
För nästan 70 procent av personer under 25 år är drömhemmet ett 

egnahemshus 
  
I samband med att Bostadsmässan öppnades publicerades den nyaste undersökningen om boendets 
ideal. På basen av resultaten har naturens betydelse som en del av välbefinnandet ökat bland personer 
under 25 års ålder med mer än en fjärdedel. Naturen i stadsmiljön räcker numera endast för 24 procent 
av respondenterna, när procentandelen ännu ifjol var 59. Till och med 68 procent av dem anser att ett 
egnahemshus är den ideala boendeformen. 
 
Bostadsmässan utför årligen en undersökning om boendets ideal, som följer finländarnas drömmar och 
behov kring boende. Förändringar till följd av coronaåret framkommer starkare i årets 
undersökningsresultat bland målgruppen för personer under 25 år. Naturens betydelse som en del av 
välbefinnandet har stärkts speciellt hos unga vuxna, eftersom endast 67 procent av vuxna under 25 år 
ansåg att naturen var betydande för välbefinnandet år 2020, så var 93 procent av denna åsikt år 2021. På 
samma sätt är naturen i stadsmiljön tillräcklig för allt färre unga människor: 2020 sade 59 procent av 
respondenterna att den räckte och 2021 upplevde endast 24 att den räcker. Intresset för hus som byggts 
för eller av en själv har också stärkts. För 68 procent av personer under 25 år är egnahemshus en idealisk 
boendeform. 
 
Vid granskning av alla åldersgrupper som svarat på undersökningen kan konstateras att inga påtagliga 
förändringar har hänt i tillfredsställelsen vad gäller boende under det senaste året. Ideal kring boende 
ändras långsamt och i förhållande till livsstilen och -situationen. I 2021 års undersökning berättade endast 3 
procent att de var ganska eller mycket missnöjda med sitt eget bostadsområde eller att de genast vill flytta. 
Nästan hälften av respondenterna är till och med mycket nöjda med sitt område. Däremot drömmer 
emellertid hälften av respondenterna om att byta hem.  
 
Innanför hemmets väggar är det mycket på gång. En tredjedel har ständigt något projekt på gång i 
hemmet.  Till och med 75 procent berättar att de följer någon kanal som handlar om boende, renovering 
eller heminredning: vanligtvis TV-program, vännernas projekt, Instagram eller webbplatser för 
bostadsförmedling.  
Vad är det då som finländarna vill ha i sina hem? En egen bastu ligger fortfarande högst upp på önskelistan: 
83 procent av respondenterna vill ha en och 64 procent har redan en. Coronans inverkan avspeglas 
troligtvis i att viljan att ha separata utrymmen och rum har stärkts jämfört med 2020 års undersökning: 
garderob, grovkök, arbetsrum, hobbyrum finns högst upp på önskelistan.  
 
En enda dröm om hur man vill bo finns naturligtvis inte och önskemålen är slutligen bundna till livsstilen 
och -situationen, vilket bostadsmässan i Lojo är ett bra exempel på. Bostadsmässan har över 30 öppna hem 
som visar uppfyllda drömmar kring boende för olika livssituationer: från den studerandes första lägenhet 
till ett ungt pars drömhem och från rymliga hus med hänsyn tagen till barnfamiljernas behov till två vuxna 
personers hem som planerats med pensionsålderns tillgänglighet i åtanke.  
 
Bostadsmässan äger rum i Lojo 9.7–8.8.2021. Biljetter säljs på nätet och för att försäkra hälsosäkerheten på 
mässområdet bokas besökstiden på förhand i samband med biljettköpet. 
Läs mer om undersökningen om boendets ideal 
  
Ytterligare information: Anne Pallaste, utvecklingsdirektör, Andelslaget Finlands Bostadsmässa, tfn 050 355 
3530, anne.pallaste@asuntomessut.fi 
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