många undersökningar under en kort 

period, inte heller i flera liknande undersökningar. Vi har också ett system 

för belöningar till panelen. 

Fråga gärna efter mer information kring vårt panelmanagement!

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en inbjudan till undersökningen via e-post. 

Inbjudan innehåller information om hur lång tid undersökningen tar att besvara, 

sista svarsdatum samt en länk som man klickar på för att komma till frågeformuläret. 

Man kan besvara alla frågor på en gång alternativt göra paus och gå tillbaka till 

frågeformuläret vid ett senare tillfälle. 

När datainsamlingen är klar påbörjas databearbetningen. 

Därefter produceras tabeller och en rapport sammanställs.

Kort om Novus Sverigepanel
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Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi genomför kontinuerligt kvalitetskontroller och valideringar av både 

panelen och de svar som panelisterna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) har vi  konstaterat att panelisterna i Novus panel tar längre 

tid på sig för att svara på frågor och att det finns en logik i svaren (exempel: om man tycker om glass

och choklad, då tycker man också om chokladglass). I de självrekryterade panelerna ser vi inte 

denna logik i samma utsträckning. 

Vi ser också att våra panelister har ett mer  ”svensson-beteende” än självrekryterade paneler, där

Man är bl a väldigt internetaktiv.

Novus panelister får i snitt 12 undersökningar per år, vilket är betydligt färre undersökningar än många andra 

paneler, och ger en högre kvalitet i genomförandet. En annan mycket viktig kvaliltetsaspekt är att ange 

deltagarfrekvens (svarsfrekvens) vilket är ett krav enligt samtliga branschorganisationer.

Några viktiga checkpoints när man genomför webbundersökningar i paneler:
• Panelen ska vara slumpmässigt rekryterad för att kunna spegla verkligheten

• Undersökningsföretaget ska alltid kunna redovisa deltagarfrekvens för varje enskild undersökning

• Panelisterna ska inte vara proffstyckare, dvs få för många undersökningar. Får man fler än två per   

månad finns risken att man blir proffstyckare och svarar på undersökningen av fel skäl.

• Panelen ska skötas med ett bra panelmangement avseende belöningar, validering av svar osv

• Tid för fältarbetet (genomförandet av intervjuer) ska  alltid redovisas och helst innehålla både 

vardagar och helgdagar.

Kort om kvalitet i webbpaneler
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är 

Novus som undersökningsföretag ansvariga för att 

våra undersökningar tolkas rätt vid första 

publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar 

presenteras på ett korrekt sätt ber vi alltid att få se 

den text som skrivs med syfte att publiceras där 

Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga 

siffror och tolkningar som har publicerats.

Publiceringsregler

Novus varumärke är en garant 

för att en undersökning har 

gått rätt till och att 

slutsatserna kring densamma 

är korrekta utifrån målet med 

undersökningen.
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