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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



I regionen Småland och öarna ingår Jönköping, 

Kronoberg, Kalmar och Gotlands län.

Den medelstora staden har befäst sin ställning 

sedan pandemin. Majoriteten, 51%, av unga vuxna 

i Sverige föredrar att bo i ett samhälle med mindre 

än 100 000 invånare. I Småland och öarna är det 

hela 73% som vill bo i en stad med mindre än 100 

000 invånare, den siffran är näst högst av alla 

regioner. Endast 2% av de unga i regionen vill bo i 

en miljonstad.

I regionen är arbetstillfällen den största drivkraften 

för var de bosätter sig.

Småland och öarna



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 

Småland och öarna är motsvarande siffra endast 2%.



20%

Förändrad attityd
till städer
efter pandemin

FRÅGOR: 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, medan en mindre 
andel, 14%, svarar att de istället fått en mer positiv 
syn på städer. 51% svarar att inställning till städer inte 
har förändrats till följd av pandemin.

Här ligger regionen Småland och öarna i linje med det 
nationella resultatet, 20% menar att attityden till 
staden förändrats negativt efter pandemin.

Möjligheten att arbeta både hemifrån och från
arbetsplatsen har blivit viktig för unga i regionen efter
pandemin.

22%

anger att deras
attityd till städer

förändrats negativt
nationellt.

anger att deras

attityd till städer

förändrats negativt

i Småland och

öarna.



Storstaden 
lockar allt färre

51% av unga vuxna i Sverige vill
bo i en stad med mindre än 100 

000 invånare

51%

73% av unga i Småland och 
öarna vill bo i en stad mindre än 

100 000 invånare

73%

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

tycker du att befolkningen i ditt lokalområde ska vara?



”Färska siffror från Statistiska 
centralbyrån, SCB, visar att det har skett 
en rekordökning av folkmängden på 
Gotland. Vi är nu över 61 000 invånare på 

ön och vi ökar betydligt mer än riket. Det 
är framförallt i gruppen 19-24 år som vi 
ser en större inflyttning än beräknat. 
Detta är oerhört glädjande, framförallt när 
AFRY på Gotland kan erbjuda inflyttade 
ingenjörer en intressant arbetsplats.”

Bo Dahlström,
Kontorsansvarig på AFRY, Visby



Unga i regionen anser att den största drivkraften är 
arbetstillfällen när dom väljer vart dom ska bo, det är 
viktigare här än i övriga Sverige. 
Efter det är prisvärda bostäder och närheten till naturen
det som lockar.

Arbetstillfällen avgör
var man vill bo

Prisvärda 
bostäder

Arbetstillfällen

Närheten till 
naturen

FRÅGA: Vilka överväganden är viktigast för dig 

när du ska välja var du vill bo?



84%
I övre Norrland 
vill lägga högst 
30 minuter på 

sin dagliga resa 
till jobb/skola

”Jönköping är en av Sveriges absolut 
viktigaste logistikknutpunkter. Vi är navet 
när det gäller godstransporter, vilket 
givetvis ger synergier i form av 
arbetstillfällen och utvecklingsprojekt i 
regionen. Vår högskola är ett modernt 
lärosäte som kännetecknas av 
entreprenörsanda och internationalisering, 
alltid med ett nära samarbete med 
näringslivet. Jag är därför inte förvånad 
över att de unga ser alla de fördelar som 
regionen erbjuder och appelleras av att 
flytta hit.” 

Magnus Carlsson, 

Kontorsansvarig, AFRY i Jönköping



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



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.

I regionen Småland och öarna uppfattas social 
ojämlikhet och segregation som den största 
utmaningen för framtidens städer.

En hållbar framtid
på nära håll



Tack!

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

afry.com/sv/futurecities

#makingfuture


