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Globale trender og utfordringer som urbanisering, 
digitalisering og klimaendringer vil påvirke hvordan 
vi lever og jobber i fremtiden.

For å kunne bygge byer som morgendagens unge 
ønsker å bo i må vi kjenne deres preferanser. 
Hvordan har Covid-19 påvirket deres syn på byer, og 
hvilke byer som attraktive i fremtiden?

AFRY har gjennomført en undersøkelse blant unge 
voksne (18-35) i syv europeiske land: Sverige, 
Danmark, Finland, Norge, Sveits, Tyskland og 
Østerrike. I Norge ble undersøkelsen i tillegg 
gjennomført blant voksne i alderen 36-65.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 23. august 
og 6. september 2021 av YouGov. Totalt deltok 6 205 
personer i alderen 18-35 år.

Bakgrunn



I Norge deltok tilsammen 1503 personer i 
undersøkelsen.

Nær halvparten av unge mennesker foretrekker å 
bo i byer med færre enn 100 000 innbyggere.

Tilgang på arbeid og studier og nærhet til familie 
og venner er de viktigste drivkreftene når unge 
velger hvor de vil bosette seg.

Trygghet i offentlige rom trekkes frem som den 
viktigste faktoren for å oppnå mer et bærekraftig 
samfunn. Segregering og sosial ulikhet ses som 
den største utfordringen for fremtidens byer. 
Overbefolkning og klimaendringer fremheves 
også.

Norge



20%
indikerer at deres
holdning til å bo i
byer har blitt mer

negativ etter
pandemien

Endret holdning til
byer etter pandemien

SPØRSMÅL: Har holdningen din til å bo i en by endret seg som følge av 
covid-19-pandemien?

Det er tydelig at pademien har påvirket unges holdning
til hvordan og hvor unge vil bo. 

Over 20 % av deltakerne, dvs en femtedel, oppgir at 
deres holdning til byer har endret seg negativt som 
følge av pandemien. En mindre andel, 17%, svarer at 
de har fått et mer positivt syn på byer. For gruppen 
35+ er 19% mer negative og kun 7% mer positive. 

De som har en mer negativ holdning til å bo i storbyer 
blant unge bor i Innlandet. 31% mener at pandemien 
har redusert deres ønske om å bo i byen.



Storbyene tiltrekker
seg færre

SPØRSMÅL: Hvor stor by / tettsted foretrekker du å bo i? 

Vil bo i en by eller tettsted med 
færre enn 100 000 innbyggere

45%

Ønsker å bo i en millionby

7%



Livskvaliteten
utenom storbyen 12%

51%

De fleste unge foretrekker å bo i mellomstore og mindre 
byer. Selvfølgelig tiltrekkes unge av storbyer, men når 
de sier hva de foretrekker, vil litt under halvparten bo i 
en by eller tettsted med færre enn 100 000 innbyggere. 
Det er færre innbyggere enn i Stavanger by (hvor det 
bor ca. 130 000).

Stor-Oslo har i dag litt over en million innbyggere, Oslo 
by har tett opp til 700 000 innbyggere. Bergen som er 
Norges nest største by, har i overkant av 250 000 
innbyggere. 

Kun 7% unge foretrekker å bo i en millionby.

Blant 35+ ser vi en enda sterkere ønske mot å bo i 
mellomstore byer (49%). Kun 4% kunne tenke seg å bo 
i en millionby. 



SPØRSMÅL: Hva er viktigst for deg når du skal velge hvor 
du vil bo?

De tre viktigste drivkreftene når unge velger hvor de vil
bo er tilgang på job/studier, nærhet til familie og
venner og rimelige boliger.

Blant 35+ er tilgang til natur aller viktigst, fulgt av 
nærhet til familie og venner og rimelige boliger.

Jobb og studier 
tiltrekker unge

Tilgang til natur

Jobb og studier

Rimelige boliger

Nærhet til
familie og

venner



Unge orienterer seg 
bredere

”Dette er en mulighet 
for mindre byer.”
Sissel Arctander
Prosjektleder, Advansia

Over halvparten vil fortsatt bo i en større by, men 
det ser ut som de unge orienterer seg bredere, 
både mot større og mindre byer. 

Dette er en mulighet for mindre byer, så lenge de 
klarer å levere til denne gruppen som også vil ha 
et urbant liv. De unge ønsker arbeid og 
studiesteder, men det må også være et bysentrum 
med et godt tilbud. 

For de større byene er dette kanskje et signal om 
at man må bygge opp om lokal identitet og 
tilhørighet i bydelene? 

I Norge finner vi den tydeligste segregeringen i de 
største byene, og det er interessant at de unge 
peker på dette som en av de viktigste utfordring 
for framtidens byer. 



Den nære byen

74%
ønsker å bruke
maksimalt 30 
minutter på å 
reise til jobb / 

skole

SPØRSMÅL: Hvor lang tid er du villig til å bruke for å komme på jobb/skole?

Når unge deler sine preferanser om sitt fremtidige
bomiljø, ser vi et mønster – viktigheten av nærhet.

Reisetid til jobb eller skole trekkes særlig frem som en 
viktig faktor når man snakker om nærhet. I Norge er 
smertegrensen for flertallet av respondentene 30 
minutter.

Unge ønsker ikke å ha for lang reisevei til jobb, trening, 
venner eller shopping.

Det gir et bilde av den nære byen, hvor både bolig, 
fritidsaktiviteter og sysselsetting er innen kort avstand.



Grønne områder
Trygghet i det 
offentlige rom Rimelige boliger

Den bærekraftige
byen er inkluderende
og grønn

SPØRSMÅL: Hva anser du som viktigst for å oppnå et økonomisk, 
sosialt og miljømessig bærekraftig samfunn?



Sosial segregering og
ulikhet

Klimaendringer

Overbefolkning

SPØRSMÅL: Hva ser du som de største utfordringene 
for fremtidens byer?

Den unge generasjonen er bevisst, engasjert og
brenner for bærekraft.

Når de peker på hva som er de tre største
utfordringene for fremtidens byer, kommer sosial
ulikhet og segregering på topp. Klimaendringer og
overbefolkning fremheves også.

For å skape attraktive byer og samfunn, uavhengig av 
størrelse, må disse problemene tas opp. Dette er viktig 
for å skape miljøer hvor folk kan se en fremtid.

For 35+ er det enda større tyngepunkt på sosial 
segregering og overbefolkning. 

Byer er nøkkelen til
bærekraftig endring



En godt planlagt belysningsløsning kan utgjøre stor 
forskjell for opplevelsen når vi ferdes ute etter 
mørkets frembrudd. Belysning kan gi oss større 
fleksibilitet i nattetimene, skape tilgjengelighet, 
økt trygghetsfølelse og gi god orientering og 
lesbarhet.

Et pent opparbeidet og lyssatt uterom er beviselig 
mindre utsatt for hærverk og mer benyttet. Men 
det handler ikke bare om å tilføre masse lys. Et 
område med for mye belysning kan også bidra til 
at omkringliggende områder oppleves mørke. 

Lys er spennende, lys kan inspirere - det handler 
om lys i riktig mengde og kvalitet når vi 
mennesker behøver det.

Morten Jensen,
Manager Light Bureau Norway



Ro og fred hjemme
Vi har blitt vant til å lage vårt eget lydmiljø
gjennom hodetelefoner med musikk, podcaster og
telefonsamtaler. 60 % av de unge i vår
undersøkelse mener det er viktig, eller veldig viktig, 
med et godt lydmiljøet i hjemmet. Blant 35+ er 
tallet 74%.

Når det gjelder forstyrrende støy, trafikkstøy og
støy fra byliv (gateliv, barer, skolegårder, 
idrettsarenaer) det viktigste å unngå. Så lite støy
som mulig uavhengig av kilde trekkes også frem.

Så lite støy som mulig Trafikkstøy Byliv

SPØRSMÅL: Hvor viktig er lydmiljøet for deg, dvs. lydene i og rundt
hjemmet ditt? Hva er viktigst for deg når du skal velge hvor du vil bo?



”God planlegging gir 
gode lydmiljøer.”
Andreas Lejholm
Country Manager Norway, Efterklang

Med økt fokus på mobilitet og nærhet 
er lydmiljø et spesielt viktig tema i et 
moderne bærekraftig samfunn. 

Støy har reell dokumentert 
stressøkende og helseplagene 
påvirkning hos mennesker. Det vil være 
mulig å ivareta, utvikle og fremme 
gode lydmiljøer gjennom god 
arealplanlegging og innføring av 
støyforebyggende tiltak i de tidligste 
fasene av byutviklingsprosjekter.

Dmitry Vasilev
Akustikkrådgiver, Efterklang



22%

14%
Kollektivtrafikk

Egen bil

20%
Gå

10%
Sykkel

Unge fortrekker mer
bærekraftig transport

Mobilitets- og transportsektoren gjennomgår store 
endringer, hvor både drivstoff og eierskapsformer 
utvikles. Blant 35+ oppgir 38% at de foretrekker å 
bruke egen bil til daglig kontra 22% blant unge. 

Å fortsette å tilrettelegge for bærekraftig transport av 
både varer og mennesker, uavhengig av hvor man bor, 
er et avgjørende spørsmål for om vi skal nå 
klimamålene.

Resultatet tyder på at det fortsatt gjenstår mye arbeid
for å forenkle og gjøre disse transportformene
tilgjengelige for alle.

SPØRSMÅL: Hvordan foretrekker du å komme deg fra A til B i
hverdagen? 



En bærekraftig
fremtid nærme deg

45%

Mener det er viktig/ 
svært viktig, at lokale
beslutningstakere har en
ambisiøs
bærekraftsagenda.

Fremtidige generasjoner vokser opp med en større
bevissthet rundt bærekraft, og viktigheten av å utvikle
samfunnet i en mer fossilfri, sirkulær og inkluderende
retning.

Bærekraft påvirker både unges liv og deres livsstil i 
lokalsamfunnet: 43% mener at bærekraft er viktig, 
eller veldig viktig når de skal velge hvor de skal bo.

I tillegg oppgir nesten halvparten av alle 
respondentene at det er viktig, eller veldig viktig, at 
deres lokale beslutningstakere har en ambisiøs
bærekraftsagenda.

SPØRSMÅL: Hvor viktig det er for deg at lokale beslutningstakere har en
ambisiøs bærekraftsagenda? 



Takk!

For mer informasjon og
perspektiver om fremtidens
byer – gå inn på vår
hjemmeside
afry.no/futurecities

#makingfuture


