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Om undersökningen 

• United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ 
undersökning bland 1020 svenskar. 

• 1020  intervjuer genomfördes under perioden 6 till 13 Juni 2014. 

• Svaren insamlades i representativa kvoter med avseende på kön 
och ålder i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö.  

• Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-
post i datainsamlingsföretaget Cints onlinepaneler. Genom Cints 
paneler nås omkring 500 000 svenskar. 

 

 

 

 



Respondenterna 



Om respondenterna 

49% 51% 

Män Kvinnor

Kön: 

18% 

35% 

33% 

14% 

65 eller äldre

46-65

26-45

18-25

Ålder: 

Totalt antal respondenter: 1020 

Stor-Stockholm 50 % 

Stor-Malmö  23 % 

Stor-Göteborg 

 28 % 

Region: 



Respondenternas boendesituation 

36% 

55% 

8% 1% 

Innerstad
Ytterstad (t.ex. en förort)
Landsbygd
Vet ej / vill ej uppge

Bostadsområde: 

2% 

5% 

28% 

32% 

32% 

2:a- eller 3:e-
handskontrakt

Annat*

Villa/radhus

Förstahandskontrakt

Bostadsrätt

Boendetyp: 

30% 

46% 

24% 

Bor ensam

Bor tillsammans utan barn

Bor med barn

Boendesituation: 

Vilken typ av bostadsområde bor du i? Hur bor du i dag? Hur ser din boendesituation ut i dag? 

Bas: 1020 / 1020 / 1018. 

*Annat = Studentboende, äldreboende, kollektiv, inneboende eller annat. 



Resultat 



Bostäder en viktig politisk fråga 

Vilka av följande politiska frågor är viktigast för dig?  (29 

alternativ, max tre svarsalternativ) Bas: 1020/ 293; 383; 119 

Andel som tycker att 

bostäder är en viktig 

politisk fråga: 

10 % 

15 % 

7% 

8% 

8% 

10% 

11% 

12% 

13% 

14% 

16% 

18% 

21% 

28% 

29% 

36% 

Fördelningspolitik / rättvisa

Jämställdhet mellan män &
kvinnor

Socialförsäkringar /
sjukförsäkring / A-kassa /…

Brottsbekämpning &
rättsväsende

Skatter

Bostäder

Pensioner

Ekonomi / ekonomisk utveckling /
finanskris

Flykting- & invandringspolitik

Äldreomsorg

Miljö & klimat

Skola & utbildning

Arbetslöshet / sysselsättning

Sjukvård



Nästan hälften funderar på att skaffa ny bostad 

Funderar du på att skaffa en ny bostad?  

Bas: 1020. 

7% 

4% 

9% 

10% 

23% 

47% 

Vet ej

Ja, för jag måste flytta från mitt
nuvarande boende

Ja, men jag har inte råd med en
högre månadskostnad

Ja, men har inte tillräckligt med
pengar för att ta ett lån

Ja

Nej

Andel som funderar på att skaffa ny bostad: 

Ja: 46 %  

Andel som funderar på att skaffa ny 

bostad: 

Boendeform 

Bostadsrätt  

 45 % 

Förstahandskontrakt 55 % 

2:a- eller 3:e-hand 84 % 

Villa/radhus 30 % 
Bas: 331; 327; 25; 288 

 

Ålder 

18-25  64 % 

26-45  56 % 

46-65  41 % 

65 eller äldre 24 % 
Bas:146; 339; 354; 181 

 

 

 

 

 



Var tredje person sparar 

Sparar du för att kunna skaffa ett nytt boende? 

Bas: 1020. 

2% 

13% 

10% 

7% 

64% 

3% 

Ja, via ett bostadsbolag

Ja, på ett vanligt bankkonto

Ja, jag sparar i fonder eller
försäkringar

Ja, på annat sätt

Nej

Vet ej / kan inte svara

Andel som sparar för att kunna skaffa ny 

bostad: 

33 % sparar 

Andel som sparar: 

Boendeform: 

Bostadsrätt   38 % 

Förstahandskontrakt 31 % 

2:a- eller 3:e-hand 60 % 

Villa/radhus  30 % 
Bas: 331; 327; 25; 288 

 

Bostadsområde: 

Innerstad  41 % 

Ytterstad   29 % 

Landsbygd   20 % 
Bas: 367;556; 86 

 

Ålder: 

18-25  56 % 

26-45  41 % 

46-65  23 % 

65 eller äldre 

 18 % 
Bas:146; 339; 354; 181 

 

 

 

 

 



Lugnt läge och bra planlösning viktigast för en ny bostad 

Om du skulle skaffa en ny bostad idag, vad av följande skulle vara viktigast? Max 3 svarsalternativ.  

Bas: 1020. 

2% 

3% 

6% 

11% 

12% 

13% 

14% 

15% 

17% 

27% 

31% 

38% 

42% 

43% 

Inget av ovanstående

Vacker byggnad

Vacker interiör

Nyrenoverat

Miljövänligt / energieffektivt…

Stor yta

Bra internetuppkoppling

Vacker utsikt

Garage / parkeringsplats

Centralt läge

Trädgård / naturområde i…

Terrass / balkong

Bra planlösning

Lugnt läge Yngre (18-25) tycker 

överlag att det är 

viktigare med centralt 

läge (39 %) än äldre 

grupper, dock är de i 

åldersgruppen 26-45 

minst intresserade (22 

%). I jämförelse är den 

äldsta åldersgruppen, 

65+, mer intresserade 

(29 %). 

 

Intresset för balkong 

ökar i och med ålder 

bland 18-25 åringarna är 

27 % intresserade jmf 

med 48 % i 

åldersgruppen 65+. 



Närhet till kollektivtrafik och grönområden viktigast vid flytt 

till ny bostad 

Om du skulle flytta till en ny bostad, vad av följande skulle du tycka var viktigast att ha tillgång till i ditt 

närområde? Max 3 svarsalternativ. ”Inget av ovanstående” exkluderat. Bas: 1020 / 146; 339; 354; 181. 

4% 

4% 

7% 

10% 

11% 

13% 

16% 

23% 

25% 

46% 

53% 

55% 

Annat

Krogliv (t.ex. restauranger och
barer)

Shopping (t.ex. klädaffärer,
elektronikaffärer)

Restauranger / caféer

Förskola / skola

Möjligheter att träna (t.ex. gym
eller motionsspår)

Parkeringsplatser

Sjö / hav

Min arbetsplats

Serviceinrättningar (t.ex.
matbutiker,…

Natur / grönområden

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik: 

61% 

53% 54% 
56% 

18-25 26-45 46-65 65 eller
äldre

32% 

53% 56% 
62% 

18-25 26-45 46-65 65 eller
äldre

Grönområden: 



 

1. Natur  50% 

2. Kollektivtrafik 50% 

3. Serv. inrättningar  44% 

4. Sjö / hav 28% 

5. Min arbetsplats 26% 

 

 

1. Kollektivtrafik 62 % 

2. Natur  56 % 

3. Serv. inrättningar 
 46 % 

4. Min arbetsplats 26 % 

5. Sjö / hav 22 % 

 

Om du skulle flytta till en ny bostad, vad av följande skulle du tycka var viktigast att ha tillgång till i ditt 

närområde? Bas: 293; 383; 119 



Att pendla får ta ungefär en halvtimma  

Hur lång tid (i minuter) kan du tänka dig att maximalt lägga på pendling en väg till arbete eller skola? 

Bas: 1020. 

37 
Minuter i snitt är respondenterna 

villiga att lägga på pendling en väg 

till arbete eller skola. 

30 
Minuter var medianen. 

10% 

14% 

28% 

10% 

13% 

18% 

7% 

1-10 min 11-20 min 21-30 min 31-40 min 41-50 min 51-60 min En timme
eller mer

45 
Minuter är medianen för 18-25 

åringar. 

Bas: 146 



 

1. Natur  50% 

2. Kollektivtrafik 50% 

3. Serv. inrättningar  44% 

4. Sjö / hav 28% 

5. Min arbetsplats 26% 

 

 

1. Kollektivtrafik 62 % 

2. Natur  56 % 

3. Serv. inrättningar 
 46 % 

4. Min arbetsplats 26 % 

5. Sjö / hav 22 % 

 

Om du skulle flytta till en ny bostad, vad av följande skulle du tycka var viktigast att ha tillgång till i ditt 

närområde? Bas: 293; 383; 119 



Boende i storstadsregionerna är hemkära 

Om du skulle skaffa en ny bostad idag, var skulle du helst flytta?   

Bas: 1020/ 367;556;86  

 

11% 

9% 

11% 

28% 

41% 

Vet ej

Jag skulle helst flytta till en annan
bostad i en annan stad eller

region

Jag skulle helst flytta till en annan
bostad på landsbygden

Jag skulle helst flytta till en annan
bostad i samma region men i ett
annat område än där jag bor idag

Jag skulle helst flytta till en annan
bostad i samma närområde som

jag bor i idag

26% 

35% 

53% 

Landsbygd

Ytterstad (t.ex.
en förort)

Innerstad

Andel som vill flytta till samma 

närområde: 



• 74 % av kvinnorna instämmer helt (93 % instämmer) i att ha en 
bostad man trivs med är viktigt för sitt allmänna välbefinnande 
jämfört med 59 % av männen (91 % instämmer).  

 

Andel instämmer: 

Hur viktigt är följande för ditt allmänna välbefinnande? Skala 1-5 där 1=Instämmer inte alls och 

5=Instämmer helt.  

Bas: 1020. 

88% 

91% 

93% 

96% 

18-25

26-45

46-65

65 eller äldre

Att ha en bostad man trivs med viktigare för äldre och 

kvinnor 



Boende i storstadsregioner är beredda att lägga 30 % av 

sin inkomst på boende 

. Hur stor andel av din disponibla inkomst (det vill säga din inkomst efter skatt) skulle du vara beredd 

att betala för ett boende som är precis som du vill ha det (t.ex. vad gäller läge och storlek)? Bas: 1020. 

Hur stor andel av din disponibla inkomst (det vill säga din inkomst efter 

skatt) skulle du vara beredd att betala för ett boende som är precis som du 

vill ha det (t.ex. vad gäller läge och storlek)? Antal procent. 

29% 

Medelvärde 

30% 

Median 

4,8% 
5,8% 

5,2% 

14,3% 

15,8% 
14,4% 

9,7% 

11,8% 

2,7% 

7,8% 

2,6% 

5,0% 

1-5% 6-10% 11-15% 16-20% 21-25% 26-30% 31-35% 36-40% 41-45% 46-50% mer än
50%

Inte
beredd

att
betala
mer



Boende i innerstaden är beredda att lägga mer för sitt 

boende 

Hur nöjd är du med vad du betalar för ditt boende idag? ”Vet ej” (4,7%) exkluderat.  

Bas: 293; 383; 119 

Hur stor andel av din disponibla inkomst skulle du vara 

beredd att betala för ett boende som är precis som du 

vill ha det? Antal procent. 

28% 

Medelvärde 

25% 
Median 

29% 

Medelvärde 

30% 
Median 

Boendeform Medel 

Median 

 

Bostadsrätt  28 %   25 % 

Förstahandskontrakt31 % 

 30 %  

2:a- eller 3:e-hand 34 %

 33 % 

Villa/radhus  27 %

 25 % 
Bas: 331; 327; 25; 288 

 

Bostadsområde 

Innerstad  30 %  30 % 

Ytterstad  28 % 25 %  

Landsbygd  28 % 25 % 
Bas: 367; 556; 86 

 

 

 



Dålig tillgång och för lite nybyggande av bostäder enligt 

respondenterna 

Hur ser du på tillgången till bostäder i din prisnivå / kostnadsnivå i ditt närområde? Bas: 1020. 

30% 

35% 

22% 

2% 
11% 

Mycket dålig tillgång
Ganska dålig tillgång
Ganska god tillgång
Mycket god tillgång
Vet ej

Hur ser du på tillgången till 

bostäder i din prisnivå / 

kostnadsnivå i ditt närområde? 

20% 

24% 

25% 

Landsbygd

Ytterstad (t.ex. en förort)

Innerstad

Andel god tillgång (mycket eller ganska god tillgång): 

25% 

29% 

19% 

Stor-Stockholm

Stor-Malmö

Stor-Göteborg

Bas: 367;556;86  

Bas: 264; 220; 475  



Dålig tillgång och för lite nybyggande av bostäder enligt 

respondenterna 

Hur ser du på tillgången till bostäder i din prisnivå / kostnadsnivå i ditt närområde? Hur ser du på 

nybyggandet av bostäder i följande områden? Bas: 1020. 

22% 

32% 

19% 

25% 

35% 

21% 

8% 

6% 

4% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det byggs alldeles för lite Det byggs för lite

Varken för lite eller för mycket Det byggs för mycket

Det byggs alldeles för mycket

Hur ser du på nybyggandet av bostäder i följande områden? 

Din stadsdel / ditt närområde 

Din storstadsregion 

Andel som anser att det byggs för 

mycket i deras område: 

 

Boendeform: 

Bostadsrätt  14 % 

Förstahandskontrakt 10 % 

2/3:e hand  4 % 

Villa/radhus 

 13 % 
Bas: 331; 327; 25; 288 

 

Politik: 

Alliansen  10 % 

Rödgröna  12 % 
Bas: 293; 383 

 

Region: 

Stor-Stockholm 15 % 

Stor-Malmö 

 7 % 

Stor-Göteborg 11 % 
Bas: 475; 220; 264  

 



Få unga känner till reavinstskatten 

Känner du till reavinstskatten vid försäljning av bostäder? Bas: 1020. 

63% 

37% 

Ja Nej

Känner du till reavinstskatten vid 

försäljning av bostäder? 

Andel som känner till reavinstskatten: 

 

Ålder: 

18-25  24 % 

26-45  55 % 

46-65  75 % 

65+  85 % 
Bas:146; 339; 354; 181 

 

Kön: 

Män  71 % 

Kvinnor  55 % 
Bas: 500; 520 

 

Boendeform: 

Bostadsrätt  73 % 

Förstahandskontrakt 49 % 

2/3:e handskontrakt 56 % 

Villa/radhus  76 

% 
Bas:331; 327; 25; 288 

 

 



En majoritet tror att reavinstskatten hindrar människor från 

att flytta till nya boenden 

Tror du att reavinstskatten hindrar människor från att flytta till nya boenden? Har du själv tvekat till att flytta till ett 

nytt boende på grund av reavinstskatten? Endast ställda till de som svarat att de känner till reavinstskatten. Bas: 

641. 

8% 

24% 

49% 

20% 

Vet ej

Nej

Ja, i viss utsträckning

Ja, i mycket stor
utsträckning

Tror du att reavinstskatten hindrar människor från 

att flytta till nya boenden? 

69 % 

Andel som tror att reavinstskatten hindrar  

människor från att flytta till nya boenden: 

 

Alliansväljare  71 % 

Rödgröna   67 % 
Bas: 293; 383 

 

16% 

77% 

7% 

Ja Nej Vet ej

Har du själv tvekat till att flytta till ett 

nytt boende på grund av 

reavinstskatten? 



Sammanfattning 
och slutsatser 



Sammanfattning/slutsatser  
• Varannan vill skaffa ny bostad, var tredje sparar för skaffa annat 

boende 

• När storstadsmänniskan ska flytta:  

• Tillgång till kollektivtrafik kommer på första plats på 
önskelistan kring bostadens yttre omgivning, speciellt hos 
unga, tillgång till grönområden kommer på andra plats, 
speciellt för de äldre 

• Lugnt läge, bra planlösning och terrass/balkong är de tre 
viktigaste bostadsknutna inre önskemålen 

• 4 av 10 vill flytta (39%) men inte långt, inom närområdet är 
ok, de är hemkära 

• Storleken på den bostad man har är ok  

• 51% av de som bor i hyresrätt vill byta hyresrätt 

• 59% av de som inte bor i villa/radhus/bostadsrätt vill flytta till 
villa/radhus/bostadsrätt 

 

 

 



Sammanfattning/slutsatser 2 
• Pendling får ta ca en halvtimme, lite längre för de yngre. 

• Reavinstskatt är känt hos de äldre och en majoritet anser att den 
hindrar flytt. Sämre kunskap hos yngre.  

• De är kritiska till tillgången till bostäder i närområdet och tycker att 
nybyggandet är för lågt 

 

 

  

 

 

 


