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Globala trender och utmaningar som urbanisering, 

digitalisering och klimatförändringar, kommer 

att påverka hur vi bor och lever i framtiden.

För att kunna bygga städer som morgondagens 

ungdomar vill bo i så måste vi känna till deras 

preferenser. Det är också av intresse att veta hur 

Covid-19 har påverkat deras syn på städer och vilka 

städer som lockar inför framtiden.

Därför har AFRY genomfört en undersökning bland 

unga vuxna i sju europeiska länder: 

Sverige, Danmark, Finland, Norge, Schweiz, 

Tyskland och Österrike.

Undersökningen genomfördes den 23 augusti till den 

6 september 2021 bland unga i åldrarna 18-35 år. 

Totalt deltog 6 205 personer, varav 991 i Sverige.

Bakgrund



I Sverige deltog nära 1 000 unga i undersökningen.

Den medelstora staden har befäst sin ställning 

sedan Covid-19: majoriteten av unga föredrar att 

bo i en stad med en befolkning under 100 000 

invånare.

Boende, arbete och studier är de främsta 

drivkrafterna när unga väljer var de vill bo.

Prisvärda bostäder anges som den viktigaste 

faktorn för att uppnå ett hållbart samhälle, och 

segregation och social ojämlikhet anges som den 

största utmaningen för framtidens städer, före 

överbefolkning och klimatförändringar.

1000 unga röster



Regionen mellersta Norrland innefattar Jämtlands 

och Västernorrlands län. 

Den medelstora staden har befäst sin ställning 

sedan Covid-19. Majoriteten, 51 %, av unga vuxna 

i Sverige föredrar att bo i ett samhälle med mindre 

än 100 000 invånare. I mellersta Norrland vill så 

många som 8 av 10, 82 %, bo i en stad med 

mindre än 100 000 invånare. Det är den högsta 

siffran av alla regioner.

Unga i regionen värdesätter också i mycket 

högre utsträckning tillgång till naturen än 

övriga landet.

Mellersta Norrland



19%

Förändrad attityd
till städer
efter pandemin

FRÅGOR: Har din inställning till att bo i en stad förändrats

till följd av coronapandemin?

Var föredrar du att arbeta?

Det är tydligt att pandemin har satt sina spår i ungas 
attityd gällande hur och var de vill bo.

Nationellt svarar så många som 22 %, en dryg 
femtedel, att deras inställning till städer förändrats 
negativt till följd av pandemin, medan en mindre 
andel, 14 %, svarar att de istället fått en mer positiv 
syn på städer. 51 % svarar att deras inställning till 
städer inte har förändrats till följd av pandemin.

I mellersta Norrland svarar 19 % att deras inställning 
till städer förändrats negativt till följd av pandemin. 7 
% svarar att den förändrats positivt och 68 % svarar 
att den inte påverkats alls, jämfört med 51 % 
nationellt.  

Regionen sticker också ut med att de är betydligt mer 
positiva till att arbeta på kontoret jämfört med övriga 
regioner. 
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Storstaden
lockar allt färre

FRÅGA: Hur stor ort föredrar du att bo i, dvs. hur stor 

tycker du att befolkningen i ditt lokalområde ska vara?

Av unga vuxna i Sverige vill bo i 
en stad med mindre än 100 000 

invånare

51%

I mellersta Norrland är siffran 
avsevärt högre, 82 % vill bo i en 
stad mindre än 100 000 invånare

82%



Livskvaliteten
bortom storstaden 12%

51%

En trend AFRY tidigare kunnat skönja befästs i den nya 

undersökningen: de flesta föredrar den medelstora 

staden.

Visst lockar fortfarande storstäder för somliga, men när 

de unga i Sverige anger sina preferenser, önskar hälften 

bo i en ort med färre än 100 000 invånare.

Det är färre invånare än i stadsdelen Södermalm i 

Stockholm (där det bor ca 130 000).

Endast 12% föredrar att bo i en miljonstad. För 

mellersta Norrland är motsvarande siffra 3%.



FRÅGA: Vilka överväganden är viktigast för dig 

när du ska välja var du vill bo?

Unga i regionen värdesätter i mycket högre 
utsträckning tillgången till naturen än i övriga landet 
när de väljer var de vill bo. Efter det kommer jobb och 
studier samt prisvärda bostäder.

Tillgång till natur
attraherar unga

Jobb
och studier

Tillgång till 

natur

Prisvärda
bostäder



”Unga vuxna i mellersta Norrland framstår 
som riktiga naturälskare som ser att 
livskvalitén står att finna i den medelstora 
staden. En tillvaro där livspusslet går ihop 
och där allt man behöver finns inom 
räckhåll. Dessa parametrar är viktiga för 
att kunna attrahera rätt kompetens till 
städer som Sundsvall och Örnsköldsvik där 
det sker betydande industrisatsningar, 
men även till Åre och Östersund som 
lockar med sin natur och aktiva friluftsliv.”

Thomas Sandell,
chefsarkitekt, AFRY



Mycket har hänt med bostadsmarknaden under 
pandemin, och tillgängliga bostäder till överkomliga 
priser har blivit en nyckelfråga för den hållbara staden.

Den påtagliga bristen på prisvärda bostäder kan vara 
en förklaring till att segregationen är mer top of mind 
än klimatförändringar för unga.

Stadsmiljöer behöver utvecklas där unga kan se sig 
själv leva under en längre tid och priserna står sig även 
på sikt.

Att skapa förutsättningar för alla sorters människor 
måste få en central roll i utformandet av staden.

Bostadsfrågan
central för den 
hållbara staden



De unga föredrar bilen 

84%
I övre Norrland 
vill lägga högst 
30 minuter på 

sin dagliga resa 
till jobb/skola

FRÅGA: Vilket transportsätt skulle du föredra för att förflytta dig från A till Ö i

vardagen? 

Mobilitet- och transportsektorn är inne i en stor 
förändring där såväl drivmedel som ägandeformer 
utvecklas. Trots detta anger var tredje ungdom i vår 
undersökning att de till vardags helst tar sig runt med 
sin egen bil. 

I mellersta Norrland är den siffran högst av alla 
regioner, hela 42 % anger att de helst förflyttar sig 
med egen bil.

Att möjliggöra för hållbara transporter av såväl gods 
som människor, oavsett var man bor, är en avgörande 
fråga för om vi ska klara klimatmålen. 
Att det återstår en hel del arbete för att förenkla och 
tillgängliggöra dessa transportslag, indikeras av 
resultatet. 

42%
egen bil 
mellersta 
Norrland

30%
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Bilen innebär frihet 

84%
I övre Norrland 
vill lägga högst 
30 minuter på 

sin dagliga resa 
till jobb/skola

Att en tredjedel av unga vuxna nationellt, och 42 % i 
mellersta Norrland, föredrar egen bil förvånar. Temat 
de senaste åren har snarare varit att unga vill dela -
inte äga. 

En långsiktig förändring som började långt före 
pandemin är att många redan har vant sig vid större 
frihet och möjlighet att styra över sin egen tid. Detta 
gäller även mobilitet. Unga vill inte anpassa sig efter 
busstidtabellen – utan kunna förflytta sig när det 
passar! 

I mindre och medelstora städer kan en egen bil 
översättas till ”enkel tillgång till mobilitet”. Bilindustrin 
övergår allt mer till att sälja tid snarare än produkter –
för mobilitet är en tjänst, inte ett fordon. 



Kommande generationer växer upp med en självklar
medvetenhet om hållbarhet och vikten av att utveckla
samhället i en fossilfri, cirkulär och inkluderande
riktning.

Hållbarhet spelar en roll för ungas liv och den livsstil de 
efterfrågar i sitt lokalsamhälle.

Unga i regionen anser att prisvärda bostäder och
publika ytor för kulturella aktiviteter är viktigast för att 
skapa ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
samhälle. 

En hållbar framtid
på nära håll

FRÅGA: Vad är viktigast för att skapa ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart samhälle? 

‹

39%

I mellersta Norrland 
uppger att publika ytor 
för kulturella aktiviteter 
är viktigt för ett hållbart 
samhälle. Nationellt är 
siffran 15%.



Tack!

För mer information, insikter
och perspektiv på framtidens
städer – gå in på vår hemsida

afry.com/sv/futurecities

#makingfuture


