
Så doftar  
trygghet
På uppdrag av Riksbyggen har Sifo gjort en undersökning om 
doft, hemkänsla och trygghet.  

I maj 2018 ställde Sifo tre frågor till 1063 personer i deras undersökningspanel, som är riksrepresentativ vad gäller spridning på ålder, 
kön och geografi. Respondenterna fick svara på tre frågor varav en var en öppen fråga. 



Olika saker bidrar till en god hemkänsla.  
Hur viktig är doften för en god hemkänsla?

8 av 10 svenskar tycker att doften i ett hem är viktig för att skapa god 
hemkänsla. 

84% av Sveriges kvinnor svarade att doften är ganska eller mycket 
viktigt för en god hemkänsla. Samma siffra för män är 75%. 

Norra Mellansverige ligger i topp (86%) bland de regioner som tycker 
att doften är viktig för hemkänslan. I Östra Mellansverige anger 73% att 
det är viktigt.



77% av Sveriges befolkning tycker det är mycket viktigt eller viktigt att 
en ny bostad doftar nytt och fräscht.  

82% av kvinnorna svarade att det var viktigt för en ny bostad. Samma 
siffra för män var 72%. 

Var fjärde person i åldersgrupp 16-29 år tycker inte att det är viktigt att 
en ny bostad luktar nytt och fräscht. För enbart män i samma 
åldersgrupp är det ännu färre som tycker det är viktigt (33%). 

Hela 87% av personerna i åldern 65-79 år tycker det är viktigt att en ny 
bostad luktar gott!

Människor värderar olika saker när de byter bostad. 
Hur viktig är det för dig att en ny bostad doftar nytt och fräscht? 



Vår relation till dofter är ofta unik.  
Vilka dofter påminner dig om trygghet? (öppen fråga)  

Topp tio av de dofter som svenskar förknippar med trygghet:  

1.  Bullar & nybakat 
2. Blommor 
3. Syrén  
4. Skog  
5. Kaffe  
6. Gräs  
7. Hav  
8. Sommar  
9. Mat  
10. Liljekonvalj



Sammanfattning

‣ Kvinnor tycker i större utsträckning att doften är viktig för en god 
hemkänsla och att det är viktigt att en ny bostad doftar nytt och 
fräscht, jämfört med män. 

‣Var fjärde person i åldersgrupp 16-29 år tycker inte att det är 
viktigt att en ny bostad doftar nytt och fräscht. Ny och fräsch doft 
spelar däremot en större roll för personer som är 65-79 år där 87 
procent tycker att det är mycket viktigt. 

‣Doften av kanelbullar och nybakat påminner i stor utsträckning 
om trygghet!


