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Pressmeddelande 2018-07-31 

Sifo-undersökning avslöjar: 
Så kommer svenskarna bo om 30 år 
Framtidens boendeformer har blivit ett hett ämne de senaste åren då 
bomarknaden kantats av såväl bostadsbrist som rekordutbud. Frågan 
många ställer sig är hur vi kommer bo framöver? Projektengagemangs 
rapport Samhällsbarometern 2018 visar att de flesta svenskar tror att 
självförsörjande hem, gated communities och flyttbara bostäder kommer 
bli vanligare. Majoriteten tror också att vi kommer värdesätta att bo 
närmare naturen i förorter kring de större städerna.  
 
För tredje året i rad har Projektengagemang tagit fram rapporten Samhällsbarometern som baseras  
på en undersökning från Kantar Sifo. I år har totalt 3 000 svenskar svarat på frågor om utvecklingen  
av framtidens städer. Undersökningen visar att fyra av tio tror att självförsörjande hem med egen 
energiproduktion och odlingar kommer bli vanligare om 30 år. Många menar också att vi kommer  
se fler gated communities och flexibla bostäder som går att utöka eller krympa efter behov. Det 
svenskarna minst tror på för framtiden är dock bostäder under vatten i hav och sjöar samt flytande  
hem, såsom exempelvis husbåtar. 
 
– Framöver kommer behovet av fler olika sorters bostäder för varierande livssituationer att öka allt mer. 
Många kommer att prioritera att bo billigt, men förhoppningsvis kommer ökad boendekvalitet också att 
efterfrågas. Vi måste våga utvärdera dagens boendeformer och utmana våra befintliga preferenser, 
säger Hans-Olof Carlson, arkitekt SAR/MSA på Projektengagemang. 
 
Natur framför kultur 
Undersökningen visar också att 62 procent tror dessutom att Sveriges invånare främst kommer bo i 
förorter kring större städer år 2050. Endast två procent menar att vi kommer att bo på landsbygden.  
Så många som 54 procent tror främst att vi kommer värdesätta att bo nära natur och grönområden  
i framtiden. Hälften uppger samtidigt att svenskarna kommer bosätta sig nära allmänna 
kommunikationer. Minst viktigt tror de flesta dock att det blir att bo nära kultur och underhållning, 
såsom sportarenor, biografer och teatrar.  
 
Topp 5 – Här är bostadsformerna svenskarna tror på för framtiden 
1. Självförsörjande hem med energiproduktion  40 % 
2. Bostäder i grindsamhällen/gated communities 35 % 
3. Vanliga bostadsrätter   31 % 
4. Flexibla bostäder som går att utöka/krympa  27 % 
5. Vanliga hyresrätter   26  %

 
Läs hela rapporten här: https://samhällsbarometern.pe.se 

https://samhällsbarometern.pe.se/
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Om undersökningen: 
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och 
undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes i februari 2018 i form 
av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 
personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Arvid Linder, PR- & Pressansvarig  
Tel: +46 70 779 58 98 
E-post: arvid.linder@pe.se 
 
Bilaga. 
 
Vilken typ av bostäder tror du kommer bli vanligare till år 2050? 

 Alla Män Kvinnor 

Självförsörjande hem med energiproduktion, odlingar 40 % 32 % 48 % 

Bostäder i grindsamhällen/gated communities 35 % 37 % 32 % 

Vanliga bostadsrätter 31 % 36 % 26 % 

Flexibla bostäder som går att utöka/krympa 27 % 21 % 32 % 

Vanliga hyresrätter 26 % 27 % 25 % 

Flyttbara boenden, ex. containerbostäder 19 % 17 % 21 % 

Kollektiva bostäder med delade kök och vardagsrum 17 % 11 % 23 % 

Vanliga villor 17 % 19 % 15 % 

Vanliga radhus 14 % 15 % 12 % 

Möblerade hyresbostäder som hyrs ut på årsbasis 11 % 11 % 12 % 

Hotellboenden med reception och room service 10 % 7 % 12 % 

Flytande hem, ex. husbåtar 9 % 8 % 10 % 

Inget kommer att vara annorlunda 6 % 6 % 5 % 

Bostäder under vatten i hav och sjöar 2 % 1 % 2 % 

 
Vad av följande tror du svenskarna kommer värdesätta mest att bo nära år 2050? 

 Alla Män Kvinnor 

Natur och grönområden, ex. parker, skog 54 % 49 % 59 % 

Allmänna kommunikationer, ex. tåg- och busstationer 52 % 45 % 58 % 

Förskolor och skolor  38 % 37 % 39 % 

Sina arbetsplatser  35 % 34 % 35 % 

Vatten, ex. sjöar, havet  34 % 31 % 37 % 

mailto:arvid.linder@pe.se
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Vård och omsorg, ex. sjukhus, vårdcentraler 25 % 23 % 27 % 

Träning och rekreation, ex. gym, spa 19 % 19 % 19 % 

Matställen, ex. restauraranger, caféer 17 % 17 % 16 % 

Shopping, ex. gallerior, matbutiker 16 % 18 % 15 % 

Underhållning, ex. sportarenor, biografer 9 % 10 % 8 % 

Kultur, ex. teatrar, konsertlokaler 8 % 11 % 6 % 

 
Var tror du främst att Sveriges invånare kommer att bo år 2050? 

 Alla Män Kvinnor 

I förorter kring storstäderna 62 % 62 % 61 % 

Centralt i storstäderna  19 % 21 % 17 % 

I medelstora städer 15 % 14 % 17 % 

På landsbygden  2 % 2 % 3 % 

I mindre städer  2 % 1 % 3 % 

 


