Bakgrund
•

Mellan den 20:e april och 6:e maj 2012 genomförde Reagera Marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån en
undersökning om varför svenskarna bor där man bor och om hur eventuella flyttplaner ser ut.

•

Kartläggningen genomfördes via webbenkät till medlemmar i en webbpanel.

•

Målgruppen är svenska allmänheten i åldrarna 20-65 år. Totalt deltog 1000 personer i undersökningen, med ett
kvoterat urval utifrån regionerna Stockholm (a-region), Göteborg (a-region), Malmö (a-region), Större ort
(kommuner över 95 000 invånare) och Mindre ort (övriga kommuner). 200 personer från varje region deltog i
undersökningen. Totalresultatet är viktat efter regionernas storlek i förhållande till varandra och motsvarar därmed
fördelningen i riket (enligt SCB).

•

Resultatet presenteras på totalnivå och på regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Större ort och Mindre ort.
Där signifikanta skillnader förekommer presenteras även resultatet för män och kvinnor, åldersgrupperna 20-35 år,
35-45 år och 45-65 år.

•

Teckenförklaring:

Man

Kvinna

20-35 år

35-45år

45-65år

Region

Varför man bor där man bor
Vilken är den främsta anledningen till att du bor just där du bor idag?

Orsaken till att man bor där
man bor är i lika hög grad
jobb/studier, uppväxtort, att
man gillar orten och att
familj och vänner bor där

Varför man bor där man bor
Vilken är den främsta anledningen till att du bor just där du bor idag?

Vanligare att man bor i
större ort p g a jobb/studier.
Malmöborna vurmar för sin
stad i högst utsträckning

Nöjdhet med boendeorten
I vilken utsträckning trivs du på den ort (den kommun) du bor i?

65% trivs där de bor,
och 35% trivs sådär
eller inte alls.

Nöjdhet med boendeorten
I vilken utsträckning trivs du på den ort (den kommun) du bor i?

Nöjdast med sin boendeort är
de som bor i eller kring de
tre största städerna i Sverige

Flyttbenägenhet de närmaste 5 åren
Tror du att du kommer att flytta ifrån din ort (kommun) inom 5 år?

37%

32%

7%

9%

65%

66%

15% tror att de kommer att
flytta från orten de närmaste
5 åren. Det är framför allt de
yngre som funderar på att
flytta

Flyttbenägenhet de närmaste 5 åren
Tror du att du kommer att flytta ifrån din ort (kommun) inom 5 år?

Trots att man är minst nöjd i
större ort och mindre ort tror
man i lägre grad att man
kommer att flytta från orten
jfr med de som bor i
storstäderna

Trolig flyttorsak
Vilken är den främsta anledningen till att du tror att du kommer att flytta inom 5 år?

35%

7%

11%

4%

20%

27%

17%

7%

2%

2%

0%

16%

Studier och karriären
är det som främst
ligger bakom en trolig
flytt

Trolig flyttorsak
Vilken är den främsta anledningen till att du tror att du kommer att flytta inom 5 år?

De som bor i större ort
kommer framför allt att flytta p
g a jobb/studier, medan
Stockholmarna skulle göra det
för få en bättre trivsel.
Göteborgarna flyttar för
kärlekens skull

Trolig orsak till varför man inte kommer att flytta
Vilken är den främsta orsaken till att du inte tror att du kommer att flytta inom 5 år?

9%

1%

3%

Att man trivs på orten, i
bostaden och att familj och
vänner bor på orten gör att
man vill stanna kvar i
befintlig kommun

Trolig orsak till varför man inte kommer att flytta
Vilken är den främsta orsaken till att du inte tror att du kommer att flytta inom 5 år?

Malmöborna och Göteborgarna trivs bäst.
De som bor i större ort vill i högst
utsträckning bo kvar på grund av familj
och vänner

