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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 Norra Mellansverige innefattar 

Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Den medelstora staden har befäst sin ställning 

sedan Covid-19. I Norra Mellansverige föredrar 

66% av unga vuxna att bo i ett samhälle med 

mindre än 100 000 invånare. Det är högre än 

rikssnittet, där är motsvarande siffra 51%.

Endast 1% i regionen svarar att de vill bo i en 

miljonstad.

Regionen sticker också ut på frågan vad som är den 

största utmaningen för framtidens städer - brist på 

motståndskraft eller krisberedskap är svaret.

Norra Mellansverige



21%
är motsvarande

siffra för svarande
i Norra

Mellansverige.

Förändrad attityd
till städer
efter pandemin

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

till följd av coronapandemin?

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. Regionen Norra 
Mellansverige ligger i linje med det nationella 
resultatet, 21% menar att attityden till staden 
förändrats negativt efter pandemin.

Unga i regionen anser i högre utsträckning att deras 
hem är anpassat för hemarbete jämfört med andra 
regioner. Trots det vill de helst arbeta på 
arbetsplatsen. 22%

anger att deras
attityd gentemot
städer blivit mer

negativ av
pandemin



Storstaden
lockar allt färre

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

invånare

51%

är siffran för Norra Mellansverige

66%

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

tycker du att befolkningen i ditt lokalområde ska vara?



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 Norra 

Mellansverige är motsvarande endast siffra 1%.



”Det är otroligt glädjande att Borlänge nu 
blir en än starkare del av det Sverige som 
tar täten i Europa när det gäller den gröna 
omställningen och batteritillverkningen. 
Till det har vi beskedet att Högskolan 
Dalarna planerar flytta in till centrala 
Borlänge. Detta sammantaget kommer att 
skapa en riktig skjuts och göra hela vår 
region till ett väldigt intressant 
framtidsval för unga. Extra roligt är att 
satsningarna tillvaratar befintliga 
tillgångar i form av det gamla 
pappersbruket och vad som ursprungligen 
var Domusvaruhuset.”

Terje Johnsson
Kontorschef AFRY i Borlänge



FRÅGA: Vilka överväganden är viktigast för dig 

när du ska välja var du vill bo?

När unga i Norra Mellansverige väljer var de vill bosätta
sig är arbetstillfällen och studier viktigast, följt av 
trygghet och social jämlikhet och prisvärda bostäder. 

Unga i Norra Mellansverige suktar också mycket mer 
efter underhållning och kultur än unga i andra regioner.

Jobb och studier
attraherar

Trygghet/ 

social 

jämlikhet

Arbete och

studier

Prisvärda 
bostäder



84%
I övre Norrland 
vill lägga högst 
30 minuter på 

sin dagliga resa 
till jobb/skola

”Gävleborg och Dalarna genomgår en 
stark tillväxtperiod just nu med Northvolts 
och Microsofts etableringar samt de 
investeringar som sker i Gävle hamn, men 
framförallt vill jag betona de gröna 
industrisatsningar som sker på flera håll. 
Mest känt är kanske att Ovako och H2 
Green Steel bygger Sveriges största 
anläggning för fossilfri vätgas i Hofors. 
AFRY har varit involverad i arbetet och vi 
är stolta att tillsammans med våra kunder 
driva på hållbarhetsagendan och etablera 
Gävle som ett vätgaskluster som erbjuder 
många gröna arbetstillfällen.” 

Lisa Trevitt

Gruppchef på AFRY



Tack!

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

afry.com/sv/futurecities

#makingfuture


