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Så vill svenskarna bo
DRÖMBOENDE, FLYTTHINDER OCH SYNEN PÅ NYPRODUKTION
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FASTIGHETSBYRÅN – SVERIGES LEDANDE FASTIGHETSMÄKLARE

Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank- 
koncernen och har cirka 1 650 medarbetare på 250 
franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2016 
förmedlade företaget cirka 44 000 bostadsaffärer till  
ett försäljningsvärde av cirka 95 miljarder kronor.  
Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska  
bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal  
affärer. Företaget har även verksamhet utomlands  
med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

NOVUSUNDERSÖKNING

Målgruppen för undersökningen är den svenska  
allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 611 intervjuer  
genomförts under perioden 12-19 maj 2017. Deltagar-
frekvensen är 60 %. Undersökningen är genomförd 
via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade 
och representativa Sverigepanel.

FASTIGHETSBYRÅNS MÄKLARPANEL

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna  
mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1000 
mäklare runt om i landet. Enkäten som skickades ut 
som underlag till denna rapport genomfördes 2-9 juni 
2017 och totalt svarade 383 personer. Svaren bryts 
ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, 
Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.
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Rapporten i 
korthet

SÅ BOR SVENSKARNA I DAG:

48 % 
20 % 
18 % 
5 % 

TOPP 3 – SVENSKARNAS DRÖMBOENDE:

1. Enplansvilla (24 %)
2. Bostadsrätt (19 %)
3. Flerplansvilla (17 %)

TOPP 5 – VID VAL AV SITT NÄSTA BOENDE  
LÄGGER SVENSKARNA VIKT VID:

1. Planlösning (45 %)
2. Balkong/uteplats (37 %)
3. Stort kök (32 %)
4. Bra förvaringsutrymme (23 %)
5. Trädgård (23 %)

VILKEN BOENDEFORM EFTERFRÅGAS MEST I DITT  
TÄCKNINGSOMRÅDE?

1. Enplansvillor 
2. Bostadsrättslägenheter
3. Radhus
4. Bostadsrättshus
5. Flerplansvillor
6. Kedjehus
7.  Ägarlägenheter
(Fastighetsbyråns Mäklarpanel)

DE SOM VILL FLYTTA LISTAR FÖLJANDE HINDER:

30 % 
22 % 
20 % 

11 % 
9 % 
8 %

TOPP 3 – EFTERFRÅGAD BYGGNADSSTIL:

1. Sekelskifte (22 %)
2. Nyproduktion (18 %)
3. Nybyggd bostad (10 %) – (Byggår 2002-2016)

För 23 % spelar inte byggnadsstilen någon roll.

DRYGT 4 AV 10 HAR UNDER DET SENASTE ÅRET FUNDERAT 
PÅ ATT FLYTTA. FRÄMSTA SKÄLEN:

25 % 
19 % 
17 % 
15 % 
14 % 
9 % 
7 %

91,6 PROCENT AV FASTIGHETSBYRÅNS MÄKLARE ANSER 
ATT DET FINNS INLÅSNINGSEFFEKTER PÅ DERAS ORT. 
STÖRSTA HINDREN FÖR ATT FÅ IGÅNG FLYTTKEDJOR 
ANSER DE ÄR:

1. Att utbud och efterfrågan inte matchar
2. Reavinstskatten 
3. Amorteringskraven 
4. Bolånetaket 

VIKTIGAST FÖR SVENSKARNA ATT HA NÄRA SIN BOSTAD ÄR:

…natur/grönområden/park (49 %)
…matbutik (44 %)
…kommunikationer (37 %) – (I Stockholm 62 %)

– PÅ RIKSNIVÅ

Villa, radhus eller kedjehus
Bostadsrätt
Hyresrätt
Gård

Vill bo större
Vill bo i en annan boendeform
Vill bo i ett annat område
Vill bo i ett mer lättskött boende
Vill äga mitt boende
Vill bo mindre
Vill bo billigare

Bor billigt idag
Har inte hittat något jag gillar
Det jag vill flytta till finns inte på marknaden/jag 
vill ha fler eller bättre alternativ
Har inte kommit till skott
Saknar den kontantinsats som krävs för att få lån
Skulle drabbas för hårt av flyttskatten
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Över 40 procent av svenskarna går i flyttankar, men 
många låter trots det bli att flytta.

De flesta är överens om att flyttkedjor är en viktig 
faktor för rörligheten också på arbetsmarknaden och 
för tillväxten i framför allt storstadsregionerna. Hur vi 
däremot ska få till ökad rörlighet på bostadsmarknaden 
är olika parter oense om.

Det finns i grova drag två sätt att göra det enklare 
för människor att flytta; För det första att förändra 
ekonomiska regleringar, för det andra att bygga mer. 
Efter att ha tillfrågat 1 611 svenskar samt våra egna 
mäklare runt om i landet framträder en tydlig bild. 
Hälften av de som det senaste året har funderat på att 
flytta hindras av ekonomiska orsaker; många uppger 
att de bor billigt idag som hinder – antagligen eftersom 
en flytt skulle innebära ökade boendekostnader. En 
del – oftast unga – har svårt att få lån och somliga, 
framför allt äldre i storstadsområdena, avskräcks av 
reavinstskatten. Politikerna måste självklart hantera 
hushållens skuldsättning, men de måste även se till 
helheten och beakta att regleringarna ofta leder till 
lägre rörlighet och utbud på bostadsmarknaden.

Men ekonomiska hinder är bara en del. Nästan hälften 
av alla som går i flyttankar låter bli att flytta på grund 
av bristande utbud. Antingen hittar de inget de gillar 
eller så finns inte det de vill ha på marknaden eller 
i området där de vill bo. Det bekräftas även av våra 
mäklare. Nio av tio av Fastighetsbyråns mäklare anser 
att det finns tydliga inlåsningseffekter på deras ort, 
många upplever att en av de främsta orsakerna är att 
efterfrågan inte matchar utbudet.

När det i dag byggs mer än på länge i Sverige är det 
därför viktigt att det byggs rätt – en utmaning för både 
byggare och kommuner. Till exempel ser vi att många 
äldre har svårt att hitta det de söker, ofta lättskötta hyres- 
eller bostadsrättslägenheter anpassade för åldrande.

Jag tror även att fler ägarlägenheter, en relativt okänd 
boendeform i Sverige, skulle bidra till ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden. Fastighetsbyråns mäklare bekräftar 
att kunskapen om boendeformen är låg och många 
tror att det skulle finnas intresse för ägarlägenheter 
om kunskapen bland köparna vore större.

Idag ser vi tecken på att prisutvecklingen på bostäder 
börjar plana ut, sannolikt som ett resultat av tuffare 
finansiella regleringar. När bostadsmarknader svalnar 
så brukar efterfrågan på nyproduktion påverkas först 
på grund av ledtiderna. Om tron på stigande bostads-
priser försvinner så minskar lusten att köpa en ny 
bostad med lång tid kvar till inflyttning. Även detta 
ökar vikten av att försöka bygga det som verkligen 
efterfrågas.

Den här rapporten bygger på en undersökning med  
1 611 svenskar samt vår egen mäklarpanel. Vi har bland 
annat passat på att ta reda på mer om svenskarnas 
inställning till nyproduktion och vad de vill ha i sitt 
nästa boende. Väl medvetna om att det finns många 
olika hinder för vad som idag är möjligt att bygga, så 
vill vi bjuda på resultaten i den här rapporten.
 
Trevlig läsning!

”VI SITTER KVAR I VÅRT HUS SOM SKULLE VARA JÄTTEBRA 
FÖR EN BARNFAMILJ”

I Stockholms län uppger var fjärde 55-79-åring att de inte 
flyttar på grund av reavinstskatten. Ytterligare en fjärdedel 
flyttar inte för att de bor billigt i dag. Läs till exempel det 
här utdraget ur ett brev som vi på Fastighetsbyrån fått.

Hej!
Jag försöker på alla möjliga sätt påverka olika instanser till 
att ta tag i detta med flyttskatten. Om den inte ändras till 
en mer rättvis skatt kommer de flesta äldre sitta kvar i sina 
för stora bostäder, vilket är synd. Vår situation:
Köpte ett färdigt 1½-plans kedjehus på 120 kvm 1973 i 
Slagsta/Norsborg för 156 300 kronor. Husets värde idag är 

förmodligen cirka 3,5 miljoner – i bästa fall 4 miljoner om 
rätt köpare är intresserad. Med dagens skatteregler blir 
det mellan 735 000 och 845 600 i flyttskatt. Som läget är 
nu sitter vi kvar i vårt hus som skulle vara jättebra för en 
barnfamilj. 

Att köpa en nyproducerad lägenhet i Rönninge – där vi vill 
bo – skulle innebära att vi måste ta ett större lån än det vi 
har idag och månadskostnaden skulle mer än dubbleras. Är 
det rimligt?

Vänligen
Ulla Comérus, ”Passionär” och grannsamverkanombud

– Johan Engström,  
vd på Fastighetsbyrån

”Bättre utbud skulle få  
igång flyttkedjorna”

”Familjer som bor i till exempel ett radhus 
flyttar inte till större då de ofta åker på 2 % 
amortering. Äldre hindras av skatten då de 
vill flytta.”

– Mäklare Göteborg

”Bostadsrätter innebär för hög boendekostnad 
för att seniorerna ska sälja villan och flytta till 
lägenhet.” 

– Mäklare Stockholm

”Det största hindret vi upplever är att äldre med 
stora villor inte har råd att flytta då lägenheterna 
är dyra och deras månadskostnader kanske blir 
dubbelt så höga.”

– Mäklare mindre ort
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Så vill svenskarna 
bo i olika skeden 
av livet
Nästan varannan svensk går i flyttankar. Majoriteten, oavsett ålder, 
vill bo i en lättskött, säker bostad med låga driftskostnader och öppen 
planlösning. Populärast är enplansvilla – gärna i sekelskifte eller 
nyproduktion med närhet till naturen. Men hur vi vill bo och vilka 
hinder vi upplever för att kunna flytta skiljer sig i övrigt mycket åt 
beroende på skede i livet.

UNGDOMAR – 18-25 ÅR

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Bor billigt idag (37 %)
Det jag vill flytta till finns inte på marknaden 
eller i området där jag vill bo (21 %)
Jag har inte hittat något jag gillar (17 %)
Får inte lån (16 %) – varav 13 procentenheter 
saknar kontantinsatsen som krävs
Har inte kommit till skott (8 %)

FAMILJEBILDARNA – 26-35 ÅR

1. 
2. 

3. 
4.

5.

Bor billigt idag (25 %)
Det jag vill flytta till finns inte på marknaden 
eller i området där jag vill bo (24 %)
Jag har inte hittat något jag gillar (22 %)
Får inte lån (19 %) – varav 14 procentenheter 
saknar kontantinsatsen som krävs
Har inte kommit till skott (10 %)

MITT I LIVET – 36-55 ÅR

1. 
2. 

3. 
4.

5.
6.

Bor billigt i dag (28 %)
Det jag vill flytta till finns inte på marknaden 
eller i området där jag vill bo (22 %)
Jag har inte hittat något jag gillar (22 %)
Får inte lån (11 %) – varav 7 procentenheter 
saknar kontantinsatsen som krävs
Har inte kommit till skott (11 %)
Reavinstskatten (10 %)

PENSIONSÅLDERN – 56-79 ÅR

1. 
2. 
3.

4.
5.

Bor billigt i dag (35 %)
Jag har inte hittat något jag gillar (24 %)
Det jag vill flytta till finns inte på marknaden 
eller i området där jag vill bo (15 %)
Har inte kommit till skott (15 %)
Reavinstskatten (12 %)

FRÄMSTA HINDER FÖR FLYTT I OLIKA ÅLDRAR:
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BOR I HYRESRÄTT ELLER HEMMA HOS FÖRÄLDRARNA

De unga bor oftast i en etta (25 %) eller tvåa (21 %) 
på upp till 60 kvadratmeter (45 %). Den vanligaste 
boendeformen är egen hyreslägenhet (38 %) medan 
26 procent bor med sina föräldrar och 15 procent i 
en egen bostadsrätt. Ungdomar bor i betydligt högre 
utsträckning i hyresrätt än övriga åldersgrupper, 
rikssnittet är 18 procent. 8 procent bor inneboende 
eller i andra- eller tredjehand.

VILL FLYTTA MEST AV ALLA – EKONOMISKA SKÄL OCH  
BRISTANDE UTBUD SÄTTER STOPP

Sju av tio unga har gått i flyttankar det senaste året. 
Skälet är att de vill äga sitt boende (41 %) eller att de 
vill bo större (26 %). 37 procent menar att det största 
hindret för att flytta är att de bor billigt idag. Ungefär 
lika många har som främsta hinder att de inte hittat 
något de gillar eller att det de letar efter inte finns på 
marknaden. 13 procent anger att de inte flyttar för att 
de inte har den kontantinsats som krävs för att få lån.

DRÖMMER OM BOSTADSRÄTT MED SOCIALA YTOR NÄRA 
MATBUTIK OCH GYM

Ungdomar är den grupp som allra helst vill äga en 
bostadsrättslägenhet (25 %) och i högre grad än andra 

grupper en tvåa (15 %). 20 procent vill bo på gård, 
medan bara 10 procent väljer hyresrätt. Drömbostaden 
går i sekelskiftesstil (29 %), men det finns även ett 
stort intresse för bostäder byggda 2002-2016 (17 %). 

Ungdomar vill i högre grad än andra undvika  
känsliga grannar i sitt nästa boende (38 %), men även 
för mycket att renovera och underhålla (46 %) och för 
lite förvaringsutrymme (43 %). För varannan är det 
viktigt att ha nära till stan. I övrigt är det viktigaste 
att ha nära till matbutik (55 %), arbete (39 %), vänner 
(29 %), sportanläggning (11 %) och att bostaden har 
bra sociala ytor (25 %).

Vad gäller extrafunktioner kopplade till boendet är 
ungdomar mest intresserade av gym (42 %) och extra 
övernattningslägenhet (27 %).

65 procent av alla unga tycker att nyproducerade 
bostäder är attraktiva, vilket är signifikant fler jämfört 
med andra åldersgrupper. Det som lockar är  
bekvämligheten (68 %), byggkvaliteten (38 %)  
och positiv värdeutveckling (22 %).

UNGDOMARNA – 18-25 ÅR

BOR I LIKA DELAR HUS, BOSTADSRÄTT OCH HYRESRÄTT

Familjebildarna bor främst i egen villa, radhus eller 
kedjehus (32 %). Nästan lika många bor i en egen 
bostadsrätt (29 %) eller hyresrätt (27 %). En fjärdedel 
har två rum. Storleken är oftast 61-90 kvadratmeter (29 %). 

SEX AV TIO VILL FLYTTA – EKONOMIN OCH UTBUDET HINDRAR

Familjebildarna är flyttsugna. Nästan sex av tio har det 
senaste året tänkt på att flytta. Anledningen är främst 
för att bo större (42 %), men 27 procent uppger även 
att de skulle vilja bo i en annan stil och boendeform. 
En fjärdedel flyttar inte för att de bor billigt idag, lika 
många för att det de vill ha inte finns på marknaden eller 
i det område de vill bo i. 14 procent uppger att de inte 
kan flytta då de saknar kontantinsats till ett lån, en siffra 
som är signifikant högre än bland övriga åldersgrupper.

DRÖMMER OM STOR VILLA I SEKELSKIFTE ELLER  
NYPRODUKTION NÄRA ARBETE OCH SKOLA

På första plats över familjebildarnas drömboende hamnar 
flerplansvilla (28 %) följt av enplansvilla (19 %) och 
gård (19 %). Bara 6 procent vill bo i hyresrätt. Den 
minst attraktiva boendeformen är radhus och kedjehus 
(4 %). Den attraktivaste byggnadsstilen är sekelskifte 
(29 %) men även nyproduktion intresserar (18 %).  

22 procent anger dock att byggnadsstil inte spelar 
någon roll. Familjebildarna vill bo stort – bostaden får 
gärna ha sju eller fler rum (31%) och vara på minst 
180 kvadratmeter (29 %).

I sin nya bostad vill mer än hälften helst av allt undvika 
störande ljud, men de vill också undvika att bo för 
nära sina grannar (41 %), grannar som är känsliga för 
ljud (32 %) och faror för barn (32 %). Det viktigaste är 
att bostaden har en bra planlösning (55 %) och sociala ytor 
(21 %) samt närhet till jobb (33 %) och skola (32 %). 
De tjänster som lockar mest att ha kopplade till sitt 
boende är gym (34 %) men även en bastu (21 %) och 
en värd/värdinna för enklare tjänster eller vardagsbestyr 
(21 %) – tjänster de flesta skulle vara beredda att betala 
500-1 000 kronor i månaden för.

63 procent av familjebildarna tycker att nyproduktion 
är attraktivt. Främsta anledningarna är bekvämligheten 
(78 %) och byggkvaliteten (34 %). I den här ålders-
gruppen är det fler som tycker att nyproduktion är 
prisvärt (16 %) jämfört med andra åldersgrupper. De 
som inte tycker att nyproduktion är attraktivt anser 
framför allt att det är opersonligt (50 %). 

FAMILJEBILDARNA – 26-35 ÅR.
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BOR I STORT EGET HUS

Nästan sex av tio 36-55-åringar huserar i egen villa, 
radhus eller kedjehus. Det näst vanligaste är att bo i 
bostadsrätt (17 %). Gruppen är den åldersgrupp som 
bor överlägset störst. 56 procent har minst fem rum, 
jämfört med rikssnittet på 46 procent. 16 procent 
har minst sju rum och 39 procent bor på mer än 141 
kvadratmeter, varav 13 procentenheter njuter av minst 
181 kvadrat.

INTE SÄRSKILT FLYTTSUGNA

36-55-åringarna tycks relativt tillfreds med hur de bor. 
Bara 37 procent av dem har det senaste året funderat på 
att flytta medan 63 procent inte ens har tänkt tanken. 
Av de som ändå funderat på att flytta så är den främsta 
anledningen till att de inte har gjort slag i saken att 
de inte har hittat något de gillar och att det de vill 
flytta till inte finns på marknaden eller i det område 
där de vill bo (44 %), följt av att de bor billigt i dag 
(28 %) och andra ekonomiska anledningar som att man 
inte får lån eller på grund av reavinstskatten (21 % 
tillsammans). Främsta anledningen till att flytta är 
önskan om att få bo ännu större (26 %), följt av att de 
vill bo i ett annat område (20 %) eller i en annan stil 
och boendeform (19 %).

DRÖMBOENDET: NATURNÄRA VILLA ELLER GÅRD

Ju större desto bättre. Sex av tio vill ha minst fem rum 
i sitt boende – vilket de flesta av dem också har. En av 
fem vill ha minst sju rum. Högst i kurs står enplansvilla 
(27 %) följt av flerplansvilla (22 %) och gård (19 %). 

I valet mellan olika byggnadsstilar är sekelskifte 
populärast (24 %) följt av nyproduktion (18 %). 
Bara en procent vill bo i hus byggda på 90-talet. Det 
man främst vill undvika i sitt framtida boende är för 
lite förvaringsutrymmen (51 %) och för mycket att 
underhålla och renovera (51 %). Störande grannar 
och ljud toppar också listan över saker att undvika. 
Det som däremot efterfrågas är närhet till natur 
eller grönområden (17 %), vatten (13 %) och stort kök 
(34 %). Att ha nära till kommunikationer, skola och 
jobb uppskattas också. 36-55-åringarna uppskattar 
även trädgård mer än övriga åldersgrupper (27 %).

De tjänster de helst skulle vilja ha kopplade till sitt 
boende om det fanns möjlighet är trots den stora 
boendeytan en extra övernattningslägenhet för släkt 
och vänner (30 %), gym eller träningslokal (25 %), 
enklare hantverkstjänster (24 %) samt städhjälp och 
pool (21 %). 

MITT I LIVET – 36-55 ÅR.

BOR I STORT HUS

Av de som idag är pensionärer eller börjar närma sig 
pensionen bor nästan sex av tio i en egen villa, radhus 
eller kedjehus. Två av tio bor i bostadsrättslägenhet, 
bara 13 procent bor i hyresrätt. Sju av tio har minst 
fyra rum och nästan fyra av tio (23 %) har minst sex 
rum. Över hälften bor på över 111 kvadratmeter, 12 
procent bor på över 181 kvadrat.

VILL INTE FLYTTA OCH TYCKER UTBUDET BRISTER

Trots att eventuella barn sannolikt har flyttat ut så är 
56-79-åringarna den minst flyttsugna åldersgruppen. 
Bara en av tre (31 %) har tänkt tanken det senaste 
året, jämfört med övriga grupper som ligger på 37-70 
procent. De som vill flytta vill bo i ett mer lättskött 
boende (41 %) och bo mindre (24 %). 

39 procent uppger bristande utbud som anledning till 
att de inte flyttar. 35 procent uppger att de bor billigt 
idag och 12 procent anger reavinstskatten som skäl, en 
signifikant högre siffra än för övriga åldersgrupper. I 
Stockholms län uppger var fjärde 55-79-åring att skatten 
hindrar dem att flytta. 15 procent säger att de helt 
enkelt inte har kommit till skott. 

DRÖMBOENDET: EN LÄTTSKÖTT, BILLIG, SÄKER OCH  
KLIMATSMART ENPLANSVILLA NÄRA STAN

På de äldres önskelista står enplansvilla (27 %) följt 
av bostadsrätt (23 %) och hyresrätt (16 %). I övriga 
åldersgrupper vill bara 6-10 procent bo i hyresrätt. De 
vill helst ha tre eller fyra rum. Byggnadsstil spelar inte 
så stor roll, för 27 procent spelar det ingen roll alls. Av 
de som ändå har en preferens står nyproduktion högst 
i kurs (19 %), äldre byggnadsår är mindre attraktiva. 
Men generellt är de äldre minst positivt inställda till 
nyproduktion av alla åldersgrupper. Hela 38 procent 
tycker att nyproducerade bostäder är oattraktiva. 77 
procent uppger att det beror på priset och kostnaderna.

I sitt nästa boende vill varannan 55-79-åring undvika 
trappor, underhållsarbete och renovering. 73 procent 
uppger att det är viktigt för dem att bostaden är 
nyrenoverad och i bra skick, och 83 procent vill bo i 
en lättskött bostad. Sju av tio vill bo i ett boende anpassat 
för åldrande. Generellt vill de inte ha för mycket att ta 
hand om – varken inomhus eller i trädgården.
 
Det viktigaste för 55-79-åringarna att ha nära bostaden 
är natur eller grönområden (21 %), matbutik (18 %), 
parkeringsmöjligheter (14 %) och kommunikationer 

(13 %). De äldre är också den grupp som prioriterar  
säkerhet (85 %) och låga kostnader (80 %) mest. Nästan 
varannan (46 %) vill gärna bo nära stan. Det är också 
viktigt att det finns en balkong eller uteplats (51 %).

Om det var möjligt skulle de gärna ha tillgång till en 
övernattningslägenhet för släkt och vänner (36 %), 
enklare hantverkstjänster (31 %), städhjälp (21 %), en 
delad gård eller terrass (19 %), möjligheter för umgänge 
med grannar (18 %) och en värd eller värdinna för 
enklare vardagsbestyr (17 %).

Hela 57 procent tycker att det är viktigt att deras nästa 
boende är hållbart och klimatsmart vilket är betydligt 
fler än andra åldersgrupper. Över hälften bryr sig 
mycket om materialval.

PENSIONSÅLDERN – 56-79 ÅR.
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Skåningarna drömmer om stort kök och pool, smålänningarna om 
en gård utan grannar och stockholmarna om en lättskött och central 
bostadsrätt i sekelskiftesstil med gym. I norra Sverige vill man helst 
inte vara utan bastu. I samtliga regioner finns ett stort glapp mellan 
utbud och efterfrågan.

Så vill man bo 
– från söder till norr
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SÅ BOR MAN IDAG

I Blekinge och Skåne bor varannan invånare i villa 
eller radhus. 20 procent bor i hyresrätt och 18 procent 
i bostadsrätt. Många bor stort. Hälften har minst fem 
rum och bor på minst 110 kvadratmeter. Drygt var 
sjunde person (16 %) lever på över 181 kvadrat, jämfört 
med rikssnittet på 10 procent. 

4 AV 10 I FLYTTANKAR – REAVINSTSKATTEN OCH BRISTANDE 
UTBUD SÄTTER STOPP

43 procent har övervägt att flytta det senaste året. Det 
är snarare en annan bostadstyp eller byggnadsstil än 
ökad boendeyta som lockar (26 %). 40 procent har 
dock inte hittat något de gillar eller uppger att det de 
letar efter inte finns marknaden eller i det område där 
de vill bo. 28 procent uppger att de bor billigt idag 
och att det därför inte lönar sig att flytta. Ytterligare 
14 procent uppger reavinstskatten som orsak till att de 
inte flyttar – högsta siffran i landet.

DRÖMBOENDET – STOR NYBYGGD ENPLANSVILLA MED 
STORT KÖK OCH POOL

Nära var fjärde person vill flytta till enplansvilla.  
Det bekräftas av Fastighetsbyråns mäklarpanel.  
Mäklare i Malmöregionen uppger att enplansvillor  
är den boendeform som efterfrågas mest i deras  
täckningsområde. 

I södra Sverige lägger man också stor vikt vid 
byggnadsstilen. För 17 procent av invånarna kan 
fastighetens byggnadsstil vara avgörande när man 
väljer ny bostad. Drömbostaden går i sekelskiftesstil 
(20 %) men det finns även ett stort intresse för nybyggda 
bostäder (14 %), det vill säga bostäder byggda mellan 
2002 och 2016. Sex av tio vill gärna köpa en nyproducerad 
bostad. Det främsta skälet är att man upplever det 
som bekvämt och praktiskt. I södra Sverige är drömmen 
om öppen planlösning starkast i Sverige (76 %) och 
även om ett stort kök – hela 17 procent uppger att det 
är det viktigaste i valet av ny bostad. Nästan hälften 
vill bo på minst 141 kvadratmeter.

TOPP TRE EXTRA SERVICETJÄNSTER I DET FRAMTIDA BOENDET

1. Övernattningslägenhet för vänner och släkt, 28 %
2. Gym eller träningslokal, 24 %
3. Pool, 23 %

SYDSVERIGE

”Många skåningar ser en fördel med att köpa en 
nyproducerad bostad då man slipper genomgå ett 
långt upprustningsarbete vid flytt. Det är inte ovanligt 
att man önskar sig en pool till sitt framtida hem och 
flertalet nybyggda villor har både pool och en stor 
altan på tomten.”

– Alexandra Ernberg,  
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lund

TOPP TRE EXTRA SERVICETJÄNSTER I DET FRAMTIDA BOENDET

1. Gym eller träningslokal, 29 %
2. Övernattningslägenhet för vänner och släkt, 27 %
3. Hantverks- och vaktmästartjänst, 25 %

BOR STÖRST I SVERIGE

I Småland och på de två öarna Gotland och Öland bor 
man störst i Sverige. 43 procent lever i ett hem på över 
141 kvadratmeter, 13 procent har minst 181 kvadrat. 
Nästan sex av tio bor i villa eller radhus vilket är flest i 
Sverige och lika många har minst fem rum.

VILL BO ÄNNU STÖRRE, HINDRAS AV BRISTANDE UTBUD

Fyra av tio (39 %) har funderat på att flytta under det 
senaste året. De vanligaste anledningarna är att man 
vill bo större (28 %) och att man vill bo i en annan stil 
och boendeform (22 %). Det är fler som inte flyttar 
på grund av bristande utbud (48 %) än av ekonomiska 
skäl (47 %).

DRÖMMER OM GRANNFRI GÅRD MED LÅGA DRIFTSKOSTNADER 
OCH NATUREN RUNT KNUTEN

I Småland och på öarna är drömmen om enplansvillan 
starkast i Sverige (30 %), men också om en egen gård. 

Hela 22 procent vill köpa en egen gård och dröm-
bostaden ska helst vara i sekelskiftesstil (22 %) eller 
vara nyproducerad (18 %). Småland och öarna är även 
de mest grannskygga regionerna i Sverige. 38 procent 
vill undvika att köpa en bostad som har grannar nära 
inpå. Smålänningarna och öborna värdesätter nämligen 
närhet till naturen mest av alla i Sverige. Hela 27 
procent uppger att närheten till naturen är bland det 
viktigaste i valet av ny bostad. Det viktigaste i valet 
av ny bostad är i övrigt att den har låga driftskostnader 
(84 %), vilket smålänningarna värdesätter mest av alla 
i Sverige, följt av att den är lättskött (75 %).

SMÅLAND OCH ÖARNA

”I Jönköping är det en stor efterfrågan på praktiskt 
och modernt boende med välplanerad planlösning och 
gott om förvaring. Drömhemmet ska gärna innehålla 
stora sociala ytor och bekvämligheter som balkong 
och uteplats.”

– Amelie Sjöbring,  
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Jönköping
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BOR I SMÅ LÄGENHETER

Stockholm är den region där flest bor i lägenhet 
(62 %). 39 procent bor i en bostadsrätt och 23 procent 
i hyresrätt. 31 procent bor i villa eller radhus. I genomsnitt 
bor stockholmarna på minst yta i landet. Över hälften 
bor i en trea eller mindre. 10 procent bor i en etta och 
19 procent i en tvåa. Bara 31 procent bor i en femma eller 
större. Över hälften bor på under 90 kvadratmeter, en 
av fyra bor på under 60 kvadratmeter.

MEST FLYTTSUGNA I LANDET

Mer än varannan stockholmare har det senaste året 
funderat på att flytta (55 %) vilket är mest i landet. 
Den vanligaste anledningen är att man vill bo större 
(29 %) följt av att man vill bo i ett annat område (18 %) 
eller i en annan stil eller boendeform (18 %). En av 
tre (33 %) av de som vill flytta uppger att det främsta 
hindret är bristande utbud, medan nära hälften (46 %) 
uppger att de inte flyttar på grund av ekonomiska 
skäl; 23 procent på grund av att de bor billigt idag, 
10 procent för att de inte får lån och 13 procent på 
grund av reavinstskatten som främst slår mot de äldre 
stockholmarna.

DRÖMMER OM CENTRAL BOSTADSRÄTT NÄRA  
KOMMUNIKATIONER OCH GYM

Bostadsrättslägenhet är den överlägset populäraste 
boendeformen i Stockholm. Nästan var tredje person 
(31 %) vill bo i bostadsrätt. Det näst populäraste valet 
är flerplansvilla (17 %). Bara 14 procent vill helst bo i 
en enplansvilla, vilket är lägst i landet. Radhus och 
hyresrätt står lägst i kurs.

Stockholmarna nöjer sig även med mindre yta än övriga 
svenskar, hela 40 procent vill inte bo större än på 90 
kvadratmeter. De är också generellt mer positiva till 
nyproduktion. 59 procent av alla stockholmare tycker 
att det är attraktivt med nyproduktion.

Stockholmarnas drömbostad ska helst vara i  
sekelskiftesstil (26 %) eller vara nyproduktion (16 %). 
Det viktigaste i bostaden är planlösningen (26 %), 
följt av balkong/uteplats (16 %). Ungefär hälften (47 %) 
tycker att det är viktigt att bo centralt och 31 procent 
anser att det viktigaste att ha i närheten av bostaden 
är bra kommunikationer.

STOCKHOLM

”Vi ser en stark trend att välja nyproduktion.  
Valmöjligheterna har spelat stor roll. Många prioriterar 
att välja lyxigare material och attraheras av helhets-
konceptet i sitt nästa boende. I Norra Djurgårdsstaden 
har det inneburit att nyproducerade lägenheter i snitt 
har ett högre kvadratmeterpris än andrahandsmarknaden.”

– Sarah Sjödin,  
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån  

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

TOPP TRE EXTRA SERVICETJÄNSTER I DET FRAMTIDA BOENDET

1. Övernattningslägenhet för vänner och släkt, 28 %
2. Gym eller träningslokal, 24 %
3. Pool, 23 %

SÅ BOR MAN I DAG

I västra Sverige i områdena i och runt Göteborg bor 
de flesta i villa eller radhus (49 %), följt av bostads-
rättslägenhet (18 %) och hyresrättslägenhet (18 %). 
Liksom i andra storstadsregioner bor man mindre än  
i övriga delar av landet. 36 procent bor på mindre än 
90 kvadratmeter.

FYRA AV TIO VILL FLYTTA – MEN UTBUDET TRYTER OCH 
BANKEN SÄGER NEJ

Drygt fyra av tio har funderat på att flytta till en ny 
bostad under det senaste året. Det främsta skälet är 
att man vill bo större (30 %) följt av att man vill bo i 
en annan stil eller boendeform (22 %). Det finns flera 
anledningar till varför man väljer att inte flytta. Jämfört 
med rikssnittet är det en större andel i Västsverige 
som svarar att de inte kan ta det lån som krävs för att 
köpa en ny bostad (20 %). 34 procent uppger att de 
bor såpass billigt i dag att det inte lönar sig att flytta 
och 22 procent säger att de helt enkelt inte har hittat 
något de gillar.  

DRÖMMER OM NYBYGGD ENPLANSVILLA MED LÅG MILJÖPÅ-
VERKAN NÄRA GRÖNOMRÅDEN

I Västsverige vill man helst flytta till en enplansvilla 
(28 %) följt av flerplansvilla (20 %) och bostadsrätts-
lägenhet (17 %). Detta bekräftas även av Fastighets-
byråns mäklare i Göteborgsregionen som uppger att 
enplansvillor är en av de mest eftertraktade boende-
formerna bland bostadsköpare i Västsverige.
 
Nyproduktion toppar listan över vilken byggnadsstil 
man föredrar. Hela 23 procent föredrar nyproduktion 
följt av sekelskiftesstil (20 %). Natur (20 %), matbutiker 
(13 %) och kommunikationsförbindelser (13 %) är de 
tre saker man värdesätter mest i närheten av sitt boende.

VÄSTSVERIGE

”Många i Göteborg drömmer om ett liv i villa. Främst 
på grund av man vill bo större och kunna få tillgång 
till en egen trädgård. Vi ser att naturnära hus med fin 
utsikt ökar attraktionen kraftigt medan små rum och 
dåligt med förvaring ger en motsatt effekt.”

– Robert Laigar,  
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örgryte

TOPP TRE EXTRA SERVICETJÄNSTER I DET FRAMTIDA BOENDET

1. Gym eller träningslokal, 29 %
2. Övernattningslägenhet för vänner och släkt, 27 %
3. Hantverks- och vaktmästartjänst, 25 %
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SÅ BOR MAN I DAG

De som bor i centrala Sverige bor i högre utsträckning 
än andra i en villa eller ett radhus (53 %). Hälften 
har minst fem rum och en boendeyta på över 110 
kvadratmeter.

MINST FLYTTSUGNA I SVERIGE

Majoriteten i mellersta Sverige verkar vara tillfreds 
med sitt boende, bara var tredje person (36 %) har det 
senaste året övervägt att flytta, vilket är avsevärt lägre 
än rikssnittet. Av de som vill flytta så uppger fyra av 
tio (41 %) att de låter bli på grund av bristande utbud 
och hälften på grund av ekonomiska orsaker.

DRÖMBOENDET – ENPLANSVILLA I SEKELSKIFTE

Även i mellersta Sverige är drömmen om en enplansvilla 
stark (25 %) tätt följt av gård (18 %) och flerplansvilla 
(17 %). Helst ska bostaden gå i sekelskiftesstil (24 %) 
eller vara nyproducerad (17 %). Det viktigaste när man 
ska välja en ny bostad är planlösningen och två av tre 
föredrar öppen planlösning. Det man främst vill undvika 
är för lite förvaringsutrymme. Man värdesätter även 
närhet till naturen och till en matbutik.

MELLERSTA SVERIGE

”Villor nära en tätort är högt efterfrågade och vi ser 
att man gärna köper ett hus som redan är i gott skick. 
Drömvillan bland örebroare är byggd under 1920-talet 
men har samtidigt alla de funktioner som en modern 
familj önskar idag, som exempelvis bra fiberuppkoppling 
och tillgång till garage.”

– Andreas Getzman,  
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Örebro

TOPP TRE EXTRA SERVICETJÄNSTER I DET FRAMTIDA BOENDET

1. Övernattningslägenhet för släkt och vänner, 32 %
2. Hantverks- och vaktmästartjänst, 25 %
3. Gym eller träningslokal, 22 %

SÅ BOR NORRLÄNNINGARNA I DAG

I Norrland bor man oftast i villa eller radhus (52 %). 
Jämfört med övriga Sverige är det färre personer som 
lever i bostadsrättslägenhet (15 %). Det vanligaste är 
att ha fem rum.

OM FLYTTANKAR – NÄSTAN HÄLFTEN VILL FLYTTA MEN 
UTBUDET SÄTTER STOPP

Nära varannan norrlänning (45 %) har funderat på att 
flytta under det senaste året. Det främsta skälet är att 
man vill ha ett mer lättskött boende (24 %) – en siffra 
som är betydligt högre än i övriga Sverige (15 %).  
Bara 38 procent uppger att de hindras från att flytta  
av ekonomiska skäl och bara 2 procent uppger  
reavinskatten som ett problem vilket är lägst i Sverige. 
I stället är det bristande utbud som sätter stopp. Fyra 
av tio (42 %) uppger att de inte hittat något de gillar 
eller att det de vill ha inte finns på marknaden. 

DRÖMBOENDET – EGEN GÅRD ELLER NYPRODUCERAD  
BOSTAD MED BASTU OCH LÅG MILJÖPÅVERKAN

Var femte norrlänning (22 %) vill flytta till en egen 
gård och ungefär lika många vill bo i enplansvilla 
(20 %) följt av bostadsrättslägenhet (18 %). Det vanligaste 
är att man vill ha en bostad med tre rum (25 %). 
Sekelskifte är den populäraste byggnadsstilen. Hälften 
av alla norrlänningar tycker också att det är attraktivt 
med nyproducerade bostäder, även om det är lägst i 
landet. Det viktigaste vid valet av ny bostad är låga 
driftskostnader (82 %), närhet till naturen (23 %) och 
att bostaden är lättskött (71 %). Det man helst vill 
undvika är för lite förvaringsutrymme (48 %) och man 
bryr sig minst i landet om att ha nära till stan (38 %). 
Varannan (51 %) tycker att det är viktigt att bostaden 
har låg miljöpåverkan.

NORRLAND

”Generellt är det en hög efterfrågan på alla typer av 
nyproducerade bostäder just nu. Jag kan även bekräfta 
att norrlänningarnas drömbostad innehåller en bastu. 
I nyproduktionsprojektet Kuststad i Luleå har hälften 
av alla köpare valt till bastu i lägenheten trots att det 
redan finns en gemensam bastu i bostadsrättsföreningen.”

– Daniel Tillstam,  
fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Luleå

TOPP TRE EXTRA SERVICETJÄNSTER I DET FRAMTIDA BOENDET

1. Övernattningslägenhet för vänner och släkt, 43 %
2. Bastu, 26 %
3. Gym eller träningslokal, 24 %
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Svenskarna och nyproduktionen 
– en kärlekshistoria
Det byggs mer i Sverige än på länge och efterfrågan 
på mäklartjänster inom nyproduktion är rekordstort. 
Förra året hjälpte Fastighetsbyrån till att sälja fler 
nybyggda bostäder än någonsin, nästan 4 000 stycken. 
Men det finns ett stort glapp mellan det som efterfrågas 
och det som byggs, konstaterar Henrik Lenander, 
affärsområdesansvarig för nyproduktion på  
Fastighetsbyrån. 

Nästan hälften av alla svenskar som går i flyttankar låter 
bli att flytta på grund av bristande utbud. De hittar 
helt enkelt inget de vill ha. 

– Det som byggs är framför allt bostadsrättslägenheter 
i storstadsregionerna vilket är utmärkt i till exempel 
Stockholm där efterfrågan på just bostadsrätter är hög. 
Där bidrar bostadsbristen också till att allt som byggs 
säljs. Men det behöver byggas mer anpassade bostäder, 
inte minst för äldre och förstagångsköpare.

NYPRODUKTION – MINST POPULÄRT BLAND ÄLDRE

Nästan sex av tio svenskar tycker att det skulle vara 
attraktivt med en nyproducerad bostad. Mest positiva  
är 18-35-åringarna och de som bor i storstadsområden. 
Nyproduktion är också den mest populära byggnads-
stilen efter sekelskifte. Lägst i kurs står nyproduktion 
bland de äldre. ”Bara” varannan 56-79-åring tycker 
att nyproduktion är attraktivt trots att de efterfrågar 
lättskötta boenden vilket nyproduktion ofta är. Många 
tycker det är dyrt.

– Många äldre får högre månadskostnad om de flyttar 
till en nybyggd bostad från en villa med avbetalda lån. 
I kombination med reavinstskatten gör det att många 
bor kvar i sina villor trots att de vill flytta och ge plats 
åt barnfamiljer. 

Men även bland äldre är bristande utbud en stor anledning 
till att man inte flyttar. 

– Trots högre kostnader är många äldre beredda att  
flytta men låter bli då det de vill ha inte finns på 
marknaden – lättskötta bostäder utan trappor med 
tre till fyra rum bland äldre, gärna med uteplats eller 
balkong, gemensamhetsytor och nära till stan står på 
önskelistan.

KAN ÄGARLÄGENHETER BIDRA TILL ÖKAD RÖRLIGHET?

2009 infördes ägarlägenheter i Sverige. Av  
Fastighetsbyråns mäklare uppger bara sju procent  
att kunderna vet vad ägarlägenheter är för något.  
44 procent tror att det skulle finnas intresse för 
ägarlägenheter om kunskapen vore större. Hittills 
finns bara ett hundratal ägarlägenheter i landet.

– Dels är konsumenterna vana vid bostadsrätter och 
dels går det inte att ombilda till ägarlägenheter utan de 
måste nyproduceras. Som ägare av en ägarlägenhet har 
du full kontroll över ditt boende och större frihet i vad  
du vill göra med det. Det finns inte heller några 
begränsningar vad gäller andrahandsuthyrning. 
Ägarlägenheter kan verka dyra då man själv står för 
delar av det lån som i bostadsrättsföreningar tas av 
föreningen, men i praktiken är det samma kostnad. Jag  
hoppas att vi kommer få se fler ägarlägenheter i Sverige. 

VARFÖR TYCKER DU ATT DET ÄR ATTRAKTIVT ATT KÖPA EN  
NYPRODUCERAD BOSTAD?

1. Bekvämt/praktiskt (80 %)
2. Hög byggkvalitet/hållbarhet (28 %)
3. Klimatsmart/Hållbart (26 %)
4. Positiv värdeutveckling (12 %)

VARFÖR TYCKER DU ATT DET ÄR OATTRAKTIVT ATT KÖPA 
EN NYPRODUCERAD BOSTAD?

1. Dyrt/Hög boendekostnad (66 %)
2. Opersonligt (34 %)
3. Svårt att bedöma bostadsrättsföreningens  
framtida ekonomi eller husets driftskostnader (21 %)
4. Svårt att köpa något som inte är byggt än (18 %)

– Henrik Lenander,  
Affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån

”Det måste byggas mer av det som kunderna 
efterfrågar. Inte det som kommunen vill 
bygga.”

– Mäklare mindre ort

”Byggbolagen borde satsa på 3-5 rok till den 
köpgrupp som vill sälja villan för ett enklare 
boende.”

– Mäklare Stockholm

”Det saknas boendeformer som vänder sig 
till 40-talister (och snart 50-talister). De vill 
gärna ha en liten markplätt och bo på ett 
plan, de bostadsrätter som produceras byggs 
(av förståeliga skäl) på höjden.”

– Mäklare Göteborg



2524

Insikter från  
undersökningarna

Det som efterfrågas mest runt om i Sverige är  
enplansvillor (24 %), följt av bostadsrättslägenheter 
och flerplansvillor. Även Fastighetsbyråns mäklare  
uppger att enplansvillor är den bostadsform som är 
mest eftertraktad.

Det är inte så kostnadseffektivt att bygga enplansvillor, 
framför allt inte i attraktiva områden där marken 

är dyr och man gärna bygger på höjden, men fler 
enplansvillor skulle kunna öka rörligheten på bostads-
marknaden – framför allt då det är den mest efter-
traktade bostadstypen bland äldre som idag låter bli 
att flytta från villan på grund av bristande utbud, men 
som gärna skulle flytta till något mindre och ge plats 
till exempelvis barnfamiljer.

Bristande utbud är nästan en lika stor utmaning för 
rörligheten på bostadsmarknaden som ekonomiska 
orsaker. Idag finns ett stort glapp mellan utbud och 
efterfrågan. När det nu byggs mer än någonsin och 
priset på bostäder dessutom håller på att plana ut är 
det viktigt att det byggs rätt.

2. SVENSKARNAS DRÖMBOSTAD – ENPLANSVILLAN

Av dagens 56-79-åringar bor nästan sex av tio i en 
stor egen villa, radhus eller kedjehus – boenden som 
eftertraktas av bland annat barnfamiljer. De äldre 
som vill flytta vill framför allt bo i ett mindre och 
mer lättskött boende. 39 procent uppger bristande 
utbud som anledning till att de inte flyttar. 35 procent 
uppger att de bor billigt idag och 12 procent anger 
reavinstskatten som skäl. Utanför storstäderna 
upplevs dock reavinstskatten inte alls som ett lika 
stort problem bland äldre. Trots att en hel del äldre 
tycker att nyproduktion är dyrt, så finns anledning att 

tro att många äldre skulle vara beredda att flytta, trots 
ökade kostnader, om det fanns fler boenden anpassade 
för friska äldre. På de äldres önskelista står enplansvilla 
(27 %), bostadsrättslägenhet (23 %) följt av hyresrätts-
lägenhet (16 %). Lättskötta boenden med tre eller 
fyra rum utan trappor, nära naturen och med balkong 
eller uteplats. Äldre är den grupp som är mest positiva 
till hyresrätter, fler billiga hyresrätter skulle sannolikt 
välkomnas av den här gruppen. Sju av tio äldre uppger 
också att de vill bo i ett boende anpassat för åldrande.

3.  FLER BOENDEN ANPASSADE FÖR FRISKA ÄLDRE

Nio av tio av Fastighetsbyråns mäklare upplever att 
det finns tydliga inlåsningseffekter i deras täcknings-
område. Många svenskar drar sig för att flytta då det 
innebär högre kostnader av olika slag. Lägre rörlighet 
på bostadsmarknaden leder till lägre utbud och att 
priserna stiger. Politiker måste hantera skuldsättningen 
i Sverige men även ta ett helhetsgrepp kring bostads-

marknaden och de inlåsningseffekter som finns. Det 
vore bra med en långsiktig, blocköverskridande plan 
som tar hänsyn till helheten. Kortsiktiga punktinsatser 
skapar oro och turbulens på marknaden, bidar till 
spekulationsköp (för att komma undan nya  
åtstramningar) och gör att konsumenter inte kan 
planera långsiktigt.

1. TYDLIGA INLÅSNINGSEFFEKTER

Nästan sex av tio svenskar tycker att det skulle vara 
attraktivt med en nyproducerad bostad. Men många 
drar sig också för att köpa nyproduktion. De som inte 
gillar det tycker dels att det är dyrt, men också att det 
är opersonligt, att områdena ofta känns outvecklade 
och att det är svårt att köpa något man bara har sett 
på ritning. När det nu planeras, byggs och kommer 
ut mer nyproduktion på marknaden än på länge finns 
fördelar att hämta i att låta bostadsköparna i ännu högre 
utsträckning få vara med och utforma sitt boende och 
bostadsområde.

”Jag tycker byggbolag missar att särskilja bostäderna 
i projekten. För mycket same same och inga skillnader 
mellan priser och utförande i planritningarna för 
våningsplanen. Det ser mer eller mindre lika ut på 

våning två som näst högst upp. Här tror jag att det går 
att optimera för att få ut maximalt värde men även 
säkerställa en stabil försäljning.”

– Mäklare i Stockholm

”Det byggs bara bostäder och inga affärs- eller 
kontorslokaler vilket gör att områdena är helt tysta 
och tomma dagtid och det saknas naturliga mötes-
platser när man är hemma på helger och kvällar. Mer 
stadsdelstänk i förorten med gemensamma ytor som 
grönytor, lekplatser, bänkar mm sökes!”

– Mäklare i Stockholm

4. NYPRODUKTION – ”DYRT OCH OPERSONLIGT”
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Den klassiska frågan huruvida man ska renovera innan 
man säljer sin bostad eller om man ska överlåta till 
nästa ägare att forma bostaden efter eget huvud  
och plånbok har åter blivit aktuell. Dagens tuffare  
finansierings- och amorteringskrav gör att bostads-
köpare har mindre marginaler att röra sig med och 
således inte har pengar över till renovering. Vid val av ny 
bostad är det tydligt att svenskarna idag vill ha en lätt-
skött bostad (71 %) och en bostad som är nyrenoverad och 
i bra skick (65 %). Det är viktigare än att till exempel 
ha nära till stan eller särskild byggnadsstil.  

”Det finns en tydlig trend att det är mycket lättare att 
sälja villor/bostadsrätter som är i bra skick där köparen 

i stort sett bara kan flytta in. Det är betydligt svårare 
med de objekt som kräver renovering.”

– Mäklare mindre ort

”Många av de som söker en bostad vill köpa en villa 
med mindre renoveringsbehov medan de flesta som 
säljs är i behov av omfattande renoveringar.”

– Mäklare mindre ort

6.  LÄGET, LÄGET OCH... LÄTTSKÖTT

Bra planlösning, stort kök och balkong eller uteplats 
har funnits med i toppen på svenskarnas önskelista 
under många år. Men nuförtiden verkar ingen kunna 
få för mycket av bra förvaring som seglar upp bland 
de saker som svenskarna värdesätter mest vid valet av 
ny bostad. Framför allt i åldrarna 36-55 år och bland 
kvinnor. Bra förvaringsutrymme finns med som 
topp fyra på var fjärde svensks önskelista. För lite 

förvaringsutrymme är också det som svenskarna mest 
av allt vill undvika i sitt nästa boende (48 %). 

”Byggbolag borde tänka mer på vikten av  
förvaringsmöjligheter.”

– Mäklare i Stockholm

7. FÖRVARING TAR SIG TILL TOPPEN

Gym i huset, gemensam lounge med frukost, lyxiga 
sällskapsutrymmen, bokningsbara gästrum för besökande 
familj, eller en husvärd som kan hjälpa till med enklare 
vardagsbestyr. Utbudet av skräddarsydda tjänster och 
förmåner i bostadsrättsföringar expanderar i framför allt 
Stockholm. Bostadsköpare letar alltid efter ett bra läge, 
men för några hundralappar extra i månaden kan man i 
dessa föreningar även få en rejäl guldkant på tillvaron. 
Denna guldkant skulle kunna ses som ett resultat av en 
lång tid med låga räntor, men trots att marknaden börjar 
svalna och trots åtskruvade finansieringskrav för bland 
annat kontantinsats och amortering så finns det stor 
efterfrågan på dessa konceptbostäder. När det nu byggs 
mer än på länge kan det dessutom finnas en extra poäng 
i att verkligen lyssna på vad människor vill ha och addera 
skräddarsydda mervärden. Av olika extra förmåner så 
vill svenskarna helst ha tillgång till en övernattnings-
lägenhet för besökande släkt och vänner (32 %), enklare 
hantverks- och vaktmästartjänster (26 %), gym (25 % 
och städhjälp (20 %). Men det finns också intresse för till 

exempel en husvärd och utrymmen för umgänge med 
grannar. Önskningarna varierar dock beroende på var i 
landet man bor och hur gammal man är. I norra Sverige 
står exempelvis bastu högt i kurs, och yngre personer 
föredrar framför allt att ha gym i huset.

I snitt är ungefär hälften villiga att betala cirka 500 
kronor i månaden per tjänst, många kan betala 1 000 
kronor och en del uppemot 1 500 eller 2 000 kronor. 
Betalningsviljan är dock svår att uppskatta då den här 
typen av kringtjänster är ett relativt nytt fenomen på 
bostadsmarknaden som kunderna har svårt att relatera till.

”Bostadsköpare letar alltid efter ett bra läge, men för 
några hundralappar extra i månaden kan man i dessa 
föreningar även få en rejäl guldkant på tillvaron.”

– Mäklare i Stockholm

5. KONCEPTBOSTÄDER MED KRINGTJÄNSTER PÅ UPPGÅNG




