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Undersökningen ger:

Smart metod ger verkliga prioriteringar!

Det enklaste sättet att undersöka prioriteringar är att låta någon svara på ”hur 

avgörande” olika saker är på en skala. Tyvärr finns en tendens till att allt blir viktigt 

eftersom de tillfrågade INTE tvingas prioritera mellan olika alternativ. Skillnaderna 

mellan hur viktiga alternativen är underskattas därför.

Av den anledningen har vi använt en annan metod (MaxDiff) som innebär att olika 

alternativ presenteras i block om fem. Den tillfrågade får sedan ange vad som är 

mest respektive minst viktigt. Alternativen blandas om och nästa fråga består 

av en ny kombination av alternativ. Med hjälp av statistiska analyser får vi ett 

resultat där de olika alternativens viktighet kan rangordnas. Vi kan också läsa ut 

hur mycket viktigare en viss sak är jämfört med en annan. 

• En kartläggning över hur människor prioriterar när de väljer bostad.

• Kunskap om hur prioriteringarna skiljer sig mellan olika målgrupper.

• Jämförelser av olika variabler såsom geografi, upplåtelseform och 

bostadstyp.

• Bekräftelse/dementi på ”gamla sanningar”.

• … ett underlag för att utveckla bättre/rätt bostäder framöver. 

Livets 

prioriteringsbegräsningar 

fångas upp i undersökningen. 



Bostadens läge och pris är 

INTE med i undersökningen. Aspekterna är så 

avgörande att de skulle dominera resultaten och 

omöjliggöra tolkning. 

Undersökningen i korta ord

▪ Bra kök

▪ Bra ljusinsläpp

▪ Bra parkeringsmöjligheter

▪ Bra planlösning

▪ Egen balkong, uteplats eller tomt

▪ Fin utsikt

▪ Gott om förvaringsutrymmen

▪ Husets utseende och arkitektur

▪ Insynsskyddat läge

▪ Bemötande från mäklare/förmedlare*

▪ Bostadsutvecklarens rykte*

▪ Möjligheter att göra inredningsval*

▪ Litet eget ansvar för underhåll och renoveringar

▪ Låg bullernivå

▪ Miljövänligt boende (t.ex. energieffektivitet, 

källsortering)

▪ Möjlighet att se bostaden eller en visningsbostad 

innan beslut

▪ Närhet till grönområden (t.ex. allmänningar, parker)

▪ Tillgång till gemensamma faciliteter (t.ex. festlokal, 

gym, bastu)

▪ Tillgänglighetsanpassningar (t.ex. hiss, inga trösklar, 

vitvaror i arbetshöjd)

▪ Ingen budgivning**

▪ Först in i bostaden**

▪ Inget renoveringsbehov**

De aspekter som har funnits med i undersökningen d.v.s. det som 

svarspersonerna har kunnat välja mellan listas nedan. Varje person har 

upprepade gånger fått välja den viktigaste och den minst viktiga av fem 

olika aspekter. Varje aspekt har varit valbar lika många gånger.

*Alternativet visas endast för köpare/intressenter **Frågan visas endast till allmänheten (webbpanel)

Urval: Har flyttat 

eller ska flytta 

inom 5 år

ALLMÄNHETEN

Webbpanel

1 330 personer

INTRESSENTER 

av nyproduktion

1 951 personer

Bostadsutvecklares 

intresseregister

KÖPARE 

av nyproduktion

2 209 personer

Som har köpt en 

nyproducerad bostad 

2016 eller senare



Resultatet presenteras i form av 

”viktighetspoäng” där faktorn med 

mest poäng har högst prioritet 

osv.

Summan av alla poäng är 1000 och 

resultaten redovisas på kvotnivå 

vilket innebär att 100 är dubbelt så 

viktigt som 50 osv.

Svarsskalan är relativ. Det innebär att 

ett värde endast kan jämföras med 

övriga faktorer som varit med i 

samma undersökning.

Allmänheten, intressenterna och 

köparna av nyproduktion har valt 

mellan i princip samma faktorer vilket 

medför god, men ej exakt, 

jämförbarhet mellan grupperna. 
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Så här tolkas resultatet!

”100 är dubbelt 

så viktigt som 50 

– på riktigt alltså”

Resultat för följande presenteras:

De som vill hyra kontra de som vill köpa en bostad

De som efterfrågar ett småhus vs. en lägenhet

Bostadsort (Storstad, Mellanstorstad och Landsort)

Olika inkomstgrupper

Olika kundgrupper - livsfaser

Vi kommer att beskriva skillnader som är utmärkande för varje grupp i förhållande 

till andra grupper. Skillnader kan både röra viktiga som oviktiga aspekter.
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Hur 

väljer vi 

bostad?

I fösta hand prioriteras bostäder som har:

Balkong/uteplats eller egen tomt

En bra planlösning som passar ens behov

Ett kök som faller en i smaken

Möjligheten att se bostaden innan beslut är också 

en mycket viktigt faktor när vi väljer bostad.


