Vedligeholdelse i sommerferien
Benytter boligejerne sommerferien til
vedligeholdelsesopgaver?
Hvilke ting prioriteres i løbet af sommeren?
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Et helejet Realdaniaselskab

Metode
Interviewperiode & dataindsamlingsmetode:
Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. - 22. juni 2016 via internettet med udgangspunkt i
YouGov Panelet.
Målgruppe:
Undersøgelsen er gennemført blandt danske boligejere i alderen 25-74 år, som ikke bor i
etagebyggeri.
"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 1008 CAWIinterview med danske boligejere, som ikke bor i etagebyggeri i alderen 25-74 år, i perioden 16. - 22.
juni 2016”.
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sommerferien
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Benytter du din sommerferie til at
vedligeholde din bolig?

Flere kvinder end
mænd vil bruge
sommerferien
aktivt

Base (1008)

Ja

45%

Nej

11%

Ved ikke

6%

0%

Kilde: YouGov, juni 2016

…det samme
gælder for
boligejere med
husstandsindkomst
på kr. 700.000+

37%

Nej, jeg holder ikke sommerferie
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Boligejere under 60
år er indstillet på
sommeraktivitet…

50%

Hvilke ting vil du foretage dig i denne
sommer? (flere svar muligt)

Flere mænd end kvinder
maler udvendigt og
renser tagrender – flere
kvinder end mænd
foretager ændringer i
boligindretningen

Base: Bruger sommerferie på at vedligeholde boligen (455)

Male udvendigt
Rense tagrender
Vedligeholde træværk omkring taget
Vedligeholdelse af facader
Vedligeholde eller etablere terrasse
Male indvendigt
Foretage ændringer i boligindretningen
Rense tag (og kvist)
Ordne, rense eller slibe gulv
Vedligeholde eller etablere nyt bad og/eller køkken
Reparere tag (og kvist)
Udskifte vinduer
Andet
Ved ikke

58%
40%
29%
25%
24%
22%
8%
8%
5%
4%
4%
4%
22%
1%
0%

Kilde: YouGov, juni 2016
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