Att köpa en bostad är ett stort beslut och det är många faktorer som ska vägas mot varandra,
som till exempel balkong, sjöutsikt eller kakelugn. Ett annat skäl till att flytta kan vara för att hitta
kärleken, men chansen att hitta den rätta varierar beroende på var man väljer att slå sig ner.
Vi har jämförrt antalet singlar i Sveriges tio största städer med snittpriset för en kvadratmeter i
respektive kommun för att visa den kärlekstörstande bostadsköparen var antalet singlar är flest i
förhållande till köpeskillingen.
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Resultatet visar att Stockholm, trots sina trots sina 71 949 kronor per snittkvadratmeter, kammar
hem jömförelsens förstaplats. Huvudstadens hela 43 procent singelhushåll ger ett svårslaget
singelutbud. Jumboplatsen intas av Jönköping där andelen singelhushåll i förhållande till kvadratmeterpriset bara är en tredjedel så stor som i Stockholm.
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Källa: SCB:s befolkningsstatistik, fjärde kvartalet 2015
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Källa: Svensk Mäklarstatistik, januari 2017

Om Singelstadsindex
Vi har undersökt antalet personer boende i singehushåll i Sveriges tio största städer och dividerat det med snittkvadratmeterpriset för
respektive kommun. Undersökningen baseras på data från Svensk Mäklarstatistik från januari 2017 och data från Statistiska centralbyrån
från fjärde kvartalet 2015.
Informationen i Zmartaindex är insamlad genom informationsinhämtning från publika källor och i förekommande fall baserad på dagsaktuell information vid tidpunkten då informationen inhämtades. Innehållet på Zmartaindex och hemsida har enbart utarbetats i syfte att
informera och innebär ingen förbindelse från Zmartas sida kring informationens aktualitet från tid till annan. Vi på Zmarta gör vårt yttersta
för att säkra att det alltid är korrekt uppdaterad information på Zmartaindex och hemsidan, men ger emellertid ingen, varken uttrycklig eller underförstådd, garanti för Zmartaindex innehåll, vad gäller korrekthet och/eller fullständighet. Ingenting på Zmartaindex eller
hemsidan skall tolkas som råd eller uppmaning från Zmarta att fatta beslut utifrån informationen. Zmarta förbehåller sig rätten att radera,
redigera eller lägga till innehåll på hemsidan samt att ta bort hemsidor eller delar av dem utan förvarning om vi anser det nödvändigt.

