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Ny undersökning visar: Svenskarna öppna
för nya visningsformer

Bostadsintresset är stort bland svenskarna och de senaste åren har de olika
möjligheterna till att kunna titta på och skapa sig en bild av bostaden, utan
att behöva vara på plats utvecklats. Men vad lockar mest på en
bostadsvisning och hur vill svenskarna gå på visning i framtiden? Svensk
Fastighetsförmedlings nya Trendrapport visar att fyra av tio lockas av öppen
spis och att majoriteten vill gå på traditionella visningar. 16 procent kan
tänka sig att gå på digitala visningar i framtiden.

Svensk Fastighetsförmedling presenterar för femte gången Trendrapporten,
en riksrepresentativ undersökning genomförd av Kantar Sifo där svenskarna
gett sin syn på framtidens boende. Över 2 300 personer har svarat på frågor
rörande ekonomi, bostadsbyte och inredning. Årets rapport visar att öppen
spis är det som lockar flest svenskar på bostadsvisningar. Det uppger hela 42
procent. Balkong, kakelugn och takhöjd ökar också intresset för bostaden.

Resultatet visar också att hela 70 procent av svenskarna vill fortsätta att gå
på traditionella visningar i framtiden. Privata förhandsvisningar är också
populärt. Trots att tekniken är relativt ny uppger 16 procent att de vill gå på
digitala visningar, såsom 3D-visningar. Det är främst män som är intresserade
av digitala visningar, 18 procent uppger detta. Motsvarande siffra bland
kvinnor är 13 procent. En av tio kan dessutom tänka sig att köpa en bostad
efter att endast sett den online.

– För oss på Svensk Fastighetsförmedling är det viktigt att göra det så enkelt
och tryggt som möjligt att sälja och köpa bostad. Vi måste därför
kontinuerligt anpassa våra tjänster utifrån kundernas behov och önskemål.
Trendrapporten visar att majoriteten av svenskarna vill fortsätta att gå på
traditionella visningar men också att det finns en önskan om digitala
visningar i framtiden. Det är därför viktigt att vi som mäklarkedja fortsätter



att satsa på den digitala utvecklingens möjligheter och på så sätt möter våra
kunders vilja och förväntningar, säger Tanja Ilic, vd på Svensk
Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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