Vi gør dig klogere på din bolig

METODE

INDSIGTER

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov

Ca. 7% svarer at corona-epidemien har haft betydning for, hvor man i
fremtiden vil bosætte sig.

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+, som
bor ejer- eller andelsbolig
Der er i alt gennemført 1015 CAWI-interviews i perioden 15. - 18.
maj 2020

Set i forhold til alle i undersøgelsen, er der ca. dobbelt så mange blandt
dem der bor i hovedstadsområdet, der svarer at corona-epidemien har
haft betydning for hvor de i fremtiden vil bosætte sig.
Blandt dem der bor i bymæssig bebyggelse med under 10.000 indbyggere
eller i landområderne svarer en overvægt, at det ”ingen betydning” har.

Familiens livscyklus

Især ønsket om hus og have samt grønne, rekreative områder i byerne
der er ønske om.
Ønsket om hus og have er især udsprunget pga. corona-epidemien.

Før familie Personen er 18-45 år og har ingen børn
Ung familie Personen har hjemmeboende børn hvor yngste barn
er 0-6 år
Voksen familie Personen har hjemmeboende børn hvor yngste
barn er 7 år eller ældre
Erhvervsaktive uden hjemmeboende børn Personen er 46 år
eller ældre uden hjemmeboende børn og er aktiv på
arbejdsmarkedet
Pensionister/ikke erhvervsaktive uden børn Personen er 46 år
eller ældre uden hjemmeboende børn og er ikke aktiv på
arbejdsmarkedet

Hænderne holdes rene, både med håndsprit og med vask (oftere end før).
Blandt de unge (25-34 år) er der færre, der har renset hænder med
håndsprit eller vasker hænder. Blandt dem der bor i hovedstadsområdet
er der færre, der har renset hænder med håndsprit.

Netto har 35% sat gang i et projekt (enten inden- eller udendørs).
For langt størstedelens vedkommende har corona-epidemien ikke medført
at ellers planlagte aftale med håndværkere er blevet aflyst.
Netto har 11% foretaget et eller flere tiltag i boligen pga. coronaepidemien. Det er især bedre indretning af hjemmearbejdsplads samt
etablering af hjemmearbejdsplads.
Ca. 68% svarer at der er mulighed for at isolere corona-smittede – enten i
eget rum eller i eget rum og med adgang til eget toilet.

Bosætte sig i fremtiden
Spørgsmål: Har corona-epidemien haft betydning for, hvor du i fremtiden kunne tænke dig at
bosætte dig?
Base: Alle (n= 1015)

▪ Ca. 7% svarer at corona-epidemien har haft betydning
for, hvor man i fremtiden vil bosætte sig

▪ Der er en markant overvægt blandt de yngre (25-34 år)
det har betydning for, hvor de i fremtiden kunne tænke
sig at bo…
… her finder vi også før familierne og de unge familier
▪ Også blandt dem med de lange uddannelser og de høje
husstandsindkomster, er der en overvægt der svarer, at
corona-epidemien har betydning for hvor de i fremtiden
vil bosætte sig
▪ Set i forhold til alle i undersøgelsen, er der ca. dobbelt
så mange blandt dem der bor i hovedstadsområdet, der
svarer at corona-epidemien har haft betydning for hvor
de i fremtiden vil bosætte sig
▪ Blandt dem der er 55+ år er der en overvægt der svarer,
at det ”ingen betydning” har. Det samme gælder for dem
der bor i bymæssig bebyggelse med under 10.000
indbyggere eller i landområderne

Ja, vil flytte væk fra en stor/større by

2%

Ja, vil gerne flytte til en stor/ større by

2%

Ja, vil gerne flytte til tættere beboet område

1%

Ja, vil gerne flytte til mindre beboet område

2%

Ja, i begyndelsen af karantænen, men ikke
længere

2%

Nej, ingen betydning

Ved ikke

89%

2%

Lysten til at flytte ændret under corona
Spørgsmål: Er din lyst til at flytte til et andet sted blevet større, uændret eller mindre i løbet af
corona-epidemien?
Base: Vil gerne flytte (n= 67)

OBS Lille stikprøvestørrelse

▪ Ca. 34% svarer at lysten til at flytte et andet sted hen er
blevet større i løbet af corona-epidemien

Mindre [1]

6%

Uændret
[0]

55%

Større [1]

Ved ikke

34%

4%

Ønsket om……
Spørgsmål: Har corona-epidemien givet dig lyst til at få følgende?
Base: Alle (n= 1015)

▪ Især sommerhus og grønne,
rekreative områder i byerne (det
sidste kan være vanskeligt at have
indflydelse på)
▪ Corona-epidemien har en særlig
betydning for dem der svarer
grønne, rekreative områder i
byerne, et rum i boligen hvor man
kan isolere sig samt sommerhus

Net: Ja
Hus
Lejlighed
Sommerhus
Have
Kolonihave/nyttehave

Grønne, rekreative områder i byerne
Altan

Et rum i din bolig, hvor man kan være isoleret fra resten af familien
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0%
3%4%

0%5%

4%

16%

68%

0%
4% 6%

2% 10%

67%
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2% 5%

58%

Ja, udelukkende grundet corona-epidemien

Ja, dels grundet corona-epidemien

Ja, men ikke grundet corona-epidemien

Nej

Ikke relevant – har allerede

Ved ikke

18%
29%

Net: Ja,
grundet
corona

5%

Ønsket om……
Spørgsmål: Har corona-epidemien givet dig lyst til at få følgende?

Base: Har ikke dette i forvejen

▪ Især ønsket om hus og have (hører
ofte sammen) samt grønne, rekreative
områder i byerne (det sidste kan være
vanskeligt at have indflydelse på)
▪ Ønsket om hus og have er især
udsprunget pga. corona-epidemien
▪ Blandt de 25-34 årige er der en
markant overvægt der udtrykker
ønsker inden for alle de nævnte
områder – også når det
udelukkende/dels er grundet coronaepidemien

Hus (n=330)

2% 9%

Lejlighed (n=857)

0%
3% 6%

Sommerhus (n=881)
Have (n=369)
Kolonihave/nyttehave (n=947)

▪ En overvægt blandt dem er 55+ år
Grønne, rekreative områder i byerne (n=778)
svarer ”nej”

▪ Især personer med høje
Altan (n=830)
husstandsindkomster ønsker hus, have
eller sommerhusEt rum i din bolig, hvor man kan være isoleret fra resten af familien (n=720)
Ja, udelukkende grundet corona-epidemien
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12%
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82%

Ja, dels grundet corona-epidemien

32%

5%

89%

15%

Net: Ja,
grundet
corona

5%

88%
13%

Net: Ja

Ja, men ikke grundet corona-epidemien

7%
4%
6%

Nej

Ved ikke

Forholdsregler
Spørgsmål: Hvilke af disse har du gjort, mens der har været corona-virus i Danmark?
Base: Alle (n= 1015)

▪ Hænderne holdes rene, både med håndsprit og med
vask (oftere end før)
▪ Der sker et niveauskift til de øvrige tiltag – ekstra
rengøring og udskiftning af håndklæder
▪ Ca. 7% har ikke ageret anderledes end normalt
▪ Blandt de unge (25-34 år) er der færre, der har renset
hænder med håndsprit eller vasker hænder

▪ Blandt dem der bor i hovedstadsområdet er der færre,
der har renset hænder med håndsprit

Renset hænder med håndsprit

82%

Vasket hænder oftere end før

82%

Gjort ekstra rent i hjemmet, de steder, du
ofte har berøring med – fx dørhåndtag,
køleskab, skuffer, låger, stikkontakter,…

33%

Skiftet håndklæder oftere, end du plejer

32%

Gjort ekstra rent i hjemmet, generelt

24%

Andet

6%

Ikke gjort noget anderledes end vanligt

7%

Ved ikke

1%

Projekter
Spørgsmål: Har du sat gang i projekter i din primære bolig og have, mens der har været corona-virus,
som du ellers ikke ville have sat gang i (du kan både selv have lavet dem eller fået andre, fx håndværkere
til det)? Du kan markere flere svar
Base: Alle (n= 1015)

Ja, malet indendørs
Ja, lagt nyt gulv eller slebet eller behandlet…

▪ Ca. 64% har ikke sat gang i et eller flere af de nævnte
projekter

10%
2%

Ja, skiftet fliser indendørs

1%

Ja, fået nyt køkken

2%

Ja, fået nyt bad

1%

▪ Ca. 20% (netto) har sat gang i et eller flere projekter
Ja, købt nye møbler
indendørs og ca. 25% (netto) har sat gang i et eller flere
Ja, etableret nye rum
projekter udendørs…
Ja, ændret indretningen af rum (åbnet mere…
…netto har 35% sat gang i et projekt (enten inden- eller
Ja, andre projekter indendørs i hjemmet,…
udendørs)

4%
1%
3%
3%

Ja, malet udendørs

▪ Personer under 55 år sætter i højre grad gang i et eller
flere projekter.

Ja, lavet ny terrasse

▪ Især de unge (25-34 år) har haft fokus på de indendørs
projekter – der er blevet lagt/slebet gulve, etableret nyt
køkken, købt nye møbler samt ændret i indretningen af
rum

9%
4%

Ja, lavet bålplads

1%

Ja, fået drivhus

1%

Ja, bygget skur eller forbedret det gamle

3%

Ja, bygget legehus/hytte eller sat det i stand

1%

Ja, nedgravet trampolin

0%

Ja, lavet faskine

0%

Ja, udskiftet vindskede

0%

Ja, lavet nye blomsterbede

10%

Ja, andre projekter på grunden, noter venligst:

7%

Nej
Ved ikke

64%

1%

Afbestille håndværkere
Spørgsmål: Har corona-epidemien fået dig til at afbestille håndværkere, du havde bestilt?
Base: Alle (n= 1015)

▪ For langt størstedelens vedkommende har coronaepidemien ikke medført at aftale med håndværkere er
blevet aflyst

Ved ikke
1%
Ja
3%

▪ Blandt de unge (25-34 år) er der en overvægt, der
svarer ”ja”

Nej
96%

Hjælp til byggeriet og håndværkere
Spørgsmål: Har du bevidst lavet projekter for at holde byggeriet eller den lokale håndværker i
gang under corona-epidemien?
Base: Alle (n= 1015)

▪ Ca. 92% svarer ”nej” til at de har lavet projekter for at
holde gang i byggeriet mv.

Ved ikke
2%
Ja
6%

Nej
92%

Køb og salg af bolig
Spørgsmål: Har corona-epidemien afholdt dig fra at sætte din bolig til salg eller købe ny bolig?
Base: Alle (n= 1015)

▪ Ca. 4% svarer at corona-epidemien har afholdt dem fra
at sætte bolig til salg eller købe bolig
▪ Det er især blandt de unge (25-34 år) man har holdt
igen

Ja, sætte bolig til salg

1%

Ja, købe ny bolig

1%

Ja, både køb og salg

2%

Nej

46%

Har ikke planer om at købe eller sælge
bolig

Ved ikke

49%

1%

Nye/fremtidige projekter i boligen
Spørgsmål: Har corona-epidemien givet dig/husstanden anledning til nye/fremtidige projekter i
boligen?
Base: Alle (n= 1015)

▪ Ca. 86% mener ikke corona-epidemien har givet
anledning til nye projekter i hjemmet
▪ Netto har 11% foretaget et eller flere tiltag
▪ Det er især bedre indretning af hjemmearbejdsplads
samt etablering af hjemmearbejdsplads
▪ Det er især blandt de unge (25-34 år) der er fundet
anledning til at nye/fremtidige projekter

Ja, etablering af hjemmekontor (separat
rum)
Ja, etablering af hjemmearbejdsplads
Ja, bedre indretning af hjemmearbejdsplads

1%

3%

5%

Ja, indretning af hjemmet, så en eller flere i
husstanden kan være i isolation

2%

Ja, ekstra rum i boligen

0%

Ja, anneks eller anden udendørs
opholdsrum

1%

Ja, andet, notér venligst:

1%

Nej
Ved ikke

86%

2%

Isolation i boligen
Spørgsmål: Er det muligt i din bolig, at et medlem af husstanden vil kunne isoleres fra de øvrige, i
tilfælde af corona smitte?
Base: Alle (n= 1015)

▪ Ca. 60% svarer at der er mulighed for at isolere coronasmittede – enten i eget rum eller i eget rum og med
adgang til eget toilet
▪ Blandt de unge er det ca. hver tredje, der ikke har
mulighed for det

Ja, der er mulighed for at kunne isolere
corona smittede (med hensyn til eget
opholdsrum)

33%

Ja, der er mulighed for at kunne isolere
corona smittede (både med hensyn til
eget opholdsrum og eget toilet)

27%

Nej, det er ikke muligt at isolere corona
smittede

25%

Ikke relevant da jeg bor alene

Ved ikke

13%

3%

Isolation i boligen
Spørgsmål: Er det muligt i din bolig, at et medlem af husstanden vil kunne isoleres fra de øvrige, i
tilfælde af corona smitte?
Base: Base: Ikke svaret at man bor alene (880)

▪ Ca. 68% svarer at der er mulighed for at isolere coronasmittede – enten i eget rum eller i eget rum og med
adgang til eget toilet
▪ Der er færrest blandt de unge (25-34 år), der har
mulighed for at isolere corona smittede

Ja, der er mulighed for at kunne isolere
corona smittede (med hensyn til eget
opholdsrum)

38%

Ja, der er mulighed for at kunne isolere
corona smittede (både med hensyn til eget
opholdsrum og eget toilet)

31%

Nej, det er ikke muligt at isolere corona
smittede

Ved ikke

28%

3%

