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Metode
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Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:

Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november - 2. december 2016 via internettet med 

udgangspunkt i YouGov Panelet.

Målgruppe:

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18+ år.

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. 

Data er indsamlet så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i 

målgruppen. 

Offentliggørelse – af resultater:

Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde.

Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som 

følger skal inkluderes:

”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1007 CAWI-

interview med danskere i alderen

18+ år, i perioden 28. november - 2. december 2016”.



Vis hjælpelinjer som hjælper ved 

Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter 

Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer 

Vælg OK 

Boligøkonomi
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Hvis du har et lån med variabel rente i din bolig, 
overvejer du så at skifte over til et fastforrentet 
lån?
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Ja, overvejer at 
skifte
6%

Nej, overvejer 
ikke at skifte

26%

Har ikke lån med 
variabel rente

46%

Har variabelt 
forrentet lån, men 
ved ikke om jeg 

vil skifte
7%

Ved ikke
15%



Hvad er de vigtigste årsager til, at du vil skifte 
over til et fastforrentet lån?
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stiger snart
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opsiges når det

passer mig,
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OBS: n=37



Hvad betyder mest for dig i din boligøkonomi?
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En fast rente i 30 
år med relativt 

små afdrag
45%

En variabel rente i 30 år 
med relativ store afdrag

17%

Ved ikke
38%

Fast rente med 

små afdrag

Knapr 4 ud af 

10 ”ved ikke”


