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Svensken flyttar 10 gånger under sin
livstid

Genomsnittssvensken flyttar 10 gånger under livet. Enbart i år kommer 1,3
miljoner svenskar att byta bostad. Vi flyttar oftast korta sträckor men när vi
gifter oss minskar flyttlusten. Det visar en ny sammanställning från Svensk
Fastighetsförmedling.

Svensk Fastighetsförmedling har sammanställt ett flertal utredningar och
rapporter om flyttmönster och utvecklingen av bostadsmarknaden.
Sammanställningen visar på ett antal tydliga tendenser. Bortsett från
flyttboomen på 60-talet har vi svenskar aldrig flyttat så ofta som idag. Att
antalet flyttar ökat kan höra ihop med att boendet under denna period blivit
en allt viktigare statusmarkör. 

Genomsnittssvensken flyttar tio gånger i livet och i år kommer 1,3 miljoner
svenskar att flytta sina bopålar. 70-75 procent av flyttarna sker över korta
avstånd, inom samma län och kommun och inte sällan inom en och samma
stadsdel. I dag flyttar man också oftast för att man själv vill och för att man
aktivt söker ett visst arbete eller en viss utbildning. 

Hur man flyttar förändras med åldern. I åldern 19-30 flyttar man i snitt fyra
gånger och det är i denna ålder man gör de flesta långa flyttarna, längre än
tio mil. När man har fyllt 30 år flyttar man inom det egna
arbetsmarknadsområdet och efter 35 är det få som flyttar någon annanstans
än inom den egna kommunen. 

- Nytillskott i familjen, ett bättre jobb i en ny stad, att börja läsa på
universitet - det finns många anledningar till flytt. Gemensamt för de flesta
anledningarna är att det är vår livssituation och inte konjunkturen som styr
när och vart vi svenskar flyttar, säger Niclas Strahner, chef för extern
kommunikation på Svensk Fastighetsförmedling.

Viljan att flytta längre avstånd minskar alltså med åldern men däremot ökar



den med utbildningsnivå. Gifta par flyttar mer sällan än andra civilstånd,
vilket inte är förvånande i och med att man som gift ofta är knuten till ett
område genom sin partner, sitt jobb eller barnens skola. 

40-talisterna vill flytta när de inte längre känner att de orkar sköta huset och
trädgården. Många 40-talister väntar dock in i det sista med att flytta från
husen som de äger och ofta inte har kvar några, alternativt bara små, lån på.
Att flytta till ett annat boende kan då också bli dyrare.

Om sammanställningen
Sammanställningen baseras på siffror och slutsatser från:

SOU 2007:35, Flyttning och pendling i Sverige, Bilaga 3 till Långtidsutredningen,
2008

Bostadsmarknad och ekonomisk tillväxt, NUTEK, 2007

Hur kan trenden brytas, Jan Amcoff, Framtider 3/2006, Institutet för
Framtidsstudier

Från eget småhus till allmännyttan; Institutet för Framtidsstudier, 2004

Stora Tätorter vinner, Tor Bengtsson, Välfärdsbulletinen, Nr 2, 2002

För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Niclas Strahner, chef extern kommunikation
Telefon: 08-505 358 28
E-post: niclas.strahner@svenskfast.se

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är en fastighetsmäklarkedja som ingår i DnB
NOR-koncernen. Kedjan har idag cirka 1 000 medarbetare och finns
representerat genom över 200 bobutiker i hela landet. Svensk
Fastighetsförmedling förmedlade drygt 30 000 villor, fritidshus och
bostadsrätter till ett försäljningsvärde av cirka 42 miljarder kronor under
2007. Läs mer på www.svenskfast.se
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Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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