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Den slutrapport, du læser nu, er resultatet af 2009-Boligundersøgelsen - den 
største og mest omfattende undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår, 
der er lavet siden årtusindskiftet.

Hvis man vil forstå baggrunden for, at undersøgelsen blev sat i værk, kan det 
være nyttigt at se på, hvad vi ved om boligsituationen for unge under uddannelse 
i de store byer. 

Vi ved, at der i 2020 vil være omkring 100.000 flere unge end nu, og at 
ungdomsårgangene i de næste mange år derefter vil være mindst 30-40.000 
større, end de er nu.

Vi ved, at et voksende antal unge søger til de store uddannelsesbyer, fordi det er 
der, de store forsknings- og uddannelsesinstitutioner og de mest innovative dele 
af erhvervslivet og den offentlige sektor skaber de mange attraktive uddannelses- 
og arbejdsmuligheder. 

Vi ved, at der er bred politisk tilslutning til målsætningen om, at andelen af hver 
ungdomsårgang, der tager en videregående uddannelse, skal øges til halvdelen. 

Vi ved også, at det private boligmarkeds tilsyneladende uendelige og ubrudte 
værdistigninger blev knækket af finanskrisen, så det i dag er en risikabel 

Forord
ved Troels Bo Knudsen, formand for DSK - Danske elever og Studerendes Kollegieråd
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og uforudsigelig affære for elever og studerende at investere i en ejer- eller 
andelsbolig. 

Vi ved, at tusindvis af billige private lejeboliger forsvinder ud af det 
boligmarked, de uddannelsessøgende har adgang til, på grund af byfornyelse, 
sammenlægninger og moderniseringer – og at der ikke er kommet nye kollegie- 
og ungdomsboliger til i et omfang, der dækker tabet. 

Og vi ved, at der ikke findes en samlet politik for, hvordan vi som samfund 
håndterer udfordringen i at sikre studieegnede boliger til det voksende antal 
unge under uddannelse.

Oven i det vi ved, kan vi så lægge det, vi anser for sandsynligt eller usandsynligt. 

Det er sandsynligt, at den fortsatte tendens til centralisering af forskning, 
udvikling og videregående uddannelse i stadig større institutioner i landets 
to største byområder vil betyde, at en voksende andel af de kommende års 
større ungdomsårgange vil søge til Hovedstadsområdet eller Århus for at få en 
uddannelse. Så de to byers boligmarkeder skal forberede sig på at kunne rumme 
titusinder flere unge, end de gør i dag.

Det er sandsynligt, at prisudviklingen på det private boligmarked i en årrække 
fortsat vil være meget følsom over for udsvingene i en global finanskrise, som vi 
kun kan spå om længden og omfanget af – og derfor vil det fortsat være ganske 
risikabelt for unge under uddannelse at købe en storbybolig, med mindre de er 
sikre på at kunne blive boende der for en længere årrække. 

Den samme finanskrise gør det sandsynligt, at private investorer og fonde 
får færre midler i de kommende år til at bygge kollegier for, så man kan ikke 
forvente, at de kan tilfredsstille behovet for flere tusinde nye kollegie- og 
ungdomsboliger, når det private marked for studieegnede boliger skrumper. 

Det er til gengæld usandsynligt, at den private byggesektor af sig selv løser 
problemet ved at begynde at bygge nye studieegnede boliger til en pris, 
uddannelsessøgende kan betale – og det er lige så usandsynligt, at de almene 
boligselskaber af sig selv opfinder en ny kollegiemodel, der kan løse problemet 
med, at høje grundpriser i årevis har gjort det umuligt at bygge offentligt støttede 
kollegier i Hovedstadsområdet.

Når man slår det, vi ved, og det vi anser for sandsynligt sammen, er der rigeligt 
med gode grunde til at stille spørgsmålene: Hvordan forbereder vi os som 
samfund på at give de kommende store generationer af unge muligheden 
for at få en studieegnet bolig, der understøtter deres mål om at tage en god 
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uddannelse, så de kan opfylde samfundets og deres egne forventninger om en 
produktiv og konkurrencedygtig indsats på arbejdsmarkedet? Hvem har ansvaret 
for, at vi ser udfordringen i øjnene og handler i tide? Og hvilke løsninger kan vi 
vælge?

Vi har valgt at spørge de uddannelsessøgende selv, hvad en god studiebolig er, 
og hvad den betyder for deres muligheder for at få en god uddannelse og et godt 
studieliv. Som ungdommens boligtænketank er det DSKs fornemste opgave at 
give de uddannelsessøgendes egne ønsker, erfaringer og forslag en stemme, der 
høres i debatten om, hvilke løsninger der skal findes på de udfordringer, vi står 
over for. 

2009-Boligundersøgelsen er vores forsøg på at samle og bearbejde den 
mangfoldighed af ønsker og behov, som de uddannelsessøgende har. For selv om 
de fleste af dem har en række strukturelle vilkår tilfælles, er de lige så optagede 
som alle andre af at finde en bolig, der giver plads og muligheder for at udleve 
deres individuelle forskelligheder. 

I de seneste år er der glædelige tegn i sol og måne på, at lokale og nationale 
beslutningstagere er blevet mere opmærksomme på behovet for gennemtænkte, 
koordinerede og langsigtede løsninger på studieboligmarkedets udfordringer. 
Anvendt Kommunal Forskning (AKF) og Kuben Byfornyelse Danmarks store 
undersøgelse fra 2008-2009 af unges boligsituation på landsplan er et stort skridt 
i retning mod at få det nødvendige overblik og den detaljerede viden, der skal til 
for at kunne planlægge og handle kompetent. Den giver også et solidt grundlag 
at arbejde videre på, når man i vores tilfælde vil undersøge, hvad der særligt 
kendetegner unge uddannelsessøgende i de to største byer.

Vi ser frem til, at Socialministeriet, som i 2005 bestilte AKF-undersøgelsen, sætter 
den til grundig debat i Ungdomsboligrådet, så den lange tradition for dialog 
med feltets interessenter og konstruktiv politikudvikling på området kan blive 
genoptaget.

Vi ser også mange positive tendenser i den debat, der udspandt sig ved 
Folketingets Boligudvalgs offentlige høring om ungdomsboligsituationen den 30. 
september 2009, hvor vi fremlagde 2009-Boligundersøgelsens første resultater. 
Vi oplevede her en interesse for emnet og en vilje til at handle politisk, som vi 
genfandt i de politiske debatter under kommunalvalgkampen, hvor et bredt 
udsnit af politikere fra hovedstadens partier forpligtede sig på at finde konkrete 
løsninger. 

2009-Boligundersøgelsen bekræfter – hvilket ikke er overraskende – vores 
antagelser om, hvad der præger den almindelige uddannelsessøgendes 
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boligsituation: De bor kort tid i boligen, de flytter ofte, og deres behov forandres 
flere gange under uddannelsen, når de flytter sammen eller fra hinanden, får 
børn eller når de eller kæresten indtræder på de uddannedes arbejdsmarked. 
De har begrænsede erfaringer med boligmarkedet i de byer, de flytter til, og er 
derfor ofte afhængige af deres personlige netværk og hjælp fra familien for at 
få fodfæste. Og de har få penge at gøre med, fordi de fleste er underlagt SU-
systemets indtjeningsgrænser.

Men vi kan også se, at mange af dem gør sig deres egne klare overvejelser om, 
hvad der skal til for, at en bolig er god, når man er under uddannelse. Det er kort 
sagt ikke hvad som helst, der kan betales på en SU-baseret økonomi, og som 
lever op til kravene til en god studiebolig.

Og det står tydeligt frem, at de selv ønsker at kunne styre, hvornår og hvordan 
de rykker videre til en bedre bolig, så de fx ikke skal bekymre sig om tvungne 
flytninger midt i en krævende eksamensperiode, fordi fremlejen tilfældigvis 
udløber dér. 

Dette ønske om en positiv boligmobilitet, hvor man kan fastholde oplevelsen af 
skridt for skridt at bevæge sig hen mod de boliger, man finder attraktive, og hvor 
man selv har kontrol over tempoet, ser ud til at være af stor betydning for, hvor 
mange kræfter man kan lægge i sin uddannelse – og om man opfatter sit studieliv 
som en succes, der peger frem mod en vellykket tilværelse som en selvstændig, 
anerkendt voksen med stærke netværker og fællesskaber.

Derfor er der også god grund til at lytte til de mange konkrete forslag, deltagerne 
i 2009-Boligundersøgelsen kommer med ud fra deres egne hverdagserfaringer, 
når vi bygger nye studieboliger eller renoverer de eksisterende. Det kan hjælpe 
os med at langtidssikre kvaliteten af boligerne og forstå udviklingen i de unges 
forventninger, så vi bygger til fremtiden i stedet for til fortiden.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke vores mange gode 
samarbejdspartnere, som på forskellig vis har gjort det muligt for DSK at 
gennemføre 2009-Boligundersøgelsen. 

Det gælder de uddannelsesinstitutioner og studieorganisationer i 
Hovedstadsområdet og Århus, der formidlede invitationen til at deltage i 
undersøgelsen til deres studerende og elever. 

Det gælder også Realdania, DISfonden, Dansk Ungdomskollegiefond, 
Oticon Fonden og de fagforeninger og interesseorganisationer, der støttede 
undersøgelsen økonomisk. 
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Det gælder de landsdækkende elev- og studenterorganisationer, som er DSKs 
medlemskreds, og vores dialogpartnere i De Unges Almene Boligselskab, 
UngesBoligService.dk, CentralIndstillingsUdvalget, Lejernes Landsorganisation 
og Folketingets Boligudvalg, der alle har bidraget med ekspertviden, kloge 
spørgsmål, konstruktiv kritik og gode ideer undervejs. 

Og sidst, men ikke mindst gælder det naturligvis også de mange elever og 
studerende, der stillede deres tid og deres viden til vores rådighed ved at udfylde 
undersøgelsens spørgeskema.

Til sammen har I gjort arbejdet med 2009-Boligundersøgelsen til en stor og god 
oplevelse. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer alle.

God læselyst!
Troels Bo Knudsen
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resultater og 
anbefalinger
2009-Boligundersøgelsens mål er at afdække, hvordan elever og studerende 
i Hovedstadsområdet og Århus oplever deres boligsituation, hvad de mener 
boligsituationen betyder for deres uddannelsesvilkår og hvilke forestillinger, de 
gør sig om den gode studiebolig.

Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse 
i april-juni 2009, hvor 3.210 elever og studerende har besvaret spørgeskemaet på 
basis af invitationer fra 30 uddannelsesinstitutioner i de to byområder.  

Den kombinerer kvantitative analyser af deltagernes oplysninger om deres 
økonomi-, studie-, familie- og boligsituation med kvalitative analyser af deres 
erfaringer på boligmarkedet, deres holdninger til deres nuværende og tidligere 
boligsituation og deres forestillinger om, hvad en god studiebolig er – nu og i 
fremtiden.
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På grundlag af undersøgelsens resultater kommer vi med følgende 
anbefalinger:

1. De uddannelsessøgendes boligbehov er ikke statiske eller ens. Derfor  
forudsætter en effektiv uddannelsesindsats, at mobiliteten på boligmarkedet 
indrettes, så den giver de uddannelsessøgende mulighed for i videst muligt 
omfang selv at styre, hvornår deres behov har ændret sig sådan, at de har 
brug for at flytte fra én type studiebolig til en anden, der bedre modsvarer det 
ændrede behov. 

2. Et velunderbygget overblik over udviklingen på studieboligmarkedet er en 
forudsætning for, at den nødvendige langsigtede prioritering af indsatsen på 
området kan blive effektiv. Derfor bør udviklingen på de lokale og regionale 
studieboligmarkeder følges løbende. 

3. Uddannelsessøgende, som flytter til en ny by, hvor de ikke kender boligmarkedet 
eller har personlige netværk, der kan hjælpe dem, løber en forholdsvis høj risiko 
for at blive snydt på boligmarkedet. Derfor bør nytilflyttede unge have adgang 
til lokal boligrådgivning. 

4. Den eksisterende forskelsbehandling af kollegierne, hvor nogle frit kan 
håndplukke de mest velfungerende ansøgere, øger en uhensigtsmæssig social 
ulighed mellem kollegierne. Derfor bør alle offentligt støttede kollegie- og 
ungdomsboliger fordeles gennem lokale eller regionale fælles indstillinger. 

5. Vi har brug for et styrket lokalt samspil og for erfaringerne fra årtiers kvartersløft 
og andre indsatser for boligsocial udvikling, hvis vi skal skabe en ny positiv 
udvikling for de kollegier, der har de sværeste økonomiske og sociale vilkår. 
Derfor bør der oprettes nationale eller regionale kollegiesekretariater til at sikre 
indsatsen for de udsatte kollegier. 

6. Hvis for mange små boliger, som kan betales på en SU-baseret økonomi, 
forsvinder fra det private boligmarked, vil den skærpede konkurrence om en 
god studiebolig ramme de svageste uddannelsessøgende hårdt. Derfor bør det 
private boligmarkeds aktører forpligtes på at bidrage til, at der opføres nye 
boliger, som almindelige uddannelsessøgende kan betale, til erstatning for dem, 
der forsvinder fra studieboligmarkedet. 
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Forskelle og ligheder mellem de to byområder og deres deltagere

I det omfang vi kan tale om en typisk deltager i undersøgelsen, er det en kvinde 
i første halvdel af tyverne, der har læst et par år på en videregående uddannelse, 
der varer tre til fem år. 

Hun bor til leje enten alene eller sammen med sin partner eller en sambo i en 
kollegie- eller ungdomsbolig, en privat lejebolig eller en almen voksenbolig. 
Hun får SU-stipendium suppleret med erhvervsarbejde og for halvdelens 
vedkommende også SU-lån og tilskud fra familien. 

Hun er generelt tilfreds med sin nuværende bolig, som koster hende 2-4.000 kr. 
om måneden, men hun forventer ikke at bo der mere end højest et par år, før hun 
finder en ny bolig, der er bedre end den nuværende eller bedre matcher hendes 
behov, når de ændrer sig – fx når hun vil flytte sammen med en partner eller have 
børn.

Hun oplever, at gode boligforhold – det at have et sted, hvor man kan leve og 
studere, hvor man kan være social samtidig med, at man har et privatliv, og hvor 
man kan være sikker på at have en stabil og tryg base – har en positiv betydning 
for, om hun har overskud til at koncentrere sig om at få det bedste ud af 
uddannelsen. Omvendt har hun også oplevet kortere eller længere perioder, hvor 
usikre og uhensigtsmæssige boligforhold har gjort det sværere for hende at leve 
op til de krav, uddannelsen – og resten af livet – stiller. 

Deltagerne i de to udvalgte byområder er forskellige fra hinanden på en række 
områder:

• I Hovedstadsområdet er tre ud af fire kvinder - i Århus er det to ud af tre. 

• Ydergrupperne af yngre og ældre studerende fylder mere i 
Hovedstadsområdet end i Århus, hvor 2/3 tilhører midtergruppen på 21-25 år. 

• Begge steder udgør studerende på de lange og mellemlange videregående 
uddannelser langt de fleste deltagere. Men hvor der i Århus er næsten lige  
mange deltagere på mellemlange og lange videregående uddannelser, er der 
i Hovedstadsområdet tre deltagere på en lang videregående uddannelse for 
hver deltager på en mellemlang videregående uddannelse. 

• En væsentlig større andel af deltagerne i Århus bor i parforhold. Og hvad 
parforholdene angår, bor en større andel i Hovedstadsområdet sammen med 
en partner, der er i arbejde som færdiguddannet og dermed har en større 
indtægt end en almindelig studerende.
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Deltagerne i undersøgelsen tegner også et billede af to lokale boligmarkeder, der 
på en række områder er ganske forskellige:

• Deltagere, der bor i ejede boligformer (privat ejerbolig og andelsbolig), udgør  
37,4 % i Hovedstaden mod 13,8 % i Århus. Deltagere, der bor i lejeboliger, 
udgør 82 % i Århus mod 58,9 % i Hovedstadsområdet. 

• I Hovedstadsområdet bor tre ud af fem deltagere på det private marked. I 
Århus dækker almene boliger og kollegiesektoren derimod lidt over halvdelen 
af deltagerne. 

• En dobbelt så stor andel af deltagere i Hovedstadsområdet bor i lejemål 
med en fastsat tidsbegrænsning (i denne sammenhæng medregner vi 
ikke kollegier og ungdomsboliger, hvor deltagerne kan bo, mens de er 
studieaktive, som del af de tidsbegrænsede boliger).

•  Personlige netværk (familie, partnere og venner) spiller en større rolle for 
deltagerne i Hovedstadsområdet i forhold til at skaffe boliger.

•   En større andel af deltagerne i Hovedstadsområdet har været udsat for 
ulovligheder i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af boligkontrakter, 
hvilket synes at være forbundet med den større andel af private boliger og 
kortvarige lejemål i Hovedstadsområdet.

Samlet giver det et indtryk af, at studieboligmarkedet i Hovedstadsområdet er 
det mest sammensatte og det sværest gennemskuelige - og at det derfor er her, 
de uddannelsessøgende har størst brug for den hjælp og de ressourcer, de kan 
mobilisere gennem deres personlige netværk, når de skal undgå boligmarkedets 
faldgruber. Og man får fornemmelsen af et boligmarked, som især i 
Hovedstadsområdet hurtigt kan blive markant mere ”studie-uvenligt” for særligt 
de svagest stillede uddannelsessøgende, hvis udbuddet af egnede studieboliger 
ikke kan følge med den voksende efterspørgsel i de kommende år.

Den gode studiebolig

Otte ud af ti deltagere er generelt tilfredse med deres nuværende boligsituation, 
mens under hver tiende er utilfreds. Den høje grad af tilfredshed er 
uddannelsespolitisk interessant, fordi en stor del af deltagerne giver udtryk for, 
at gode boligvilkår er af væsentlig betydning for, hvor mange ressourcer man 
har til at koncentrere sig om at opfylde de krav, uddannelsen stiller - især når 
man samtidig har brug for overskud til at etablere nye sociale tilhørsforhold som 
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uddannelsessøgende og som voksen og for manges vedkommende desuden skal 
finde sig til rette i en ny by.

Der er udbredt enighed blandt deltagerne om, at en god studiebolig lever op til 
følgende forventninger:

• Prisen: Den gode studiebolig skal være til at betale på et SU-baseret budget 
uden for mange lån og uden så meget erhvervsarbejde, at det går alvorligt 
ud over tiden til uddannelsen. Et rimeligt snit ligger på omkring 3.000 kr. i 
månedlige boligudgifter – lidt højere, hvis man har en partner, der tjener mere 
eller hvis man har et af de velbetalte studiejobs, man typisk får i slutningen af 
uddannelsen. 

• Afstanden: Den gode studiebolig skal ligge i nærheden af uddannelserne og 
det levende bymiljøs studiesociale fællesskaber – og hvis den ikke gør det, 
skal der være gode transportforbindelser, så man ikke spilder sin tid på at 
rejse frem og tilbage i stedet for at investere tiden effektivt i uddannelsen, 
studiemiljøet eller familien og det personlige netværk. 

• Indretningen: Den gode studiebolig skal have plads til både studie, privatliv 
og fællesskab. Der skal være ro og afgrænsede rum til at studere og passe 
hjemmeopgaverne, til at slappe af og til at have vennerne eller læsegruppen 
på besøg. Boligen skal være funktionel, rar og tryg – et sted, man kan føle 
som sit eget hjem. 

• Friheden til at vælge: Den gode studiebolig skal give mulighed for at vælge, 
hvornår man vil være social med de andre uddannelsessøgende og hvornår, 
man vil være sig selv uden at blive forstyrret. Der er brug for begge dele, hvis 
man skal have et effektivt og tilfredsstillende liv – og der skal være plads til at 
være forskellig og have forskellige behov.

God boligmobilitet er godt for uddannelsen 

Deltagerne har en høj flyttefrekvens. Den gennemsnitlige tid, de bor i en bolig 
under uddannelsen, er under to år. Især i starten af uddannelsen flytter man 
mange gange – og mange bor i flere kortvarige lejemål i løbet af dele af deres 
uddannelse.

Den høje grad af boligmobilitet opfattes positivt, hvis man kan blive i en bolig, 
så længe den passer til ens behov og økonomiske formåen. Samtidig er man 
løbende på udkig efter bedre tilbud, når behovene skifter. Det sker eksempelvis 
i forbindelse med dannelse eller opløsning af parforhold, når man får børn, eller 
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når man får adgang til mere attraktivt erhvervsarbejde i løbet af uddannelsen. 

I denne situation oplever man at have kontrol med sin boligsituation og sin 
mobilitet, fordi man selv bestemmer, hvornår man rykker videre fra den 
nuværende bolig til den næste. Og man oplever situationen som positiv, fordi 
man generelt oplever at bevæge sig kontinuerligt fremad mod stadig bedre 
boligvilkår. Det giver den nødvendige sikkerhed og oplevelse af at være en succes, 
så man kan koncentrere sig om uddannelsen og deltagelsen i studiemiljøet.

Den modsatte situation, som på et givent tidspunkt gælder for et mindretal, 
men som en stor del af deltagerne oplever på et eller flere tidspunkter undervejs 
i deres uddannelsesforløb, opleves til gengæld negativt. Hvis man af uheldige 
omstændigheder er tvunget ud i kortvarige og ofte usikre lejemål (eksempelvis 
fremleje), hvor man ikke selv har kontrol over, hvornår man skal forlade boligen, 
oplever mange et stærkt pres for med kort varsel at finde en ny og mere stabil 
bolig. 

Afhængig af hvor længe denne pressede situation varer, og hvordan 
udsigterne er til at opnå en bedre boligsituation, kan det føre til en stresset 
og uhensigtsmæssig uddannelsessituation. Når påtvungne flytninger, dårlig 
plads eller uhensigtsmæssig indretning kolliderer med krævende perioder på 
uddannelsen, eksempelvis eksamener og større opgaver, kan det gå stærkt ud 
over deltagernes oplevelsen af, om de får nok ud af deres uddannelse og kan leve 
op til dens krav. Her er der ofte tale om en påtvungen mobilitet, som fratager den 
enkelte følelsen af kontrol over tilværelsen og oplevelsen af at gøre fremskridt i 
retning af en tilfredsstillende bolig- og livssituation.

Manglende boligmobilitet kan fastlåse deltagerne i en boligsituation, der ikke 
længere matcher deres behov. Det kan eksempelvis være, at man som par bliver 
nød til at blive boende i en bolig, der kun er velegnet til én person, fordi man 
ikke har råd til en større bolig, eller at man ikke kan få ”sit eget” i form af en 
lejlighed, når man ikke længere har behov for det, kollegiemiljøet har at tilbyde 
– eksempelvis hvis man vil bytte kollegiets intensive fællesskab ud med en bolig, 
der kan indrettes, så den matcher individuelle behov for at koncentrere sig om de 
mest krævende dele af uddannelsen, men man så ikke har råd eller adgang til en 
sådan bolig.

Personlige netværk og adgangen til boligmarkedet

Vores resultater peger på, at især på det private boligmarked betyder det 
personlige netværk – familie, partnere, venner og bekendte – meget for ens 
muligheder for som uddannelsessøgende at få en studieegnet bolig. Det gælder 
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både i forhold til at få adgang til boliger, man som uddannelsessøgende har råd 
til, og i forhold til den erfaring og økonomiske støtte man kan trække på, når 
man som nybegynder på et ukendt boligmarked skal sikre sig mod ulovlige eller 
ufordelagtige leje- eller købsaftaler. 

Fire ud af ti deltagere har oplevet problemer på boligmarkedet. Flere end hver 
tiende har oplevet direkte ulovligheder som ”penge under bordet” og falske 
lejekontrakter til boliger, som ikke er tilgængelige. Og flere end hver tredje 
har oplevet konflikter omkring vedligeholdelse og istandsættelsesudgifter 
ved fraflytning, som den uddannelsessøgende ofte mangler den nødvendige 
personlige viden til at vurdere rimeligheden af.

Kollegier og ungdomsboliger fordeles for de flestes tilfælde på måder, der 
modvirker afhængigheden af personlige netværk for især tilflyttere fra andre 
dele af landet, der ofte mangler et forudgående kendskab til boligmarkedet i 
studiebyen. Disse boliger fordeles oftest efter behovskriterier som afstand fra 
hjembyen til studiebyen og er underlagt en høj grad af offentligt kontrolleret 
lejerbeskyttelse. Derfor er kollegier og ungdomsboliger en mulighed for de 
uddannelsessøgende, der ikke har privilegeret adgang til det private boligmarked 
gennem et effektivt personligt netværk. Og har man først fået adgang til en 
kollegie- eller ungdomsbolig, kan man bo der, til man har fået det netværk og de 
erfaringer, der gør det muligt at finde fodfæste på det øvrige boligmarked.

Til gengæld betyder blandt andet afstandskriteriet, at de attraktive kollegie- og 
ungdomsboliger i mindre grad er tilgængelige for de uddannelsessøgende, der 
kommer fra lokalområdet – og det må forventes især at ramme dem, der ikke har 
et stærkt personligt netværk med hjemmefra.

Vi står i en situation, hvor mængden af kollegie- og ungdomsboliger ikke 
vokser forholdsmæssigt med den foreløbige og den forventede vækst 
i antallet af uddannelsessøgende i de store uddannelsesbyer. Når den 
private del af boligmarkedet ikke har et voksende udbud af boliger, man 
som uddannelsessøgende kan betale, kan vi derfor forvente, at en øget 
konkurrence om de tilgængelige boliger vil forringe boligmulighederne for de 
uddannelsessøgende, der har det svageste netværk – for slet ikke at tale om de 
grupper af udsatte unge, der generelt har sværest ved at vinde varigt fodfæste i 
uddannelsessystemet og på boligmarkedet.

Anbefalinger

På grundlag af undersøgelsens resultater har vi følgende anbefalinger til det 
videre arbejde med at sikre passende studieboliger til de uddannelsessøgende:
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Anbefaling 1: Frem den positive boligmobilitet og den lige adgang til 
uddannelse

De uddannelsessøgendes boligbehov er ikke statiske eller ens. Derfor 
forudsætter en effektiv uddannelsesindsats, at mobiliteten på boligmarkedet 
indrettes, så den giver de uddannelsessøgende mulighed for i videst muligt 
omfang selv at styre, hvornår deres behov har ændret sig sådan, at de har 
brug for at flytte fra én type studiebolig til en anden, der bedre modsvarer det 
ændrede behov.

Hvis boligsituationen generelt skal understøtte vellykkede og effektive 
uddannelsesforløb, skal vi styrke den positive mobilitet og mindske risikoen 
for, at forholdsvis mange uddannelsessøgende påvirkes negativt af den 
påtvungne mobilitet eller af manglende mobilitet. Det forudsætter, at der er 
tilgængelige boliger, der matcher den enkelte uddannelsessøgendes behov og de 
forandringer, de undergår i løbet af uddannelsen. Det gøres bedst ved at se på de 
uddannelsessøgendes boligmarked som en helhed, hvor både det private marked 
og det offentligt støttede byggeri skal bidrage med løsningerne.

Ud fra de beskrivelser, deltagerne i undersøgelsen giver af deres boligerfaringer, 
ser det ud til, at lighed og rimelighed i de uddannelsessøgendes adgang til 
boligmarkedet især har en positiv effekt på uddannelsesmulighederne for 
de studerende, der ikke har privilegeret adgang til boligmarkedet gennem 
personlige netværk og økonomiske ressourcer. 

Hvis vi skal undgå, at en skærpet konkurrence på boligmarkedet forringer de 
dårligst stillede uddannelsessøgendes uddannelsesmuligheder, skal der gøres 
en samlet indsats for at sikre tilstrækkelig mange studieegnede boliger til en 
pris, de uddannelsessøgende kan betale ud fra et SU-baseret budget. Og hvor 
sikkerhed og stabilitet i lejeforholdene skal fremme den positive boligmobilitet 
og oplevelsen af at have kontrol over sin tilværelse.

Anbefaling 2: Bedre planlægningsredskaber

Et velunderbygget overblik over situationen er en forudsætning for, at den 
nødvendige langsigtede prioritering af indsatsen på området kan blive effektiv. 
Derfor bør udviklingen på de lokale og regionale studieboligmarkeder følges 
løbende.

Hvis vi i tide skal være i stand til at planlægge ud fra en nuanceret forståelse af 
de uddannelsessøgendes boligbehov, skal udviklingen på de lokale og regionale 
studieboligmarkeder følges løbende. Denne opgave bør forankres på ministerielt 
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niveau i samspil med arbejdet i Ungdomsboligrådet og kan med fordel tænkes 
sammen med de oplysninger, kommunerne og uddannelsesinstitutionernes 
matrikler kan levere om de uddannelsessøgende, så er det fx muligt at lave 
målrettede undersøgelser af, hvordan man skaber holdbare lokale eller regionale 
balancer mellem forskellige boligtyper, og hvordan udviklingen på det lokale 
studieboligmarked kan bruges som redskab i forhold til øget gennemførelse og 
mindsket frafald på uddannelserne.

Anbefaling 3: Rådgivning for tilflyttere

Uddannelsessøgende, som flytter til en ny by, hvor de ikke kender 
boligmarkedet eller har personlige netværk, der kan hjælpe dem, løber en høj 
risiko for at blive snydt på boligmarkedet. Derfor bør nytilflyttede unge have 
adgang til lokal boligrådgivning.

Hvert år flytter mange uddannelsessøgende til en ny by, hvor de ikke har ikke 
har netværk eller erfaringer, der kan hjælpe dem med at finde fodfæste på 
boligmarkedet eller med at undgå de ulovligheder og andre fælder, der især 
fanger de uerfarne på boligmarkedet. Denne gruppe kan hjælpes med målrettet 
rådgivning. 

Ansvaret for, at der tilbydes rådgivning, bør påhvile de kommuner, der huser 
videregående uddannelsesinstitutioner. Selve udførelsen af rådgivningen bør 
kunne placeres hos en eller flere lokale aktører, der har den nødvendige faglige 
kapacitet og daglige kontakt til tilflytterne. Det kan være interesseorganisationer 
som retshjælpen og studenter- eller beboerorganisationer, eller det kan være 
uddannelsesinstitutionerne. Uanset hvilken model der vælges, bør den foregå i 
samarbejde med den lokale fælles indstilling, og den bør danne basis for en lokal 
vidensopbygning og dialog med studieboligmarkedets interessenter.

Rådgivningen bør i udgangspunktet omfatte:

• Introduktion til regionens boligmarked, institutioner og aktører. 

• De lovfæstede rettigheder, man har som lejer eller ejer – og det man ikke er 
dækket ind mod. 

• Hjælp til gennemsyn af kontrakter – med særligt fokus på de fælder, man skal 
være opmærksomme på. 

• Rådgivning til klagesager – kan køres sammen med den relevante 
studenterretshjælp.
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Anbefaling 4: Styrkelse af den fælles indstilling til kollegier og ungdomsboliger

Den eksisterende forskelsbehandling af kollegierne, hvor nogle frit kan 
håndplukke de mest velfungerende ansøgere, øger en uhensigtsmæssig social 
ulighed mellem kollegierne. Derfor bør alle offentligt støttede kollegie- og 
ungdomsboliger fordeles gennem lokale eller regionale fælles indstillinger.

I dag er en række kollegier undtaget for kravet om at lade deres boliger udbyde 
gennem en fælles indstilling, selvom de ad forskellige veje har modtaget 
offentligt tilskud. De kollegier, der på den måde selv kan fastlægge deres 
udvælgelseskriterier, har dermed mulighed for at udvælge de ansøgere, 
hvis sociale profil er mest attraktiv. Og da mange af disse kollegier er særligt 
veludstyrede med det, deltagerne i undersøgelsen efterspørger – gode 
fællesfaciliteter, attraktiv beliggenhed, rare omgivelser og en stærk følelse af 
at høre til et fællesskab – skaber det en uhensigtsmæssig tendens til opdeling 
i A- og B-kollegier, hvor de mest ressourcestærke beboere koncentreres i et 
selvsupplerende fællesskab på de mest attraktive kollegier, mens de andre 
kollegier går glip af deres andel af de beboerressourcer, de har brug for, hvis 
beboermiljøet skal kunne fungere. 

Dette problem kan løses ved at myndighederne kræver, at alle offentligt støttede 
kollegier tilslutter sig en lokal eller regional fælles indstilling, hvor der tages 
udgangspunkt i at fordele det samlede antal ledige boliger til ansøgerne ud fra 
deres behov. 

Ved at kræve, at alle kollegier og ungdomsboliger tilsluttes en fælles indstilling, 
kan man sikre en effektiv, gennemskuelig og pålidelig fordeling af boligerne 
ud fra objektive behovskriterier, men stadig tage et vist hensyn til det enkelte 
kollegiums ønsker til beboersammensætningen. Det fremmer enkeltheden for de 
uddannelsessøgende, som kun skal henvende sig nogle få steder for at få overblik 
i stedet for at skulle lede efter kollegierne og henvende sig til hver enkelt. Man 
undgår samtidig risikoen for nepotisme og lokal forskelsbehandling.

Anbefaling 5: Tag hånd om de udsatte kollegier

Vi har brug for et styrket lokalt samspil og for erfaringerne fra årtiers 
kvartersløft og fra andre indsatser for boligsocial udvikling, hvis vi 
skal skabe en ny positiv udvikling for de kollegier, der har de sværeste 
økonomiske og sociale vilkår. Derfor bør der oprettes nationale eller regionale 
kollegiesekretariater til at sikre indsatsen for de udsatte kollegier.

En række kollegier er i dag i fare for at ende som sociale ghettoer, fordi de ikke 
kan tiltrække eller fastholde ressourcestærke uddannelsessøgende. Udsagnene 
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fra deltagerne i undersøgelsen understøtter vores vurdering af, at mange af 
disse kollegier er opført og indrettet efter standarder, som er langt fra nutidens 
forestillinger om en rimelig studiebolig, hvor man blandt andet forventer plads 
og ro til at studere intensivt i hjemmet. Ofte savner de desuden et stærkt og fast 
forankret socialt fællesskab omkring traditioner, aktiviteter og faciliteter, der 
tilbyder beboerne noget positivt at identificere sig med. 

Der bør igangsættes en samlet og målrettet indsats for at stoppe disse 
kollegiers negative udvikling. De første skridt er taget med Socialministeriets 
forsøgsordning, hvor kollegier kan få støtte til ansættelse af sociale viceværter, 
der skal bidrage til at løse sociale problemer hos udsatte beboere og i det 
samlede beboermiljø. 

Erfaringer og vellykkede praksisser fra disse forsøg og fra andre relevante 
kvartersløft og områdeforbedrende indsatser bør samles og gøres tilgængelige 
for feltets aktører i et eller flere nationale eller regionale kollegiesekretariater. 
Kollegiesekretariaterne skal koordinere udviklingen af de udsatte kollegier 
og facilitere det nødvendige samspil mellem lokale myndigheder, 
uddannelsesinstitutioner, boligforeninger og kollegiebestyrelser, så der skabes et 
stærkt grundlag for de lokale beslutningsprocesser. Som en del af opgaven skal 
de kunne tilbyde lokale aktører adgang til faglig rådgivning og en landsdækkende 
videns- og idebank samt hjælp til ide- og projektudvikling, fundraising, evaluering 
og langsigtet forankring af de lokale projekter. 

Inspirationen til forslaget finder vi i Det Boligsociale Fællessekretariat i Århus og 
lignende initiativer andre steder i landet, hvor man med succes har samlet lokale 
aktører omkring driften og finansieringen af den fælles indsats. Et sådant initiativ 
på kollegieområdet kunne for eksempel have sit udspring i den landsdækkende 
kreds af forretningsførere, som er specialiseret i kollegie- og ungdomsboliger og 
ville med fordel kunne samarbejde med Ungdomsboligrådet om udviklingen af 
landsdækkende ungdomsboligpolitikker og -strategier.

Anbefaling 6: De små private boliger må ikke forsvinde fra studieboligmarkedet

Hvis for mange små boliger, som kan betales på en SU-baseret økonomi, 
forsvinder fra det private boligmarked, vil den skærpede konkurrence om en 
god studiebolig ramme de svageste uddannelsessøgende hårdt. Derfor bør det 
private boligmarkeds aktører forpligtes til at bidrage til, at der opføres nye 
boliger, som almindelige uddannelsessøgende kan betale, til erstatning for 
dem, der forsvinder fra studieboligmarkedet.

Udbuddet af forholdsvis små private ejer- og lejerboliger, som studerende har 
råd til på et SU-baseret budget uden mere erhvervsarbejde end rimeligt, er faldet 
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markant på grund af byfornyelse og lejlighedsmoderniseringer. LLO skønner ud 
fra Velfærdsministeriets opgørelser, at der siden år 2000 er forsvundet omkring 
2.000 private lejeboliger i Hovedstadsområdet om året fra det markedssegment, 
uddannelsessøgende kan betale. Den sandsynlige konsekvens er, at det private 
boligmarked i stadig højere grad vil tilgodese de unge, der har privilegeret 
adgang gennem stærke personlige netværk og økonomisk støtte fra familien, 
mens de socialt og økonomisk svagere stillede vil få stadig sværere ved at finde 
en studieegnet og økonomisk overkommelig privat bolig.

Hvis ikke den almene boligsektor og kollegierne alene skal kompensere for 
udviklingen på det private boligmarked, skal man enten stoppe eller begrænse 
svindet i antallet af private boliger, der er tilgængelige for uddannelsessøgende – 
eller man skal finde måder at sikre, at de ”forsvundne” boliger erstattes med nye.

Hvis vi mere præcist skal kunne registrere ændringerne på det private 
boligmarked og forholde os til, hvad de betyder for det samlede 
studieboligmarked, er der brug for at samle og bearbejde de skøn og data, der i 
dag findes hos kommunerne og i andre offentlige registre, så de kan indgå i den 
samlede vidensopbygning og prioritering af den langsigtede indsats. En sådan 
opgave kunne eksempelvis placeres hos de ovenfor nævnte kollegiesekretariater.

Samtidig vil der sandsynligvis være behov for en styrket registrering af, hvilken 
lovgivning den enkelte private lejebolig udlejes efter, så det bliver muligt at 
gennemskue, hvordan den samlede boligmasse ændrer sig over tid.

Københavns Kommunes 2009-forslag til ny kommuneplan er et godt 
eksempel på, at kommunerne kan være med til at fremme udviklingen af nye 
private boligkvarterer i de centrale byområder. Det bør også være en del af 
kommunernes ansvar at være med til at udvikle og sikre nye muligheder for at 
bygge små private lejeboliger, der retter sig mod uddannelsessøgendes behov og 
økonomiske formåen.
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Næsten lige så længe der har eksisteret højere uddannelser i Danmark, har 
man søgt løsninger på de uddannelsessøgendes særlige behov på boligområdet. 
Tanken rækker tilbage til det 16. århundrede, hvor adelige velgørere stiftede 
hovedstadens første kollegier for at skaffe boliger til de studerende ved 
Københavns Universitet.

Ser man sagen fra én vinkel, er de uddannelsessøgendes behov grundlæggende 
de samme nu, som de var på den tid. De har stadig som gruppe betragtet 
ikke mange penge på kistebunden, når man sammenligner med ældre og 
jævnaldrende, der er fuldtidsaktive på arbejdsmarkedet. Derfor har de, der 
ikke bliver boende hjemme hos familien, kun råd til en forholdsvis billig bolig i 
rimelig afstand af deres uddannelsessted i den årrække, deres uddannelse varer, 
indtil de er nået dertil i deres liv, hvor de har råd til og behov for en ”almindelig” 
voksenbolig. Og nu som dengang ønsker mange uddannelsessøgende at bo i en 
sammenhæng, hvor man kan dyrke studenterlivets sociale, faglige og kulturelle 
fællesskaber, når man har lyst til det – og koncentrere sig forholdsvis uforstyrret 
om studiebøgerne, når der er brug for dét.

Undersøgelsens 
baggrund
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Set fra en anden vinkel har de uddannelsessøgendes boligvilkår åbenlyst 
forbedret sig med syvmileskridt. Der er en verden til forskel fra livet på det lille, 
mørke, kolde og forblæste 1800-tals kvistkammer i Hostrups studentervise 
”Ensom og mørk og snæver er vor bolig”, til nutidens studieboliger med internet, 
centralvarme, toilet, bad og køkken med hårde hvidevarer. Og de studerende 
skal ikke længere bære lig ud af byen eller synge på gader og stræder for at få 
skillingerne til at slå til – i dag er de fleste omfattet af SU-systemet, der sikrer 
dem et forholdsvist lige og rimeligt økonomisk grundlag for at finde en bolig. 

Det sidste halve århundredes byggeri af titusinder af kollegie- og 
ungdomsboliger, den generelle udbygning og kvalitetsforbedring af den øvrige 
boligmasse og indførelsen af SU-systemet har bidraget til at forbedre de 
uddannelsessøgendes levevilkår så markant, så det i dag er økonomisk muligt for 
det store flertal af unge at fuldføre en erhvervs- eller videregående uddannelse.

De uddannelsessøgendes boligvilkår – et underbelyst emne

I 2004 var 284.093 18-29-årige under uddannelse. Det svarer til 36,9 % af 
de 18-29-årige1. I betragtning af, hvor vigtig adgangen til gode og billige 
studieboliger er for at give denne store gruppe uddannelsessøgende rimelige 
og lige vilkår for at gennemføre deres uddannelse – og dermed for at nå 
regeringens uddannelsespolitiske mål om, at mindst 95 procent af alle unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse og mindst 50 procent af alle unge skal have 
en videregående uddannelse i 20152  - har der i en årrække været begrænset 
interesse for at skabe sammenhængende forskningsbaseret viden om, hvordan 
de uddannelsessøgende klarer sig på boligmarkedet.

Ungdomsboligrådet, som rådgiver den ansvarlige minister (for tiden 
socialministeren) om unges boligvilkår, pegede allerede i 1998 i debatoplægget 
”Unges boligsituation nu og i fremtiden” på behovet for et styrket analyse- 
og prognosearbejde, som kan give lokale og nationale beslutningstagere et 
kvalificeret grundlag for at vurdere, hvilke handlemuligheder man har, hvis man 
skal sikre unge og uddannelsessøgendes adgang til boligmarkedet. 

Rådets anbefaling var begrundet i en konstatering af, at antallet af unge og 

1  Marott Larsen, Morten: ”De unges boligsituation – hvor bor de unge, og hvem er 
ungdomsboligbefolkningen? En registeranalyse”, AKF, 2008, s. 20.

2  Afsnit 10: Undervisning og uddannelse i verdensklasse, i: Mulighedernes samfund, 
regeringsgrundlag november 2007, VK Regeringen III.
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uddannelsessøgende ville stige efter årtusindskiftet – og i bekymringen for, at 
stigende boudgifter på det almindelige ”voksen”-boligmarked ville begrænse 
unge og uddannelsessøgendes adgang til den del af boligmassen, der dengang 
som nu3  dækkede omkring 90 procent af gruppens boligbehov (de resterende ca. 
10 % er primært ungdomsboliger og kollegier).

Som svar på Ungdomsboligrådets opfordring gennemførte By- og 
Boligministeriet i 1999 undersøgelsen ”De unges boligsituation”, hvor man 
kortlagde 21-25-åriges boligsituation samt deres ”boligkarriere” og tilfredshed 
med deres nuværende bolig i de fem store universitetsbyer.

Siden er der lavet spredte lokale og regionale studier som blandt andet peger 
på, hvilke faktorer der har indflydelse på, hvor tilfredse uddannelsessøgende 
i kollegie- og ungdomsboliger er med deres bolig. Men først med AKFs 
nye forskningsprojekt (2006-2009) for Velfærdsministeriet, der ligesom 
1999-undersøgelsen er navngivet ”De unges boligsituation”, er vi på vej til at få 
et kvalificeret landsdækkende billede af, hvordan unge og uddannelsessøgendes 
bomønstre og adgang til boligmarkedets forskellige dele er i dag, og hvordan det 
har ændret sig over tid. 

Det ”ungdomsuvenlige” boligmarked

AKF-forskningsprojektets konklusioner peger på, at selv om unge generelt er 
dygtige til at tilpasse sig forholdene på boligmarkedet, så kompliceres deres 
situation generelt af, ”at boligmarkedets boligejerformer, når bortses fra 
ungdomsboligerne, kan betegnes som mere eller mindre ungdomsuvenlige”4. 

I en pressemeddelelse fra 14. marts 2008 uddyber forskningsleder Henrik 
Christoffersen denne konklusion:

”Hvis de unge ønsker at købe egen bolig, skal de have en solid indkomst og have 
sparet penge op. Det er svært at honorere for de fleste unge, bl.a. fordi unge 
uddanner sig og derfor har en lavere indkomst i studietiden. Leje af en almen bolig 
kræver som oftest god tid til at rykke op på en venteliste, hvilket de unge heller ikke 
har. Og hvis unge gerne vil bo i en billig andelsbolig, skal de være heldige at have 
forbindelserne i orden.”

3  Hjelmar, Ulf: ”Unge på Boligmarkedet. En sammenfatningsrapport”, AKF, 2009, s. 7.

4  Christoffersen, Henrik: ”Unges boligsituation – brudstykker til forståelse af, hvilke muligheder 
de unge har på boligmarkedet, og hvad de er oppe imod”, AKF, 2008, s. 8.
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Ifølge AKF-undersøgelsen finder forholdsvis mange unge undervejs i deres 
uddannelse ”uortodokse” løsninger på deres boligbehov, dvs. løsninger der 
falder uden for de typiske boligløsninger, der kan afdækkes gennem en klassisk 
registeranalyse. Det drejer sig fx om fremleje, tidsbegrænsede lejemål eller 
deltagelse i en gruppe, der sammen lejer en lejlighed5. AKF konkluderer i den 
endelige rapport fra februar 2009, at især udsatte unge har svært ved at få varigt 
fodfæste på boligmarkedet og derfor ofte må tage til takke med at rykke fra den 
ene forholdsvis kortvarige, dyre og usikre fremleje-aftale til den næste6. 

AKF peger også på, at de store uddannelsesbyer – især København – tiltrækker en 
stigende andel af det samlede antal uddannelsespladser og uddannelsessøgende. 
I en situation, hvor der de næste 10 år forventes en samlet stigning i antallet af 
unge på omkring 100.000, og hvor tendensen med at vælge længere uddannelser 
end før forventes at fortsætte, medfører det en voksende udfordring for disse 
byers evne til at tilfredsstille behovet for studieegnede boliger7.

På baggrund af AKFs undersøgelse kan man konkludere, at a) det stigende antal 
unge, b) det ungdomsuvenlige boligmarked, c) tendensen til koncentration af de 
uddannelsessøgende i et begrænset antal store uddannelsesbyer, d) den meget 
begrænsede udbredelse af kommunale politikker for håndteringen af fremtidens 
lokale boligbehov for unge og endelig e) den mangelfulde viden om de udbredte 
”uortodokse” boligløsningers betydning, gør det til en stor boligpolitisk 
udfordring at håndtere de unge og uddannelsessøgendes boligbehov.

Samtidig har den økonomiske krise, som også ramte ejer- og 
andelsboligmarkedet hårdt, skabt stor usikkerhed omkring, hvilke forventninger 
og drømme uddannelsessøgende realistisk kan gøre sig om at få fodfæste på 
boligmarkedet på lang sigt. 

I mange år spillede tilliden til, at boligpriserne ville blive ved med at stige 
eller stabilisere sig på et højt niveau, en afgørende rolle i at gøre denne del 
af boligmarkedet forståeligt og beregneligt for de uddannelsessøgende. Det 
var ganske vist svært at få adgang til de attraktive boliger, men spillereglerne 
var til at gennemskue. Og når man først havde fundet vej ind i ejer- og 
andelsboligmarkedet, var der en udbredt tiltro til, at spillereglerne gjorde det 
muligt at lægge troværdige planer for fremtiden. 

5  Christoffersen, Henrik: ”Unges boligsituation – brudstykker til forståelse af, hvilke muligheder 
de unge har på boligmarkedet, og hvad de er oppe imod”, AKF, 2008, s. 9.

6  Hjelmar, Ulf: ”Unge på Boligmarkedet. En sammenfatningsrapport”, AKF, 2009, s. 8 og 10.

7  Hjelmar, Ulf: ”Unge på Boligmarkedet. En sammenfatningsrapport”, AKF, 2009, s. 9.
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I dag er det uklart, om der er opstået nye spilleregler, man som 
uddannelsessøgende kan orientere sig efter på boligmarkedet – og det er 
især uklart, hvem der troværdigt kan påtage sig et ansvar for at sikre, at de 
uddannelsessøgende, der nu bevæger sig ud på boligmarkedet, ikke er tvunget 
til at løbe en uforsvarlig risiko (fx for at sætte sig i evigheds-gæld) for at få en 
studieegnet bolig. 

Usikkerheden forstærker boligmarkedets ”uvenlighed” for de 
uddannelsessøgende, der typisk har meget begrænsede erfaringer med at agere 
strategisk på boligmarkedet og hvis forholdsvis korte bolighorisont (typisk de 2-5 
år, man er under uddannelse) gør det umuligt for dem at investere i forventningen 
om en langsigtet genopretning af boligpriserne. 

Det understreger behovet for, at boligpolitikkens interessenter tager 
udfordringen op og sammen forsøger at erstatte uvenligheden og usikkerheden 
med et nyt sæt fornuftige og troværdige spilleregler på studieboligmarkedet. 

De uddannelsessøgendes stemme i debatten

Det er baggrunden for, at DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd - i 
2008 besluttede at igangsætte forberedelserne til 2009-Boligundersøgelsen.  
Sammen med vores samarbejdspartnere på uddannelsesinstitutionerne og i 
boligsektoren har vi ønsket at bidrage til den eksisterende viden og til debatten 
om, hvordan vi – i tråd med Ungdomsboligrådets anbefalinger - på sigt udvikler 
og vedligeholder den fælles viden, vi behøver for at kunne træffe rettidige og 
gennemtænkte beslutninger om udviklingen af studieboligmarkedet. 

Samtidig har vi villet synliggøre, hvordan de uddannelsessøgendes behov og 
forudsætninger kan medtænkes her og nu i den samlede boligpolitik for unge. 
Undersøgelsen adskiller sig hermed fra den forskning, der tager udgangspunkt 
i den samlede ungdomsbefolkning, ved at tage som udgangspunkt, at unge 
under uddannelse er en særlig interessegruppe, som på en række områder må 
forventes at have anderledes behov og muligheder end unge, som ikke er under 
uddannelse.

Ved at give mæle til de uddannelsessøgendes egne erfaringer med 
boligmarkedet, deres forestillinger om deres nuværende boligsituation og deres 
forventninger til deres fremtidige boligsituation, belyser undersøgelsen, om den 
samlede gruppe af uddannelsessøgende har identificerbare fælles boligbehov og 
-ønsker, der bør tages hensyn til.
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Hvem er 
deltagerne?
I alt har 3.210 elever og studerende besvaret undersøgelsens spørgeskema. I 
gennemgangen af de kvantitative data er der udelukkende taget udgangspunkt 
i de deltagere, der er bosat i Hovedstadsområdet (defineret som Københavns og 
Frederiksbergs kommuner samt kommunerne i det tidligere Københavns Amt) og 
i Århus-området (defineret som Århus Kommune og de kommuner, der grænser 
op til Århus Kommune). I forbindelse med hver enkelt tabel er det noteret, hvilket 
udsnit af denne gruppe, der er anvendt. 

I analyserne af deltagernes fritekst-besvarelser, eksempelvis når vi har bedt dem 
beskrive sammenhængen mellem boligkvalitet og uddannelse, benytter vi os af 
besvarelserne fra alle 3.210 deltagere. Tallene her inkluderer derfor også et antal 
elever og studerende, som er bosat uden for Hovedstadsområdet og Århus-
området, men indskrevet på en uddannelse, der er placeret i et af de to områder.
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Geografisk fordeling og regional oprindelse

Deltagerne i undersøgelsen er tilnærmelsesvist ligeligt fordelt mellem 
Hovedstadsområdet og Århus-området, dog med en lille overvægt til 
sidstnævnte.

I Hovedstadsområdet bor ni ud af ti deltagere i Københavns og Frederiksbergs 
Kommuner, mens nitten ud af tyve deltagere fra Århus-området er bosat i selve 
Århus Kommune.

Knap to ud af tre deltagere kommer oprindeligt fra Region Hovedstaden eller 
Region Midtjylland. Den sidste tredjedel er tilflyttere fra andre regioner; af dem 
kommer godt halvdelen fra Region Syddanmark og omkring en fjerdedel fra 
henholdsvis Region Sjælland og Region Nordjylland (figur 1).

Som forventeligt trækker de to områder de fleste studerende fra egen 
region - 55 % i Hovedstadsområdet og 60 % i Århus. Sjællænderne i vores 
undersøgelse søger for det store flertals vedkommende til Hovedstadsområdet, 
nordjyderne søger tilsvarende til Århus, mens deltagere fra Region Syddanmark 
(Sønderjylland og Fyn) deler sig nogenlunde lige, dog med et flertal der læser 
i Århus. Hvor hver tiende deltager, der læser i Hovedstadsområdet, kommer 
fra Midtjylland, er det kun knap hver femogtyvende af deltagerne i Århus, der 
kommer fra Hovedstadsområdet (figur 1).

Køn, alder og uddannelse

Kønsfordelingen er ganske skæv, idet vi samlet har knap tre kvindelige deltagere 
for hver mandlig deltager. Forskellen mellem de to køns deltagelse er størst i 
Hovedstadsområdet og mindst i Århus (figur 1).

Den skæve kønsfordeling afspejler til dels, at kvindelige studerende udgør 
flertallet på en række af de største af de uddannelsesinstitutioner, der deltager i 
undersøgelsen1.

1  Undervisningsministeriets statistiske hjemmeside oplyser, at kvinderne er markant 
overrepræsenterede på de mellemlange og lange videregående uddannelser i Hovedstadsområdet 
og Midtjylland, mens mændene i samme områder er markant overrepræsenterede på 
erhvervsuddannelserne.
Da knap 83 % af deltagerne i undersøgelsen kommer fra mellemlange og lange videregående 
uddannelser, mens deltagere fra erhvervsuddannelserne med kun 1 % er markant 
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AKF konstaterer desuden i forbindelse med deres 2009-undersøgelse af unges 
boligvilkår (Marott Larsen 2009, s. 10), at det er normalt i undersøgelser af 
denne type, at kvinders svarprocent er højere end mænds. I den omtalte AKF-
undersøgelse har kvinder og mænd således svarprocenter på henholdsvis 48 
og 36 %. Den tendens kan yderligere medvirke til at forklare, hvorfor vi har 
modtaget flest besvarelser fra kvinder.

Af figur 1 fremgår det også, at knap to ud af tre deltagere er 21-25 år. Omtrent 

underrepræsenteret i undersøgelsen (figur 2), kan det forklare en stor del af skævheden i antallet af 
kvindelige og mandlige deltagere.
De to uddannelsesinstitutioner, der bidrager med flest deltagere, er Aarhus Universitet og 
Københavns Universitet. Aarhus Universitet oplyser, at det samlede antal studerende på 
institutionen i 2008 fordelte sig på 54,3 % kvinder og 45,7 % mænd, mens kønsfordelingen for de 
nyoptagne på Københavns Universitet i 2009 er 62,3 % kvinder og 37,3 % mænd. De bekræfter 
således den ovenfor nævnte tendens, at kvinderne er i overtal på de lange videregående 
uddannelser og derfor også kan forventes at være den største gruppe i undersøgelsen.

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Køn                      Mand

                               Kvinde

                               I alt

 366 23,7 449 31,5 815 27,4

1179 76,3 977 68,5 2165 72,6

1545 100 1426 100 2971 100

Alder                   Under 18             

                               18-20

                               21-25

                               26-30

                               Over 30

                               I alt

42 2,7 5 0,4 47 1,6

174 11,3 90 6,3 264 8,9

750 48,5 918 64,4 1668 56,1

439 28,4 328 23 767 25,8

140 9,1 85 6 225 7,6

1545 100 1426 100 2971 100

Opvækst           Hovedstaden

                               Sjælland

                               Syddanmark

                               Midtjylland

                               Nordjylland

                               Ikke oplyst

                               I alt

850 55 50 3,5 900 30,3

242 15,7 42 2,9 284 9,6

209 13,5 289 20,3 498 16,8

165 10,7 855 60 1020 34,3

49 3,2 161 11,3 210 7,1

30 1,9 29 2 59 2

1545 100 1426 100 2971 100,1

Base: Alle deltagere bosat i hovedstadsområdet eller Århus

FIGUR 1: DELTAGERNES KøN, ALDER OG GEOGRAFISKE OPRINDELSE
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hver tredje er 26 år eller ældre, mens godt hver tiende er 18-20 år eller yngre, 
hvilket omtrentligt svarer til den andel af deltagerne, der går på en gymnasial 
eller erhvervsuddannelse (se figur 2).

I Hovedstadsområdet er dobbelt så stor en andel af deltagerne op til 20 år: 14 
% mod 6,7 % i Århus. Den store midtergruppe af 21-25-årige udgør 48,5 % i 
Hovedstadsområdet, men hele 64,4 % i Århus, svarende til knap to tredjedele af 
alle århusianske deltagere. Endelig udgør de ældre studerende fra 26 og op en 
væsentlig større andel i Hovedstadsområdet: 37,5 % mod 29 % i Århus (figur 1). 

Som det fremgår af en sammenligning med yderste højre kolonne i øverste del 
af figur 2, afviger vores deltageres uddannelsesbaggrund ganske meget fra det 
2007-landsgennemsnit, der fremgår af Undervisningsministeriets statistiske 
hjemmeside. 

For de gymnasiale uddannelsers vedkommende har det ikke været muligt 
for os at finde en opgørelse over aldersfordelingen blandt eleverne i de to 
byområder. Vi vurderer, at de to femtedele vores 10 % repræsenterer i forhold 
til 2007-landsgennemsnittet på 25,2 %, svarer meget godt til, at vi har fat i et 
rimeligt udsnit af den ældste tredjedel af eleverne på de gymnasiale uddannelser.

Ungdomsuddannelsernes deltagerandel er i øvrigt tre gange så høj i 
Hovedstadsområdet som i Århus.

Underrepræsentationen af deltagere fra erhvervsuddannelserne er markant. 
Selv hvis vi lige som på de gymnasiale uddannelser kun forventede at have den 
ældste tredjedel af erhvervsskoleeleverne repræsenteret i undersøgelsen, er der 
langt fra undersøgelsens 1 % til de 9,6 %, en tredjedel af erhvervsskoleeleverne 
på landsplan ville udgøre.

Dette afspejler sandsynligvis først og fremmest, at kun tre 
erhvervsuddannelsesinstitutioner har valgt at deltage i samarbejdet 
omkring undersøgelsen. Hertil kan muligvis lægges effekterne af, at 
erhvervsuddannelserne har et overtal af mandlige elever, jævnfør argumentet 
ovenfor om kvinders tendens til højere svarprocent end mænd.

De korte videregående uddannelsers deltagerandel svarer meget præcist til 
landsgennemsnittet. De udgør til gengæld en markant større andel blandt 
deltagerne i Århus end i Hovedstadsområdet.

Den markante overrepræsentation af deltagere fra de mellemlange og 
lange videregående uddannelser kan forklares med, at de største og 
fleste uddannelsesinstitutioner inden for disse områder (især de lange 
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videregående uddannelser) er koncentreret i de to områder. Således tegner seks 
uddannelsesinstitutioner med primært mellemlange og lange videregående 
uddannelser sig for knap tre fjerdedele af deltagerne i undersøgelsen2. 

Deltagere fra de mellemlange videregående uddannelser udgør dobbelt så stor 
en andel i Århus, hvor de er godt en tredjedel af alle deltagere, mod knap en 
femtedel af alle deltagere i Hovedstadsområdet. Til gengæld udgør deltagere 
fra de lange videregående uddannelser knap to tredjedele af alle deltagere i 
Hovedstadsområdet, mens de i Århus udgør knap to femtedele. Begge steder 
udgør de tilsammen et stort flertal af deltagerne i undersøgelsen, men hvor der i 
Århus er knap otte deltagere på en mellemlang videregående uddannelse for hver 
ni deltagere på en lang videregående uddannelse, er der i Hovedstadsområdet én 
deltager på en mellemlang videregående uddannelse for hver tre deltagere på en 
lang.

Ser vi nærmere på deltagernes placering i deres uddannelsesforløb (figur 2), 
fremgår det, at omtrent 25, 26 og 20 % af deltagerne har læst henholdsvis 
omkring et, to og tre år på deres igangværende uddannelse, mens knap 25 % har 
læst i mindst 4 år. Sammen med den forventede resterende tid på uddannelsen 
afspejler det, at det store flertal af deltagerne læser på uddannelser af 3-5 års 
varighed3.

Tre ud af fire deltagere har holdt et eller flere sabbatår før eller i forbindelse 
med uddannelsen. En lidt større andel i Hovedstaden har ikke holdt sabbatår, 
hvilket passer med, at der her er en større andel af deltagere, som er i gang 
med en ungdomsuddannelse. Gruppen, der har taget to sabbatår, skiller sig 
også ud, idet den omfatter hver fjerde deltager i Århus, men kun hver femte i 
Hovedstadsområdet.

2  I rækkefølge efter flest deltagere er det Aarhus Universitet, Københavns Universitet, VIA 
University College, Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole.

3  Det lave antal deltagere der opgiver 2009 som startår skyldes, at undersøgelsen blev 
gennemført i april-juni, og derfor kun omfatter de nye elever og studerende, der er optaget i 
forårssemestret 2009.



38 2009-Boligrapporten: Udgivet af DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd

FIGUR 2 Hovedstaden Århus Samlet Landsplan 
2007

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Procent

Igangværende          Ungdomsudd.

uddannelse                Erhvervsudd.

                                         Kort videregående

                                         Mellemlang videregående

                                         Lang videregående

                                         Anden udd.

                                         I alt

220 14,2 78 5,4 298 10 25,2

9 0,6 20 1,4 29 1 28,7

19 1,2 103 7,2 122 4,1 4,2

288 18,6 540 37,9 828 27,9 16,3

983 63,6 647 45,4 1630 54,9 25,6

26 1,7 38 2,7 64 2,2 -

1545 99,9 1426 100 2971 100,1 100

Startet på                  2009

uddannelsen            2008

                                        2007

                                        2006

                                        2005

                                        2004

                                        2003 eller før

                                        I alt

60 3,9 96 6,7 156 5,3

367 23,8 374 26,2 741 25

368 23,8 388 27,2 756 25,5

285 18,5 297 20,8 582 19,6

204 13,2 151 10,6 355 12

135 8,8 68 4,8 203 6,8

122 7,9 52 3,6 174 5,9

1541 99,9 1426 100 2967 100,1

Uddannelsen           2009

forventes                   2010

afsluttet                     2011

                                        2012

                                        2013

                                        2014 eller efter

                                        Ved ikke

                                        I alt

253 16,4 204 14,3 457 15,4

379 24,5 331 23,2 710 23,9

385 24,9 372 26,1 757 25,8

243 15,7 296 20,8 539 18,1

182 11,8 163 11,4 345 11,6

81 5,2 39 2,7 120 4

22 1,4 21 1,5 43 1,4

1545 100 1426 100 2971 100,2

Sabbatår                    Ingen

                                        1 år

                                        2 år

                                        3 år

                                        4 år eller flere

                                        Ved ikke

                                        Total

431 27,9 331 23,2 762 25,6

464 30 460 32,3 924 31,1

306 19,8 354 24,8 660 22,2

123 8 119 8,3 242 8,1

163 10,6 132 9,3 295 9,9

58 3,8 30 2,1 88 3

1545 100 1426 100 2971 99,9

Base: Alle deltagere bosat i hovedstadsområdet eller Århus

FIGUR 2: DELTAGERNES UDDANNELSE
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Hvordan bor 
deltagerne?
Dette afsnit beskriver, hvordan undersøgelsens deltagere fordeler sig på 
boligtyper, hvem de bor sammen med samt hvor mange kvadratmeter og hvilke 
faciliteter, de har til rådighed.

To forskellige boligmarkeder?

Figur 3 afslører, at der er væsentlige forskelle på, hvordan boligtyperne fordeler 
sig blandt deltagerne i Hovedstadsområdet og Århus.

Det generelle indtryk er et boligmarked for uddannelsessøgende, der 
domineres af lejeboligformerne kollegie- og ungdomsboliger, private og almene 
lejeboliger og private lejede værelser. Tilsammen dækker de knap tre-fjerdedele 
af deltagernes boligmasse over for lidt over en fjerdedel fordelt på de to 
ejerboligformer privat ejerbolig og andelsbolig. 

Men mens de to ejerboligformer udgør over en tredjedel blandt deltagerne i 
Hovedstadsområdet, udgør de mindre end en syvendedel i Århus. Her udgør 
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lejeboligformerne til gengæld et massivt flertal på mere end fire femtedele mod 
mindre end to tredjedele i Hovedstadsområdet. Ejerboligmarkedet spiller således 
en forholdsmæssigt større rolle i Hovedstadsområdet end i Århus – og især er 
andelsboligmarkedet, som dækker knap en fjerdedel af Hovedstadsområdets 
deltagere, kun af marginal betydning for deltagerne i Århus.

Blandt Hovedstadsområdets deltagere er de mest udbredte boligformer 
andelsboliger og kollegie- og ungdomsboliger på en delt førsteplads, fulgt i 
størrelsesmæssig rækkefølge af private lejeboliger, almene lejeboliger, private 
ejerboliger, private lejede værelser og til sidst kollektiver og bofællesskaber.

Blandt deltagerne i Århus går førstepladsen entydigt til kollegie- og 
ungdomsboliger, fulgt af private lejeboliger, almene lejeboliger, private 

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Boligtype         Privat ejerbolig

                              Andelsbolig

                              Kollegium/ungdomsbolig

                              Privat lejet værelse

                              Privat lejebolig

                              Almen lejebolig

                              Kollektiv bofællesskab

                              Andet

                              Ved ikke / vil ikke svare

                              I alt

 178 13 135 9,8 313 11,4

332 24,2 53 3,9 385 14

332 24,2 413 30,1 745 27,1

46 3,4 45 3,3 91 3,3

219 16 372 27,1 591 21,5

207 15,1 287 20,9 494 18

26 1,9 29 2,1 55 2

25 1,8 29 2,1 54 2

7 0,5 10 0,7 17 0,6

1372 100,1 1373 100 2745 99,9

Ejet eller          Ejede boliger

lejet bolig?      Lejede boliger             

                              Andet                              

                              I alt

510 37,4 188 13,8 698 25,6

804 58,9 1117 82 1921 70,4

51 3,7 58 4,3 109 4

1365 100 1363 100,1 2728 100

Støttet eller   Almene lejeboliger og

privat                kollegium/ungdomsboliger

byggeri?          Privat

                             Andet

                             I alt

539 39,5 700 51,4 1239 45,4

801 58,7 634 46,5 1435 52,6

25 1,8 29 2,1 54 2

1365 100 1363 100 2728 100

Base: Alle deltagere bosat i hovedstadsområdet eller Århus

FIGUR 3: DELTAGERNE FORDELT PÅ BOLIGTYPER
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ejerboliger, andelsboliger, private lejede værelser og til slut igen kollektiver og 
bofællesskaber.

Der er derfor grund til at formode, at de tydelige forskelle giver sig udslag i 
deltagernes oplevelse af de to regionale boligmarkeder og de muligheder, de 
rummer for uddannelsessøgende. 

Her skal man være opmærksom på, at sammensætningen af deltagere 
fra de forskellige uddannelsesområder med stor sandsynlighed fører til, 
at kategorien kollegieværelser og ungdomsboliger er overrepræsenteret i 
undersøgelsen set i forhold til de andre boligtyper. Det skyldes, at gruppen 
af studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser, som er 
markant overrepræsenteret i undersøgelsen, har en større tendens til at bo i 
kollegieværelse/ungdomsbolig end de øvrige deltagere af følgende årsager:

• De fleste kollegieværelser og ungdomsboliger fordeles efter 
indstillingskriterier, der grundlæggende lægger mest vægt på, hvor langt man 
som elev/studerende i udgangspunktet bor fra sin uddannelse. Det betyder, 
at studerende fra de uddannelser, der kun udbydes få steder i landet – og 
det er især de mellemlange og lange videregående uddannelser – og som 
derfor rekrutterer studerende fra hele eller store dele af Danmark, vil fylde 
forholdsvis mere i kollegie- og ungdomsbolig-sektoren end elever/studerende 
fra mere lokalt rekrutterende uddannelser. Det betyder kort sagt, at der er 
større chance for at finde en jysk jurastuderende i et af Hovedstadsområdets 
kollegier end en gymnasie- eller erhvervsskoleelev med oprindelse i 
København. 

• Dertil kommer, at ventelisterne på de attraktive kollegier/ungdomsboliger 
de fleste steder er så lange – flere år – at det ikke kan betale sig for elever 
og studerende med forholdsvis korte uddannelsesforløb foran sig på 
ansøgningstidspunktet at søge på disse kollegier, fordi de for de flestes 
vedkommende sandsynligvis vil have færdiggjort deres uddannelse, inden de 
vil kunne komme i betragtning til en ledig kollegiebolig. 

• Endelig har en række af de fondsejede og selvejende kollegier særlige 
indstillingskriterier, der typisk tilgodeser studerende på et udsnit af 
universitetsuddannelserne (ingeniør, jurist etc.). Det bidrager også til, at 
gruppen af studerende på lange videregående uddannelser kommer til at 
fylde mere i kollegiesammenhænge. 

Hvor stor den formodede overrepræsentation af kollegieværelser og 
ungdomsboliger er, kan vi ikke sige præcist. Der findes nemlig os bekendt 
ingen tilgængelig officiel opgørelse over, hvor mange kollegieværelser og 
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ungdomsboliger, der findes i Hovedstadsområdet. UngesBoligService.dk, som 
er områdets største administrator af kollegier og ungdomsboliger, anslår, at der i 
alt er ca. 8.500 i Københavns og Frederiksbergs kommuner, samt et par tusinde i 
omegnskommunerne. 

Århus kommune angiver, at der ultimo 2007 var 9.007 kollegie- og 
ungdomsboliger i kommunen, mens tallet af elever/studerende på en 
erhvervskompetencegivende uddannelse (dvs. uden de gymnasiale 
ungdomsuddannelser) udgør 30-35.000. 

Hvem bor de sammen med?

I begge områder bor omkring en tredjedel af deltagerne alene i deres bolig. 
Andelen, der bor to i boligen, er en del højere i Århus end i Hovedstadsområdet, 
som så til gengæld ligger lidt højere i alle kategorier på tre eller flere personer i 
boligen. Under en tiendedel bor i boliger med børn under 12 år (figur 4).

Af figur 5 fremgår det, at en tredjedel bor sammen med deres partner, ægtefælle 
eller kæreste, mens knap en femtedel bor sammen med en eller flere bofæller, 
som ikke er familie (men som godt kan omfatte partner, ægtefælle eller kæreste). 
Begge boformer er lidt mere udbredt blandt deltagere fra Århus, mens en 
forholdsvis større andel af deltagere i Hovedstadsområdet bor hos forældre eller 
familie.

For de, der bor sammen med en partner, er der forholdsvis tydelige forskelle 
mellem byerne hvad angår partnerens uddannelses- og arbejdssituation. I 
Århus er der tilsyneladende flest partnere, der også har uddannelse som 
hovedbeskæftigelse, mens et flertal af partnerne i Hovedstadsområdet er 
færdiguddannede og/eller arbejder på fuld tid (figur 6).

Vi har bedt deltagere, som angiver at de ejer deres bolig angive, om de ejer deres 
bolig alene eller om der er tale om delt ejerskab. Samlet set fordeler deltagerne 
sig omtrent ligeligt på de to muligheder – men hvor der i Hovedstadsområdet 
er et pænt flertal, der ejer boligen alene, siger knap to tredjedele af deltagerne i 
Århus, at de ejer boligen sammen med andre (figur 7).

Boligens størrelse og faciliteter

Ser man på boligernes størrelse (figur 8), er der ikke markante forskelle mellem 
deltagerne i de to byer. I Århus er der dog 6,1 % flere end i Hovedstadsområdet, 
som har 21-30 kvadratmeter til rådighed, mens der i Hovedstadsområdet er en 
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Personer           Èn person

i boligen            To personer

                              Tre personer                              

                              Fire personer

                              Fem personer

                              Seks personer eller flere

                              Ved ikke / vil ikke svare

                              I alt

524 33,9 457 32 981 33

613 39,7 674 47,3 1287 43,3

178 11,5 145 10,2 323 10,9

112 7,2 70 4,9 182 6,1

35 2,2 26 1,8 61 2

73 4,7 50 3,5 123 4,1

10 0,6 4 0,3 14 0,5

1545 99,8 1426 100 2971 99,9

Er der børn      Nej

under 12 år      Ja             

i boligen?          Ved ikke / vil ikke svare                              

                              I alt

1401 90,7 1338 93,8 2739 92,2

142 9,2 86 6 228 7,7

2 0,1 2 0,1 4 0,1

1545 100 1426 99,9 2971 100

Base: Alle deltagere bosat i hovedstadsområdet eller Århus

FIGUR 4: DELTAGERNES BOFæLLER 1

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvad                    Jeg bor alene

beskriver            Jeg bor alene med et eller flere børn

bedst din            Jeg bor sammen med partner/ ægtefælle/ kæreste 

nuværende        med eller uden børn

situation?          Jeg bor sammen med en eller begge mine forældre.

                                Jeg bor sammen med et familiemedlem, der ikke er         

                                min mor eller far.

                                Jeg bor sammen med andre unge eller voksne udover                           

                                evt. partner/ ægtefælle / kæreste (fx i et bofællesskab         

                                eller kollektiv)

524 33,9 457 32 981 33

23 1,5 17 1,2 40 1,3

476 30,8 531 37,2 1007 33,9

173 11,2 53 3,7 226 7,6

28 1,8 15 1,1 43 1,4

262 17 300 21 562 18,9

                                Andet 59 3,8 53 3,7 112 3,8

                                I alt 1545 100 1426 99,9 2971 99,9

Base: Alle deltagere bosat i hovedstadsområdet eller Århus

FIGUR 5: DELTAGERNES BOFæLLER 2
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvilket                  Min partner er under uddannelse

udsagn                  Min partner er både under uddannelse og arbejder   

beskriver               på fuld tid

bedst din              Min partner er i arbejde på fuld tid uden at være 

partner?                færdiguddannet.

                                  Min partner er i arbejde som færdiguddannet.                           

                                  Min partner er hverken under uddannelse eller i 

                                  arbejde.                               

190 39,9 302 56,9 492 48,9

40 8,4 27 5,1 67 6,7

41 8,6 44 8,3 85 8,4

184 38,7 134 25,2 318 31,6

18 3,8 19 3,6 37 3,7

                                  ønsker ikke at svare 3 0,6 5 0,9 8 0,8

                                  I alt 476 100 531 100 1007 100,1

Base: Alle deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus, som bor sammen med en partner.

FIGUR 6: DELTAGERNES PARTNERE

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ejer du selv              Jeg ejer den alene

boligen, eller           Jeg ejer den sammen med andre    

ejer du den               Andet

sammen med          Ved ikke / ønsker ikke at svare

andre?                        I alt

           

177 55,5 28 31,5 205 50,2

134 42 57 64 191 46,8

7 2,2 4 4,5 11 2,7

1 0,3 0 0 1 0,2

319 100 89 100 408 99,9

Base: Udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus, som angiver at de ejer deres bolig.

FIGUR 7: EJERFORHOLD

tilsvarende procentdel flere, der har 51-60 kvadratmeter til rådighed.

Sammenligner man de to opgørelser, viser det sig meget forventeligt, at andelen 
af deltagere, der bor i boliger på over 50 kvadratmeter, er større end andelen 
af deltagere, der svarer, at de har mere end 50 kvadratmeter til rådighed. Det 
afspejler, at denne størrelse boliger ofte deles mellem to eller flere beboere, så 
hver beboer har sit eget værelse og i øvrigt deler rådigheden over de resterende 
arealer som køkken, bad, entre og stue.

At andelen af deltagere, der bor i de mindste boliger på op til 20 kvadratmeter, er 
lidt større end andelen af deltagere, der svarer, at de har op til 20 kvadratmeter 
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til rådighed kan skyldes, at deltagerne i en række tilfælde medregner rådighed 
over fællesfaciliteter som bad og køkken, der ikke regnes med i opgørelsen af den 
enkelte boligs areal (fx på et kollegium).

Da vi ikke har specificeret præcist, hvilke faciliteter, der skal regnes med i 
deltagernes opgørelse af, hvor stort et boligareal de har til rådighed, afspejler 
det primært deltagernes egen oplevelse af, hvad de har til rådighed. At færre 
deltagere har valgt at besvare spørgsmålet om boligareal til rådighed end det 
antal, der har svaret på spørgsmålet om boligens størrelse kan måske indikere, at 
flere har været i tvivl om, hvad der menes med rådighedsbegrebet.

Vi har undersøgt de to begrebers sammenlignelighed ved at gennemgå, i hvilket 
omfang der er overensstemmelse mellem boligstørrelsen og antal kvadratmeter 
til rådighed hos de deltagere, der bor alene i boligen. Også i denne kategori er de 
deltagere, der har angivet antal kvadratmeter til rådighed, færre end dem, der 
har opgivet boligens størrelse. I denne kategori er der generel overensstemmelse 
mellem deltagernes besvarelser på de to spørgsmål. Dog er der en lille, men 
gennemgående forskydning i retning af, at deltagerne generelt opgiver at have 
flere kvadratmeter til rådighed, end de opgiver deres boligs størrelse til at være. 
Forskellen er kun markant i de mindste boliger, idet knap hver fjerde deltager 

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Boligens samlede størrelse       0-20

i kvadratmeter                                 21-30

                                                                 31-40                              

                                                                 41-50

                                                                 51-60

                                                                 Over 60

                                                                 I alt

177 13,7 150 11,4 327 12,6

83 6,4 124 9,4 207 8

96 7,5 105 8 201 7,7

184 14,3 184 14 368 14,1

265 20,6 210 16 475 18,3

483 37,5 541 41,2 1024 39,4

1288 100 1314 100 2602 100,1

Boligareal til deltagernes           0-20

rådighed i kvadratmeter            21-30

                                                                 31-40

                                                                 41-50

129 10,8 133 11 262 10,9

109 9,1 184 15,2 293 12,1

144 12 134 11 278 11,5

187 15,6 188 15,5 375 15,5

                                                               51-60 239 19,9 169 13,9 408 16,9

                                                               Over 60 391 32,6 406 33,4 797 33

                                                               I alt 1199 100 1214 100 2413 99,9

FIGUR 8: BOLIGSTøRRELSE
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvor mange beboelsesrum       1 rum

råder du over (toilet, køkken    2 rum                             

entre, trappeareal skal ikke      3 rum                                                                         

medregnes)?                                     4 rum                        

                                                                 5 rum eller flere

                                                                 Ved ikke / vil ikke svare

                                                                 I alt

527 38,4 558 40,6 1085 39,5

553 40,3 526 38,3 1079 39,3

204 14,9 202 14,7 406 14,8

60 4,4 48 3,5 108 3,9

22 1,6 31 2,3 53 1,9

6 0,4 8 0,6 14 0,5

1372 100 1373 100 2745 99,9

Eget toilet                                         Ja

                                                                Nej

                                                                 I alt

1277 93,1 1247 90,8 2524 91,9

95 6,9 126 9,2 221 8,1

1372 100 1373 100 2745 100

Eget bad                                            Ja 1245 90,7 1231 89,7 2476 90,2

                                                               Nej 127 9,3 142 10,3 269 9,8

                                                               I alt 1372 100 1373 100 2745 100

Eget køkken                                       Ja 1141 83,2 1184 86,2 2325 84,7

                                                                 Nej 231 16,8 189 13,8 420 15,3

                                                                 I alt 1372 100 1373 100 2745 100

Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

svarer, at deres bolig er op til 20 kvadratmeter, mens kun hver syvende svarer, 
at de har op til 20 kvadratmeter til rådighed. Da mange af de mindste boliger er 
kollegieværelser og private lejede værelser, kunne også denne opgørelse tyde på, 
at en del deltagere i disse boligtyper regner faciliteter uden for boligen, som de 
deler med andre, med i det areal de har til rådighed.

To femtedele af deltagerne opgiver, at de råder over ét beboelsesrum, mens 
andre to femtedele råder over to og den sidste femtedel råder over tre eller flere. 
Vi skal senere vende tilbage til betydningen af at have flere rum til sin rådighed 
i boligen, så man er i stand til at indrette de forskellige rum efter hverdagens 
forskellige aktiviteter: studier, afslapning, fællesskab med andre beboere osv. 
(figur 9).

Ser vi på tre af de vigtigste elementer i boligens indretning, bor 8,1 % af 
deltagerne i en bolig uden eget toilet, 9,8 % bor i en bolig uden eget bad og 15,3 
% bor i en bolig uden eget køkken.

FIGUR 9: BOLIGENS FACILITETER
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Ejerbolig Andelsbolig Privat 
lejebolig

Almen 
lejebolig

Kollektiv /
bofælleskab

Kollegium /
ungdomsbolig

Privat lejet 
værelse

Eget toilet            Ja

                                  Pct.

                                  Nej

                                  Pct.

255 332 527 435 42 607 46

98,5 97,9 96,9 98 82,4 83,7 53,5

4 7 17 9 9 118 40

1,5 2,1 3,1 2 17,6 16,3 46,5

Eget bad               Ja

                                  Pct.

                                  Nej

                                  Pct.

255 310 518 428 41 603 44

98,5 91,4 95,2 96,4 80,4 83,2 51,2

4 29 26 16 10 122 42

1,5 8,6 4,8 3,6 19,6 16,8 48,8

Eget køkken       Ja 254 336 533 436 44 397 48

                                  Pct. 98,1 99,1 98 98,2 86,3 54,8 55,8

                                  Nej 5 3 11 8 7 328 38

                                  Pct. 1,9 0,9 2 1,8 13,7 45,2 44,2

I alt 259 339 544 444 51 725 86

Base figur 8 og 10: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 10: FACILITETER FORDELT PÅ BOLIGTYPER

Som det fremgår af figur 10, er det ikke overraskende især på kollegierne og de 
private lejede værelser, vi finder det store flertal af boliger uden eget toilet, bad 
og/eller køkken. Dette understøttes af deltagernes fritekstsvar, hvor ønsket om 
at få eget bad og/eller køkken er en af de hyppigste årsager til at ville flytte fra et 
kollegium og til en af de boligformer, hvor det store flertal har disse faciliteter.
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Den gode 
studiebolig
I undersøgelsen har vi bedt deltagerne beskrive, hvordan de vurderer kvaliteten 
af deres egen bolig, hvilke faktorer de har valgt bolig ud fra, og hvilke faktorer 
der bør lægges vægt på, når man bygger boliger til unge under uddannelse. Disse 
spørgsmål danner udgangspunktet for analysen i dette afsnit, hvor vi vil fokusere 
på, hvad der kendetegner deltagernes opfattelse af den gode studiebolig. For 
hvert afsnit vil vi afslutte med en opsummering af de delkonklusioner, vi er 
kommet frem til.

Valg af bolig

Først ser vi på, hvilke årsager deltagerne angiver som årsag for at vælge deres 
nuværende bolig. Pointfordelingen i figur 11 er udregnet ud fra en vægtning 
af deltagernes første-, anden- og tredjeprioriteter af spørgeskemaets mulige 
årsager til at vælge deres nuværende bolig. En førsteprioritet udløser tre point, 
en andenprioritet to point og en tredjeprioritet ét point. 
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Boligens pris og beliggenheden i forhold til uddannelsen er de to valgmuligheder, 
der prioriteres højest med knap en femtedel af de samlede point til hver. Derefter 
kommer god indretning og plads til at flytte sammen med en partner, som 
hver får omkring en ottendedel af de samlede point. Ud over at deltagerne i 
Århus synes at prioritere beliggenheden i forhold til uddannelsen noget højere 
end deltagerne i Hovedstadsområdet, er der ikke væsentlige forskelle på de to 
deltagergruppers prioriteringer.

Et tilsvarende spørgsmål om, hvilke kvaliteter deltagerne prioriterede ved valget 
af deres første bolig efter at være flyttet hjemmefra, viser samme mønster, idet 
faktorer som mulighed for at bo sammen med partner eller have plads til børn 
samt indretning og placering i forhold til uddannelsen synes at spille en mindre 
rolle i denne sammenhæng. 

Hvis man ser bort fra den større usikkerhed, som kommer af at væsentlig flere 
har valgt ”ved ikke”-muligheden i dette spørgsmål (sikkert fordi det for mange 

Hovedstadsområdet Århus Samlet

Betydning ved valg af nuværende 
bolig

1.prior.
%

2.prior.
%

3.prior.
%

Point % 1.prior.
%

2.prior.
%

3.prior.
%

Point % Point 
i alt

%

Boligen var billig

Boligen lå godt i forhold til mit 

uddannelsessted.

Boligen lå godt i forhold til mit 

arbejde.

Boligen lå godt i forhold til mine 

fritidsinteresser.

25 18 9,6 1638 19,9 24 18,9 9,8 1642 19,9 3280 19,9

16 20 11 1340 16,3 22,4 24 12 1746 21,2 3086 18,7

2,4 6,5 6,8 370 4,5 1,5 3,8 6,8 261 3,2 631 3,8

5 7,5 9 534 6,5 3,4 7,1 7,5 437 5,3 971 5,9

Boligen var godt indrettet.

Boligen var velegnet i forhold til at 

flytte sammen med min partner.

Boligen var velegnet, fordi der er 

plads til børn.

Andet

9,5 16 13 1004 12,2 8,6 18,8 14 1058 12,8 2062 12,5

14 8,5 5,2 897 10,9 17 8,9 6,8 1036 12,6 1933 11,7

5,8 3,1 16 541 6,6 5,5 2,3 14 483 5,9 1024 6,2

16 4,7 9,8 901 10,9 10,6 3,6 11 682 8,3 1583 9,6

Ved ikke 7,4 16 20 1007 12,2 7,1 12,6 19 895 10,9 1902 11,5

I alt 100 100 100 8232 100 100 100 100 8240 100,1 16472 99,8

Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 11: PRIORITERINGER VED VALG AF BOLIG
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vedrører noget, der foregik for en del år siden og som derfor ikke huskes tydeligt), 
forekommer det logisk, at forventninger om plads til at bo med partner og 
børn spiller en mindre rolle for de fleste uddannelsessøgende, der lige er flyttet 
hjemmefra. Og tilsvarende kan man ud fra vores hypotese forvente, at der 
stilles mindre krav til den første bolig, fordi den for mange primært ses som et 
kortvarigt skridt på vejen mod stadig bedre boligvilkår.

Delkonklusioner:

• Ved valg af bolig prioriterer deltagerne boligens pris og beliggenhed i forhold 
til uddannelsen som det vigtigste, fulgt af god indretning og plads til at flytte 
sammen med partner. 

• Faktorer som boligens indretning og plads til at stifte familie vokser i 
betydning efterhånden, som uddannelsen skrider frem.

Tilfredsheden med boligens kvaliteter

Vi har også spurgt deltagerne om, hvor tilfredse de er med en række forhold ved 
deres nuværende bolig (figur 12). Det fremgår at deltagerne generelt er tilfredse 
eller meget tilfredse med deres bolig. Generelt er der en lidt højere grad af 
tilfredshed i Århus end i Hovedstadsområdet i alle de kategorier, vi har spurgt til i 
denne sammenhæng. 

Den højeste grad af tilfredshed finder vi i forhold til boligen samlet set og 
boligens beliggenhed i forhold til uddannelsesstedet, hvor fire ud af fem er 
tilfredse, mens færre end hver tiende er utilfreds. 

Syv ud af ti er tilfredse med boligens størrelse, indretning og dens opfyldelse af 
studierelaterede behov og med forholdet mellem boligudgifter og boligkvalitet. I 
disse kategorier er op til hver syvende utilfreds.

Den laveste grad af tilfredshed findes i forhold til boligudgifternes generelle 
størrelse og boligens vedligeholdelse. Her udgør de tilfredse henholdsvis lidt over 
halvdelen og to ud af tre deltagere, mens henholdsvis knap hver fjerde og hver 
syvende er utilfreds.

Den høje grad af tilfredshed med boligens beliggenhed i forhold til uddannelsen 
synes at korrespondere godt med, at deltagerne angiver det som en af de to 
væsentligste grunde til at vælge deres nuværende bolig. Den anden væsentlige 
valgårsag, boligens pris, korresponderer også med en høj grad af tilfredshed med 
forholdet mellem boligkvalitet og boligudgifter. 
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Generel tilfredshed                      Meget tilfreds

med boligen                                    Tilfreds

                                                                Hverken eller

                                                                Utilfreds

                                                                Meget utilfreds

                                                                I alt

448 32,7 467 34,1 915 33,4

682 49,7 692 50,4 1374 50,1

133 9,7 134 9,8 267 9,7

83 6 59 4,3 142 5,2

26 1,9 19 1,4 45 1,6

1372 100 1371 100 2743 100

Boligens beliggenhed i               Meget tilfreds

forhold til uddannelsessted     Tilfreds                              

                                                                Hverken eller

                                                                Utilfreds

                                                                Meget utilfreds

                                                                I alt

617 45,2 700 51,1 1317 48,2

420 30,8 422 30,8 842 30,8

190 13,9 149 10,9 339 12,4

98 7,2 84 6,1 182 6,7

39 2,9 15 1,1 54 2

1364 100 1370 100 2734 100,1

Boligens størrelse                         Meget tilfreds

                                                              Tilfreds

                                                                Hverken eller

                                                                Utilfreds

                                                                Meget utilfreds

                                                                I alt

421 30,7 440 32 861 31,4

505 36,8 513 37,4 1018 37,1

209 15,2 211 15,4 420 15,3

179 13 168 12,2 347 12,7

58 4,2 39 2,8 97 3,5

1372 99,9 1371 99,8 2743 100

Boligens opfyldelse                     Meget tilfreds 

af studierelaterede behov        Tilfreds                

                                                              Hverken eller

                                                                Utilfreds

                                                                Meget utilfreds

                                                                I alt

411 30 463 33,8 874 31,9

504 36,7 509 37,2 1013 37

204 14,9 199 14,5 403 14,7

183 13,3 160 11,7 343 12,5

68 5 38 2,8 106 3,9

1370 99,9 1369 100 2739 100

Boligens indretning                     Meget tilfreds

                                                              Tilfreds

                                                                Hverken eller

                                                                Utilfreds

                                                                Meget utilfreds

                                                                I alt

433 31,6 462 33,8 895 32,7

553 40,4 539 39,4 1092 39,9

220 16,1 223 16,3 443 16,2

132 9,6 113 8,3 245 9

31 2,3 31 2,3 62 2,3

1369 100 1368 100,1 2737 100,1

FIGUR 12: TILFREDSHED MED BOLIGEN
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Boligens vedligeholdelse          Meget tilfreds 275 20,1 337 24,6 612 22,4

                                                                Tilfreds 581 42,4 555 40,5 1136 41,5

                                                                Hverken eller

                                                                Utilfreds

                                                                Meget utilfreds

                                                                I alt

272 19,9 254 18,6 526 19,2

184 13,4 167 12,2 351 12,8

57 4,2 56 4,1 113 4,1

1369 100 1369 100 2738 100

Boligudgifternes størrelse        Meget tilfreds

                                                              Tilfreds                              

                                                                Hverken eller

                                                                Utilfreds

                                                                Meget utilfreds

                                                                I alt

274 20,1 314 23 588 21,5

436 32 440 32,2 876 32,1

295 21,6 327 23,9 622 22,8

251 18,4 207 15,2 458 16,8

108 7,9 78 5,7 186 6,8

1364 100 1366 100 2730 100

Sammenhængen mellem         Meget tilfreds

bolig-udgifter                                Tilfreds

og boligkvalitet                             Hverken eller

                                                                Utilfreds

                                                                Meget utilfreds

                                                                I alt

361 26,5 379 27,7 740 27,1

503 37 529 38,7 1032 37,8

286 21 284 20,8 570 20,9

163 12 134 9,8 297 10,9

48 3,5 42 3,1 90 3,3

1361 100 1368 100,1 2729 100

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 12: TILFREDSHED MED BOLIGEN (FORTSAT FRA FORRIGE SIDE)

I denne sammenhæng skal man dog også være opmærksom på, at den laveste 
grad af tilfredshed findes i forhold til boligudgifternes generelle størrelse. Set 
i sammenhæng med deltagernes fritekstbesvarelser og vores beregninger 
på deres økonomiske råderum tolker vi det således, at en relativt stor del af 
deltagerne opfatter boligudgifterne i de to store uddannelsesbyer som høje eller 
for høje, hvilket begrænser deres i forvejen ikke særlig omfattende økonomiske 
råderum med et SU-baseret budget. Hertil kommer sandsynligvis, at det 
tager tid, før man som udeboende ung vænner sig til eller indstiller sig på, at 
boligudgifterne nu er den markant største enkeltudgift på budgettet, og før 
man ud fra egen erfaring kan danne sig en holdning til, hvad det rimelige eller 
acceptable niveau for boligudgifterne er i ens lokalområde.
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Delkonklusioner:

• Fire ud af fem deltagere er tilfredse med deres boligsituation. 

• Andelen af tilfredse er højest, når der spørges til boligen generelt og til 
beliggenheden i forhold til uddannelsesstedet, lidt lavere når der spørges 
til størrelse, indretning og opfyldelse af studierelaterede behov, og 
lavest når der spørges til boligudgifternes generelle størrelse og boligens 
vedligeholdelse.

 
Tilfredsheden fordelt på boligtyper

Figur 13 viser, at graden af tilfredshed med boligen samlet set varierer alt efter, 
hvilken type bolig, der er tale om. Den højeste grad af tilfredshed finder man hos 
de, der sidder i en ejerbolig eller en andelsbolig, hvor ni ud af ti er tilfredse. I den 
modsatte ende af skalaen finder vi kollegier og ungdomsboliger, hvor knap otte 
ud af ti er tilfredse, og private værelser, hvor knap to ud af tre er tilfredse. 

Denne fordeling korresponderer godt med, at ejer- og andelsboliger er attraktive 
slutmål for det store flertal af deltagerne i undersøgelsen, mens kollegie- og 
ungdomsboliger og lejede værelser er de boligtyper, der mest har karakter af at 
være midlertidige (se figur 17) - og i øvrigt også er de boligtyper, hvor de fleste af 
de mindste boliger befinder sig og hvor man i forholdsvis høj grad er underlagt 
fællesskaber, der ikke altid opfattes som gavnlige for ens studieaktivitet og 
privatliv.

Størrelse og pris ser også ud til at have en sammenhæng med graden af 
tilfredshed med boligen samlet set. Af figur 14 fremgår det, at andelen af tilfredse 
stiger, jo flere kvadratmeter boligareal der er til rådighed. Figur 15 viser, at der 
også er en sammenhæng (dog ikke så signifikant som i figur 14) mellem højere 
boligudgifter og højere grad af tilfredshed. 

Som vi senere skal se, er der en klar sammenhæng dels mellem stigende 
antal kvadratmeter til rådighed og stigende boligudgifter (figur 32) og dels 
mellem stigende boligudgifter og boligtypens attraktivitet (figur 33). De mest 
attraktive boliger er kort sagt forholdsvis store og dyre. Derfor korresponderer 
sammenhængen mellem stigende boligareal til rådighed, stigende boligudgifter 
og stigende andel af deltagere, der er tilfredse med boligen samlet set, godt med 
den forholdsvis høje andel af deltagere, der i figur 12 er tilfredse med forholdet 
mellem boligudgifter og boligkvalitet.



572009-Boligrapporten: Udgivet af DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd

Utilfreds Hverken eller Tilfreds I alt

Ejerbolig

Andelsbolig

Prival lejebolig

Almen lejebolig

Kollektiv/bofælleskab

Kollegieværelse/ungdomsbolig

Privat lejet værelse

I alt

12 13 234 259

4,6% 5,0% 90,3% 100,0%

9 23 307 339

2,7% 6,8% 90,6% 100,0%

23 49 471 543

4,2% 9,0% 86,7% 100,0%

24 43 376 443

5,4% 9,7% 84,9% 100,0%

5 5 41 51

9,8% 9,8% 80,4% 100,0%

76 87 562 725

10,5% 12,0% 77,5% 100,0%

16 15 55 86

18,6% 17,4% 64,0% 100,0%

165 235 2046 2446

6,7% 9,6% 83,6% 100,0%

Base figur 13-15: Udeboende 18-29-årige deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

FIGUR 13: TILFREDSHED OG BOLIGTYPE

Delkonklusioner:

• Andelen af tilfredse deltagere er højest blandt de, der sidder i de boligtyper - 
ejer- og andelsboliger - som anses for at være de mest attraktive boliger ved 
afslutning af uddannelsen. 

• Andelen af tilfredse deltagere er lavest i kollegie- og ungdomsboliger og 
private lejede værelser.

 
 
Ønsker til forbedringer af boligsituationen

På samme måde som vi bad deltagerne prioritere årsagerne til, at de valgte deres 
nuværende bolig (se figur 11), har vi bedt dem prioritere, hvilke forbedringer af 
deres nuværende boligsituation, de ville vægte højest. Her er topscorerne en 
lavere husleje, at få mere plads og at få en altan (figur 16). 
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Boligareal til rådighed Utilfreds Hverken eller Tilfreds I alt

Under 20 kvm.

21-30 kvm.

31-40 kvm.

41-50 kvm.

51-60 kvm.

Over 60 kvm.

Ikke oplyst

I alt

33 41 177 251

13,1% 16,3% 70,5% 100,0%

36 46 203 285

12,6% 16,1% 71,2% 100,0%

9 31 223 263

3,4% 11,8% 84,8% 100,0%

23 31 294 348

6,6% 8,9% 84,5% 100,0%

15 26 332 373

4,0% 7,0% 89,0% 100,0%

28 41 601 670

4,2% 6,1% 89,7% 100,0%

24 26 274 324

7,4% 8,0% 84,6% 100,0%

168 242 2104 2514

6,7% 9,60% 83,70% 100,0%

FIGUR 14 OG 15: GENEREL TILFREDSHED I FORHOLD TIL KVADRATMETER 
BOLIGAREAL TIL RÅDIGHED OG I FORHOLD TIL BOLIGUDGIFTEN

Månedlig boligudgift Utilfreds Hverken eller Tilfreds I alt

0-1999 kr.

2000-2999 kr.

3000-3999 kr.

4000-4999 kr.

5000-5999 kr.

6000 kr. eller derover

I alt

18 24 159 201

9,0% 11,9% 79,1% 100,0%

69 91 642 802

8,6% 11,3% 80,0% 100,0%

37 57 577 671

5,5% 8,5% 86,0% 100,0%

24 30 246 300

8,0% 10,0% 82,0% 100,0%

6 19 159 184

3,3% 10,3% 86,4% 100,0%

11 19 159 184

4,3% 7,4% 88,3% 100,0%

165 240 2010 2415

6,8% 9,9% 83,2% 100,0%
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Drømmen om altanen – citater fra 
deltagerne

”Eget badeværelse og altan - så føler man 
sig mere fri.”

”En lille altan er ikke altafgørende, men 
når man ikke har alverdens plads, kan 
det være meget rart lige at kunne sætte 
sig ud og læse, for at få lidt frisk luft. I 
eksamensperioder er det ikke altid at man 
har tid til at gå en tur hver dag, så derfor 
ville det være dejligt for de studerende at 
de kan få clearet hjernen ind imellem. Det 
kan også løses med en stor fælles altan for 
alle som bor i komplekset, evt. på taget.”

”At der er en altan så de har mulighed for 
at trække noget frisk luft uden at skulle 
forholde sig til andre.”

”Desuden vigtigt med adgang til gode 
udendørsområder og/eller altan/terasse, så 
man har mulighed for at flytte lektier eller 
hygge udenfor, og ikke bare ender med at 
sidde indenfor hele tiden.”

”Altan eller anden slags ’rum’, som vil få 
værelserne til at syne større.”                                                                                            

Sammensætningen af svarmuligheder 
er bevidst lavet, så den giver mulighed 
for både at prioritere mere overordnede 
ønsker, der oftest ikke kan løses inden for 
den nuværende bolig (mere plads, billigere 
husleje) og for at prioritere konkrete 
forbedringer (ændret indretning). 

ønsket om at få en altan eller adgang 
til have og de fritekstsvar, der peger på 
ønsket om adgang til terrasse, kan ses 
som en kombination af en praktisk mulig 
løsning, der opfylder det overordnede 
ønske om at få mere plads. I de uddybende 
fritekstbesvarelser, hvor deltagerne beskriver 
deres opfattelser af den gode studiebolig, 
vægtes gode lys- og luftforhold i boligen 
og let adgang til at skifte mellem udendørs 
og indendørs faciliteter. Altaner, terrasser 
og haver beskrives også som steder, der er 
velegnede både til at læse studiebøger og til 
at slappe af.

Delkonklusioner:

• Deltagernes hyppigste ønsker til 
forbedring af boligsituationen er lavere 
husleje, mere plads og adgang til altan/
terrasse/have.

Hvor ønsker deltagerne at bo efter 
endt uddannelse?

Et flertal af deltagerne ønsker på sigt at ende med at eje deres egen bolig; 48,3 
% ønsker en ejerbolig og 10,9 % en andelsbolig1.  Almene og private lejeboliger 
tegner sig for 12 % og 8 % (figur 17). 

Det store flertal forventer, at det inden for en femårig tidshorisont bliver muligt 

1  Her er det tydeligt, at andelsboligerne spiller en væsentlig større rolle i Hovedstadsområdets 
boligmarked end i Århus.
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Hovedstadsområdet Århus Samlet

Ønsker til forbedringer 1.prior.
%

2.prior.
%

3.prior.
%

Point % 1.prior.
%

2.prior.
%

3.prior.
%

Point % Point 
i alt

%

At få eget/nyt bad

At få eget/nyt køkken

At få mere plads

At få eget/nyt køleskab/fryser

At få egen/ny opvaskemaskine

At få egen/ny vaskemaskine

At få eget/nyt komfur / ovn

At få en lavere husleje 

At få adgang til have 

At få altan

Andet

Ved ikke

8,3 7,2 5,5 615 7,5 8,8 7,5 4,9 636 7,7 1251 7,6

8 8 6 632 7,7 5,8 7,4 5,3 514 6,2 1146 7

19,2 14 9,3 1303 15,8 18,9 11,4 8,7 1210 14,7 2513 15,3

1,5 2,8 2,9 181 2,2 2,3 3,7 3,9 251 3 432 2,6

2,3 3,9 4,9 266 3,2 3,7 7,2 6,6 441 5,4 707 4,3

2,4 5,8 4,4 320 3,9 3,4 4,8 6,1 354 4,3 674 4,1

3,1 5,1 4,5 328 4 3,2 4,2 4,2 306 3,7 634 3,8

22,6 14,1 9 1439 17,5 23,5 14 8,7 1472 17,9 2911 18

7,1 9,7 9,7 690 8,4 7,4 8,4 8,2 650 7,9 1340 8,1

13,7 11,9 14,7 1092 13,3 9,3 12,3 12,2 890 10,8 1982 12

3,8 2,4 8,9 344 4,2 4,7 2,5 7,9 373 4,5 717 4,4

8 15,1 20,3 1022 12,4 9 16,4 23,5 1141 13,9 2163 13,1

I alt 100 100 100 8232 100 100 100 100 8238 100 16470 100

Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 16: øNSKER TIL FORBEDRINGER

for dem at få den bolig, de gerne vil bo i, når de er færdige med uddannelsen.

Kun 15,4 % regner med at have fundet den bolig, de gerne vil bo i som 
færdiguddannede, mens de stadig er i gang med uddannelsen. Det understreger 
betydningen af, at ens bolig under studietiden ses som noget midlertidigt – som 
noget der ændrer sig forholdsvis hurtigt, når man rykker videre til det nye stadie 
som færdiguddannet.

Delkonklusioner:

• Flertallet ønsker at eje deres bolig efter endt uddannelse. 

• Færre end hver syvende forventer at finde den ønskede bolig under 
uddannelsen – men det store flertal forventer at have den inden fem år efter 
uddannelsen.
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvilken type bolig 

ønsker du at bo i, når 

du er færdig med din 

uddannelse?

Et privat lejet værelse eller 

klubværelse                                              

En ejerbolig 
En andelsbolig 

En privat lejebolig 

En almen lejebolig 

Et kollektiv eller 

bofællesskab 

Andet 

Ved ikke

I alt

11 0,7 7 0,5 18 0,6

685 44,3 750 52,6 1435 48,3

266 17,2 59 4,1 325 10,9

89 5,8 148 10,4 237 8

164 10,6 192 13,5 356 12

78 5 47 3,3 125 4,2

75 4,9 71 5 146 4,9

177 11,5 152 10,7 329 11,1

1545 100 1426 100 2971 100

Hvornår tror du, det 

er realistisk, at du får 

sådan en bolig?

Aldrig            

I løbet af min uddannelse

Inden for ½ år efter jeg har 

afsluttet min uddannelse

Mellem ½ og 1 år efter jeg 

har afsluttet min uddannelse

Mellem 1 og 2 år efter jeg har 

afsluttet min uddannelse

Mellem 2 og 5 år efter jeg har 

afsluttet min uddannelse

Mellem 5 og 10 år efter jeg 

har afsluttet min uddannels

Mere end 10 år efter jeg har 

afsluttet min uddannelse

Ved ikke 

I alt

11 0,8 10 0,8 21 0,8

234 17,1 173 13,6 407 15,4

149 10,9 166 13 315 11,9

194 14,2 187 14,7 383 14,5

243 17,8 246 19,3 489 18,5

301 22 312 24,5 613 23,2

97 7,1 86 6,8 183 6,9

17 1,2 9 0,7 26 1

122 8,9 85 6,7 207 7,8

1386 100 1274 100 2644 100

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 17: øNSKER TIL BOLIG EFTER ENDT UDDANNELSE
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Hvor mange forskellige boliger har du boet i, fra du flyttede 
hjemmefra, og indtil du flyttede ind i din nuværende bolig?

Total

Bor 
hjemme

1 2 3 4 5 6 eller 
flere

Hvornår 

påbegyndte du 

din nuværende 

uddannelse?

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 eller før

8 39 24 18 16 12 22 139

5,8% 28,1% 17,3% 12,9% 11,5% 8,6% 15,8% 100,0%

34 185 160 103 62 44 63 651

5,2% 28,4% 24,6% 15,8% 9,5% 6,8% 9,7% 100,0%

65 175 135 129 81 47 85 717

9,1% 24,4% 18,8% 18,0% 11,3% 6,6% 11,9% 100,0%

56 80 106 95 68 56 81 542

10,3% 14,8% 19,6% 17,5% 12,5% 10,3& 14,9% 100,o%

5 42 60 59 55 49 56 326

1,5% 12,9% 18,4% 18,1% 16,9% 15,0% 17,2% 100,0%

0 9 39 46 22 25 44 185

0,0% 4,9% 21,1% 24,9% 11,9% 13,5% 23,8% 100,0%

0 5 18 21 20 24 45 133

0,0% 3,8% 13,5% 15,8% 15,0% 18,0% 33,8% 100,0%

                                        Total 168 535 542 471 324 257 100 2693

Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 18: HVOR OFTE FLYTTER DE?

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Antal boliger i alt 

siden man flyttede 

hjemmefra

1

2

3

4

5

6 eller flere

I alt

269 19,5 276 20 545 19,7

249 18 306 22,2 555 20,1

240 17,4 246 17,8 486 17,6

162 11,7 182 13,2 344 12,5

136 9,8 138 10 274 9,9

327 23,6 232 16,8 559 20,2

1383 100 1380 100 2763 100

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 19: HVOR MANGE BOLIGER HAR DE BOET I?
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Tvungne årsager til sidste flytning

• 117 sad i fremlejer 

• 73 sad i tidsbegrænsede lejemål, som 
ikke blev forlænget 

• 69 blev opsagt fra andre lejemål

Andre utilfredsheds-årsager til sidste 
flytning

• 72 var utilfredse med samboer eller 
naboer 

• 46 var utilfredse ud fra en eller flere af 
de fire givne utilfredshedsgrunde i figur 
21 

• 40 var utilfredse med udlejer 

• 14 var utilfredse med at bo på kollegium 

• 9 var utilfredse med indbrud og andre 
årsager til utryghed

Flyttefrekvens og flytteårsager

70 % af deltagerne har boet i deres 
nuværende bolig i højest 2 år, og knap 70 % 
forventer at blive boende i deres nuværende 
bolig i højest 3 år længere. Det er en klar 
statistisk sammenhæng, at jo længere tid 
deltagerne har gået på den igangværende 
uddannelse, desto flere gange er de flyttet 
(figur 18)2. Vi skal her være opmærksomme 
på, at deltagernes svar også omfatter de 
flytninger, de har foretaget efter de flyttede 
hjemmefra, men før de begyndte på den 
nuværende uddannelse.

En beregning på grundlag af figur 19 viser, at den gennemsnitlige udeboende 
deltager har boet 3,3 forskellige steder, siden vedkommende flyttede hjemmefra. 

I figur 20 har vi set nærmere på, om 
flyttefrekvensen ændrer sig, jo længere 
man har været i gang med uddannelsen. 
Deltagere der er hjemmeboende eller har 
boet seks eller flere steder, fra de flyttede 
hjemmefra, og indtil de flyttede ind i den 
nuværende bolig, er sorteret fra. I denne 
sammenhæng udtaler vi os således kun 
om dem, der er flyttet 1-5 gange, siden de 
flyttede hjemmefra.

Resultatet er, at antallet af flytninger pr. 
studieår er meget højere for deltagere, 
der har været kort tid på den nuværende 
uddannelse end for dem, der har været der 
længe. I gennemsnit har de, der er på første 
år af uddannelsen (årgang 2008), foretaget 
2,3 flytninger om året, mens de, der er på 
andet og tredje år, har foretaget henholdsvis 
1,2 og 0,9 flytninger om året. Tendensen er 

2  De deltagere, der er startet i 2009, adskiller sig fra de øvrige deltagere ved at være markant 
ældre end forventeligt. Det kan være en forklaring på, hvorfor de i denne og andre sammenhænge 
ikke følger de tendenser, resten af deltagerne udviser.
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Antal flytninger efter at være flyttet hjemmefra Total

1 2 3 4 5

Hvornår 

påbegyndte du 

din nuværende 

uddannelse?

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 eller før

39 24 18 16 12 109

35,8% 22,0% 16,5% 14,7% 11,0% 100,0%

185 160 103 62 44 554

33,4% 28,9% 18,6% 11,2% 7,9% 100,0%

175 135 129 81 47 567

30,9% 23,8% 22,8% 14,3% 8,3% 100,0%

80 106 95 68 56 405

19,8% 26,2% 23,5% 16,8% 13,8% 100,o%

42 60 59 55 49 265

15,8% 22,6% 22,3% 20,8% 18,5% 100,0%

9 39 46 22 25 141

6,4% 27,7% 32,6% 15,6% 17,7% 100,0%

5 18 21 20 24 88

5,7% 20,5% 23,9% 22,7% 27,3% 100,0%

                                        I alt 535 542 471 324 257 2129

25,1% 25,5% 22,1% 15,2% 12,1% 100,0%

Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 20: æNDRER DE FLYTTEFREKVENS UNDERVEJS I UDDANNELSESFORLøBET?

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvilket af 

nedenstående 

forhold vejede 

tungest i forhold til 

din beslutning om at 

fraflytte din forrige 

bolig?

Jeg var utilfreds med prisen for at bo i min tidligere bolig

Jeg var utilfreds med min tidligere boligs beliggenhed

Jeg var utilfreds med min tidligere boligs størrelse

Jeg var utilfreds med min tidligere boligs indretning

Andet

Ved ikke

Total

80 7,2 113 10,3 193 8,7

166 14,9 187 17 353 15,9

200 17,9 178 16,2 378 17

23 2,1 33 3 56 2,5

600 53,7 557 50,5 1157 52,1

48 4,3 34 3,1 82 3,7

1117 100 1102 100 2219 99,9

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 21: FLYTTEÅRSAGER
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således, at man flytter meget før og/eller i starten af uddannelsen, og forholdsvist 
sjældent derefter – og at der er en betydelig gruppe af uddannelsessøgende, 
der i snit skifter bolig en eller flere gange om året i længere perioder af deres 
uddannelse.

Ser vi på, hvad deltagerne giver som væsentligste årsag til, at de fraflyttede deres 
forrige bolig (figur 21), så peger 17 % på utilfredshed med boligens størrelse; 15,9 
% peger på utilfredshed med boligens beliggenhed; 8,7 % peger på utilfredshed 
med prisen; og 2,5 % peger på utilfredshed med indretningen. 

Et flertal på 52,1 % har markeret en anden årsag end de konkrete 
utilfredshedsårsager, der gives som muligheder i spørgeskemaet. En del af dem 
har i den sammenhæng afgivet uddybende fritekstforklaringer3 på deres seneste 
flytning. Disse forklaringer vil vi nu kigge nærmere på.

I denne og efterfølgende analyser af deltagernes fritekstsvar har vi valgt at tælle 
udsagn. Et udsagn er et fritekstsvar, der forholder sig til et eller flere emner med 
forbindelse til det stillede spørgsmål i spørgeskemaet4. 

Vi har efterfølgende organiseret de i alt 1.212 udsagn i en række kategorier af 
flytteårsager, vi finder meningsfulde i sammenhængen.

Den største kategori udgøres af tvungne årsager til flytning. I alt 259 udsagn (21 
% af udsagnene) angiver, at den vigtigste årsag til deres seneste flytning var, at 
deres lejemål ophørte på grund af, at de blev sagt op eller at en tidsbegrænset 
lejekontrakt udløb. Dette kan sammenlignes med, at 16,8 % af deltagerne 
angiver at bo i et tidsbegrænset lejemål (figur 22).

223 udsagn (18 % af udsagnene) angiver, at den væsentligste årsag til flytningen 
var, at deltageren flyttede sammen med eller fra en partner (henholdsvis 137 og 
86 udsagn).

220 udsagn (18 % af udsagnene) angiver en eller flere eksplicitte 
utilfredshedsgrunde oftest i form af problemer med samboer, naboer eller 
udlejere eller en kombination af to eller flere af spørgeskemaets valgmuligheder.

158 udsagn (13 % af udsagnene) angiver uddannelsesrelaterede grunde - heraf 

3  Fritekstsvarene stammer fra samtlige 3.210 deltagere i undersøgelsen.

4  De fleste af de deltagere er kun registreret for et enkelt udsagn for hvert spørgsmål. Enkelte 
er dog registreret for to eller flere, hvis de har delt deres svar op med linjeskift. Derfor er det 
samlede antal deltagere, der har valgt at give fritekstsvar i denne sammenhæng, færre end de 1.212 
registrerede udsagn.
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Søger du i dag aktivt 

efter en ny bolig?

Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

Ja, i mindre grad

Nej, slet ikke

Ved ikke

Total

162 11,8 185 13,5 347 12,6

144 10,5 119 8,7 263 9,6

287 20,9 278 20,2 565 20,6

770 56,1 784 57,1 1554 56,6

9 0,7 7 0,5 16 0,6

1372 100 1373 100 2745 100

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 23: HVOR MANGE SøGER BOLIG?

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Er der en 

begrænsning på, 

hvor længe du kan 

bo i dit nuværende 

lejemål?

Nej, der er ingen tidsmæssig 

begrænsning på lejemålet                                

Ja, jeg kan kun bo der, så længe 

jeg er under uddannelse

Ja, lejemålet er tidsbegrænset 

for en bestemt periode 

I alt

433 72,8 668 83,3 1101 78,8

26 4,4 35 4,4 61 4,4

136 22,9 99 12,3 235 16,8

595 100 802 100 1397 100

Hvis lejemålet er 

tidsbegrænset, 

hvilket tidsrum er 

den så begrænset til?

Lejemålet er tidsbegrænset for 

en periode på under 6 måneder          

Lejemålet er tidsbegrænset for 

en periode på 6-12 måneder

Lejemålet er tidsbegrænset for 

en periode på 13-24 måneder

Lejemålet er tidsbegrænset for 

en periode på over 25 måneder 

Ved ikke 

I alt

14 10,3 6 6,1 20 8,5

35 25,7 14 14,1 49 20,9

61 44,9 54 54,5 115 48,9

24 17,6 19 19,2 43 18,3

2 1,5 6 6,1 8 3,4

136 100 99 100 235 100

 Base: Udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus, som angiver at de bor til leje eller fremleje, 

undtaget beboere i kollegier/ungdomsboliger 

FIGUR 22: TIDSBEGRæNSEDE LEJEMÅL
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langt de fleste (115 udsagn), at de flyttede i forbindelse med, at de skulle starte på 
uddannelsen fx i en anden by.

74 udsagn (6 % af udsagnene) angiver at skulle flytte til anden by uden nærmere 
årsagsangivelse.

70 udsagn (6 % af udsagnene) angiver udlandsophold som årsag.

67 udsagn (6 % af udsagnene) angiver specifikke ønsker, såsom at få ”sit eget” i 
form af en alene-bolig eller eget køkken og bad eller at flytte på kollegium for at 
få fællesskab.

51 udsagn (4 % af udsagnene) angiver, at de fik tilbudt en bedre bolig end den, de 
boede i.

12,6 % af deltagerne svarer, at de i høj grad er aktivt boligsøgende i øjeblikket, 
mens 9,6 % i nogen grad er aktivt boligsøgende (figur 23).

Delkonklusioner:

• Den gennemsnitlige deltager flytter ofte og med forholdsvis korte 
mellemrum i starten af uddannelsen, indtil de senere finder mere permanente 
boliger. 

• Deltagerne angiver som de væsentligste flytteårsager i nævnte rækkefølge: 
utilfredshed med boligens størrelse; utilfredshed med boligens beliggenhed; 
at en tidsbegrænset leje udløb, eller man blev opsagt; at man flyttede 
sammen med eller fra sin partner; utilfredshed med boligens pris. 

• Mere end hver femte deltager betragter sig som i høj grad eller i nogen grad 
boligsøgende i øjeblikket.

Fortolkninger af deltagernes flyttemønstre og boligtilfredshed

Den høje grad af boligtilfredshed blandt deltagerne er et øjebliksbillede. En 
mere nuanceret forståelse forudsætter, at der kan etableres sammenhænge 
til deltagernes forudgående erfaringer og til deres forventninger til fremtiden. 
Her kan især deltagernes fritekstsvar kombineret med det statistiske materiale 
om deres flyttemønstre hjælpe os med at etablere et antal hypoteser, som kan 
bidrage til at identificere forudsætningerne for de studerendes boligtilfredshed.
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Den positive boligmobilitet - altid på vej til noget bedre?

Den optimisme omkring muligheden for at få en god bolig efter uddannelsen, 
som kommer til udtryk i figur 17, synes at afspejle en generel tendens hos 
undersøgelsens deltagere til at se boligvilkårene ud fra en forestilling om, at man 
alt andet lige kan forvente at ”rykke op” i boligsystemet, trods de barrierer for 
fleksibilitet, man møder undervejs. 

Det stemmer sammen med vores ”common sense”-opfattelse fra mødet med 
de uddannelsessøgende i hverdagen: De fleste af dem har en mere eller mindre 
klar forestilling om, at de i løbet af deres uddannelse skridt for skridt arbejder 
sig i retning af boliger, der i stigende grad tilfredsstiller deres behov som 
uddannelsessøgende – boligbehov – der i øvrigt må forventes at udvikle sig, så de 
for de flestes vedkommende i stadig større grad afspejler en generelt vellykket 
overgang til en ”voksen og færdiguddannet”-identitet. 

Dermed bliver succes på boligmarkedet en del af den samlede personlige 
succeshistorie, der ifølge nyere ungdomsforskning5  er af altafgørende betydning 
for mange unges opfattelse af at lykkes som individ. 

Opfattelsen af (eller ønsket om) således ”at være på rette spor” boligmæssigt må 
forventes at øge deltagernes generelle opfattelse af, at deres boligsituation er 
tilfredsstillende. Eksempelvis vil denne form for logik tilsige, at mange nystartede 
uddannelsessøgende stiller sig tilfreds (om end ikke super-tilfreds) med mindre 
attraktive boliger, fordi de forventer, at de i løbet af forholdsvis kort tid kan rykke 
videre op i ”boligfødekæden”. 

For de uddannelsessøgende, der tidligt i forløbet er kommet forholdsvis højt 
op i ”boligfødekæden” (fx gennem forældrekøb eller gode forbindelser til 
boligudlejere), kan man forvente, at deres erkendelse af at være privilegerede 
på boligområdet giver en høj grad af tilfredshed, når de sammenligner 
deres boligsituation med gennemsnittet inden for deres aldersgruppe eller 
uddannelsesårgang. 

I den sammenhæng kan man ud fra fritekstsvarene læse, at der foregår 
en løbende sammenligning af egne boligvilkår med vennernes og 
studiekammeraternes. Den gennemsnitlige boligsituation kan opleves positivt, 
hvis man i dagligdagen sammenligner den med det mindretal, der åbenlyst 
har en problematisk boligsituation eller ikke kan leve op til forestillingen om 
oprykningen i ”boligfødekæden”.

5  Illeris et al: Ungdom, identitet og uddannelse, Roskilde Universitetsforlag 2002. 
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Oplever du generelt, at 

din boligsituation har 

betydning for, hvordan 

du klarer dig på din 

uddannelse?

Ja, i meget høj grad

Ja, i nogen grad

Ja, i mindre grad

Nej, slet ikke

Ved ikke

I alt

294 21,4 237 17,3 531 19,3

466 34 438 31,9 904 32,9

272 19,8 304 22,1 576 21

296 21,6 342 24,9 638 23,2

44 3,2 52 3,8 96 3,5

1372 100 1373 100 2745 99,9

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 24: BOLIGENS BETYDNING FOR UDDANNELSESSITUATIONEN

Denne oprykningsteori korresponderer også med undersøgelsens generelle 
konstatering af, at jo større bolig og jo større boligudgift des højere tilfredshed 
alt andet lige. Her er en del af forklaringen sandsynligvis, at jo ældre de 
uddannelsessøgende bliver og jo længere, de har gået på uddannelsen, des flere 
af dem er flyttet sammen i faste parforhold, og des flere af dem har eller venter 
børn. Det stiller større krav til boligens plads og indretning - og samtidig kan 
man med to studenter-indtægter betale en bedre bolig, end hvis man kun har én 
indtægt, og dermed har man større muligheder for at tilfredsstille behovet for fx 
mere plads eller flere rum i boligen.

Denne hypotese kan samlet beskrives som forestillingen om den positive 
boligmobilitet: At man som uddannelsessøgende trinvis bevæger sig frem 
mod stadig bedre boligvilkår, der understøtter de ændrede behov man får, 
efterhånden som man lykkes i dannelsen af identiteten som succesfuld voksen og 
færdiguddannet.

En god studiebolig giver bedre uddannelsesvilkår

Ud fra en uddannelsespolitisk synsvinkel er det ganske interessant at se, at godt 
halvdelen af deltagerne (figur 24) tilkendegiver, at boligsituationen i høj grad 
eller i nogen grad har indflydelse på deres uddannelsesvilkår og dermed på deres 
muligheder for at få succes på uddannelsen. 

Deltagernes forklarende fritekstsvar viser, at gode boligvilkår smitter positivt 
af på uddannelsesindsatsen, mens dårlige boligvilkår kan have negative 
uddannelses-konsekvenser. I alt har de afgivet 1.808 udsagn om sammenhængen 
mellem deres boligsituation og indsatsen på uddannelsen.
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Mange deltagere har oplevet, at en eller flere af nedenstående faktorer ved 
deres boligsituation påvirkede deres uddannelsesindsats negativt og derfor gav 
anledning til utilfredshed med boligen:

1)    Stress i forbindelse med usikker boligsituation, boligsøgning og flytninger

• Usikkerhed om boligsituationen giver generelt stress og usikkerhed, som i 
kortere eller længere perioder trækker fokus væk fra uddannelsen. 

• Hvis man er nød til at flytte eller intensivere sin akutte boligsøgning i en 
intensiv studieperiode (fx op til eller under eksamen eller opgaveskrivning), 
kan det føre til væsentligt dårligere resultater på uddannelsen og i værste fald 
studietidsforlængelse på grund af dumpede semestre. 

• Flytninger koster penge og er med til at belaste et i forvejen skrøbeligt SU-
baseret budget. 

• Gentagne oplevelser af dårlige og usikre boligsituationer og mange flytninger 
kan undergrave det samlede overskud, der er nødvendigt for at gennemføre 
uddannelsen ordentligt. 

2) Ulemper ved lang afstand mellem bolig og uddannelse

• Lang tid brugt på transport går fra deltagelse i undervisning, lektielæsning, 
tid med familien og studierelaterede aktiviteter, der skaber socialt fællesskab 
og personlige/faglige netværk. 

• Høje rejseudgifter belaster et i forvejen begrænset økonomisk råderum. 

• Dårlig koordination mellem den offentlige transports afgangstider og 
undervisningens start- og sluttidspunkter skaber unødig spildtid. 

3) Uhensigtsmæssig indretning af boligen

• Støj fra naboer eller omgivelserne ødelægger koncentrationen og 
privatlivets fred. 

• Alle aktiviteter må foregå i det samme rum, så man ikke har et afsondret 
sted, hvor man kan lukke døren bag sig og koncentrere sig om lektierne. 

• For lidt plads til at have en ordentlig ”hjemmearbejdsplads” med skrivebord, 
bøger etc. 
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• For mange mennesker med modstridende eller konkurrerende behov må 
deles om en for lille bolig. 

Delkonklusioner

• Godt halvdelen af deltagerne siger, at deres boligsituation i høj grad eller i 
nogen grad har indflydelse på, hvordan de klarer sig på deres uddannelse. 

• I deres fritekstsvar peger deltagerne på, at en god studiebolig giver bedre 
vilkår for at klare sig godt på uddannelsen. 

• Deltagerne peger på stress i forbindelse med flytning eller en usikker 
boligsituation, ulemper ved lang afstand mellem hjem og uddannelse og 
endelig uhensigtsmæssig indretning som de væsentligste boligrelaterede 
problemer, der hæmmer muligheden for at få klare sig godt på uddannelsen.

Boligens indretning

Ser vi først på udsagnene om betydningen 
af boligens indretning, fokuserer omtrent 
halvdelen på, at god plads i boligen og en 
effektiv indretning, så man ikke oplever, 
at noget af den ofte begrænsede plads går 
til spilde eller ikke udnyttes optimalt, har 
en positiv effekt.  Den anden halvdel peger 
omvendt på, at for lidt plads, dårlige fysiske 
vilkår og mangelen på et særligt rum til at 
studere, giver dårligere resultater

Forholdsvis mange efterspørger flere eller 
bedre indrettede rum, så de kan inddele 
deres hjem efter de forskellige funktioner, 
det skal opfylde: det studieorienterede, 
det private og det sociale eller 
fællesskabsorienterede.  Tingene skal foregå 
og være på deres rette plads i forhold til 
helheden, så de ikke ”rodes sammen” og 
skaber forstyrrelse. 

Eksempelvis peger flere på, at en forudsætning for at holde fri og slappe af 
med god samvittighed er, at man ikke skal se på studiebøgerne samtidig, men 

Indretning - 467 udsagn:

124 peger på de positive effekter af at have 
god plads.

161 peger på de positive effekter af god 
indretning.

109 peger på de negative effekter af for lidt 
plads.

61 peger på de negative effekter af at 
mangle et særligt rum til at studere.

186 peger på de negative effekter af at bo 
et sted, hvor der ikke er gode fysiske vilkår 
for at studere.
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at man kan indrette en klart adskilt del af sit hjem til en zone, hvor fokus på 
underholdning og fritid er legitim. 

Denne oplevelse synes at afspejle et generelt problem i den moderne tilværelse: 
Hvordan indhegnes arbejdslivet, her i form af uddannelsens krav, så det ikke 
ekspanderer ukontrolleret og æder sig ind på den del af livet, hvor de private 
og sociale relationer bør være det afgørende. At kunne holde arbejdsliv og det 
sociale og private liv adskilt er et bevis på, at man har den grad af kontrol over 
sit liv og sine omgivelser, man forventer hos et voksent, myndigt individ – og 
dermed bliver det endnu en indikator på, om man lykkes i sin udvikling som 
succesfuld voksen.

Delkonklusioner:

• De vigtige elementer i en godt indrettet studiebolig er god plads, effektiv 
rumudnyttelse og muligheden for at opdele boligen, så studieaktiviteter, 
privatliv og fællesskab kan få hver deres afgrænsede område.

Ro og koncentration

Til forskel fra mange færdiguddannedes 
hjem er boligen for de fleste 
uddannelsessøgende i høj grad en 
arbejdsplads. Derfor er ønsket om ro og 
vilkår, der gør det muligt at koncentrere sig 
om hjemmearbejdet i uddannelsen, højt 
prioriteret.

Som kilder til uro og støj peges på samboer 
og især naboers adfærd (bl.a. på kollegier), 
for mange mennesker på for lidt eller for 
dårligt indrettet plads, dårlig lydisolering og 
trafikstøj.

Delkonklusion:

• En god studiebolig skal give beboeren 
ro til at koncentrere sig om arbejdet med 
uddannelsen. 

 

Ro og koncentration - 776 udsagn:

359 peger på at boligen betyder noget 
for evnen til at koncentrere sig om 
uddannelsens krav. Af disse peger 
201 på generelle eller selvoplevede 
faktorer i boligsituationen, der påvirker 
koncentrationen om uddannelsen negativt.

545 peger på behovet for at finde 
ro i hjemmet. Af disse peger 245 på 
generelle eller selvoplevede faktorer i 
boligsituationen, der med udgangspunkt i 
uro/støj undergraver behovet for ro.
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Beliggenhed, afstand og transport

Beliggenhed og afstand er en af de vigtigste 
faktorer, deltagerne peger på, når de 
skal fastlægge hvilke kvaliteter, der bør 
tilgodeses i en studiebolig.

I fritekstsvarene indgår også de deltagere, 
der er bosat uden for de to storbyområder,  
og hvor de læser. Deres oplevelser af lang 
transporttid må derfor forventes at fylde en 
del i denne sammenhæng. 

I øvrigt kan deres oplevelser meget vel være 
en medvirkende årsag til, at andre deltagere 
som bor tættere på uddannelsesstedet 
vægter beliggenhedskriteriet så 
højt. Det kan være et meget synligt 
socialt opdelingskriterium blandt de 
uddannelsessøgende på et hold eller en 
uddannelse, hvis problemer med lang 
afstand og dårlige transportmuligheder 
gør, at nogle deltagere ofte er fraværende til undervisningen eller andre 
studierelaterede aktiviteter, ofte kommer for sent eller må gå før tid, eller 
sjældent kan lægge hjem til fx læsegruppemøder eller fester. 

Hvis forudsætningen for at få udbytte af det studiemiljø, der findes på og 
omkring uddannelsen er, at man skal kunne bidrage med noget attraktivt i form 
af enten ens hjem, ens evner eller ens tid, er det åbenlyst, at lang afstand og dyr, 
langvarig eller besværlig transport giver den uddannelsessøgende ringere vilkår 
på både hjem- og tid-parametrene.

Delkonklusion:

• Lang afstand og dårlige eller dyre transportmuligheder hæmmer muligheden 
for at deltage fuldt ud i undervisningen og studiemiljøet. 
 

Flytninger som stressfaktor

Flytninger fremstår for mange som et besværligt overgangsritual, der kræver 
mange kræfter og i øvrigt ofte koster forholdsvis mange penge på én gang på et i 
forvejen snævert budget. 

Beliggenhed, afstand og transport - 320 
udsagn:

162 peger på de positive effekter af at være 
i en situation, hvor ens boligs afstand eller 
transportforbindelser understøtter et godt 
studieliv.

145 peger på de negative effekter af at 
være i en situation, hvor ens boligs afstand 
eller transportforbindelser modvirker et 
godt studieliv.

100 peger på de negative effekter af højt 
tidsforbrug i forbindelse med boligens 
afstand og transportforhold.

53 peger på de negative effekter i forhold til 
det sociale liv.
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Mange deltagere oplever også flytningen 
som en stressfaktor, hvis den ikke leder 
frem til en god eller i det mindste forbedret 
boligsituation, men i stedet er fra det ene 
kortvarige usikre lejemål til det næste, hvis 
afstand eller økonomi gør den nye bolig 
utilfredsstillende, eller hvis man bare ved, 
hvornår man skal flytte ud, men ikke ved, 
hvornår man får en ny bolig, eller hvordan 
den bliver.

Et uheldigt sammenfald mellem 
flyttetidspunkt og krævende perioder på 
uddannelsen – eksempelvis op til aflevering 
af opgaver eller forberedelse af eksamener 
– kan opleves som et markant ekstrapres 
med stærke negative konsekvenser for 
uddannelsesaktiviteten, i værste fald i form 
af udsatte eller dumpede eksamener og 
forlænget studietid.

Dermed bliver påtvungne flytninger også en af de ulemper, man ”forsikrer” sig 
imod ved at flytte til en fast bolig - enten et langvarigt lejemål eller en ejerbolig.

Delkonklusion:

• Flytninger, der ikke er forbundet med positiv boligmobilitet, opleves som 
stressende – især hvis de finder sted i sammenhæng med krævende perioder 
som opgaver eller eksamener.  
 

Kollegierne og den svære balance mellem fællesskab og privatliv

DSK har en lang og tæt tilknytning til udviklingen i kollegie- og 
ungdomsboligsektoren. I dag bygger vi ikke selv kollegier, som vi gjorde fra 
1960’erne og frem til slutningen af 1970’erne, men vi er fortsat involveret i 
udviklingen af nye byggerier og dialogen på lokalt og nationalt niveau om 
sektorens fremtid. 

Derfor har vi valgt at analysere de data i undersøgelsen, der kan belyse 
deltagernes holdninger til og oplevelser med kollegier og ungdomsboliger – 
herunder hvordan deltagerne bruger centrale begrebsfelter som det fælles, det 
sociale og det private til at beskrive sektorens fordele, ulemper og udfordringer.

Flytninger - 229 udsagn:

76 peger på de positive effekter af at være i 
en boligsituation (som generel betragtning 
eller konkret selvoplevet), hvor man ikke 
stresses af flytninger.

177 peger på de negative effekter af at 
være i en boligsituation (som generel 
betragtning eller konkret selvoplevet), hvor 
man stresses af flytninger.

74 peger på egne konkrete negative 
oplevelser med flyttestress.

36 peger særligt på de økonomiske 
stressfaktorer i forbindelse med flytninger.
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Data stammer fra deltagernes fritekstsvar på spørgsmålene om, hvordan 
fremtidens studieboliger bør indrettes (2.816 udsagn), hvad deres boligsituation 
betyder for deres uddannelse (1.808 udsagn), og hvad der var de vigtigste årsager 
til at fraflytte deres forrige bolig (1.212 udsagn).

Vi starter med at analysere på de udsagn, der mere bredt forholder sig til 
fællesskabet, det sociale og privatlivet for derefter at se på de udsagn, der 
eksplicit forholder sig til kollegier og ungdomsboliger.

Det fælles og det sociale

Henholdsvis 273 og 240 udsagn bruger en eller anden form af begreberne ”det 
fælles” og ”det sociale”. Vi har analyseret dem ud fra følgende spørgsmål:

• Siger de noget positivt eller negativt om det fælles / det sociale?

• Hvilke overordnede begreber kobler de sammen med det fælles / det sociale?

• Hvor og hvornår foregår det fælles / det sociale, og hvem deltager i det? 

• Hvilke udfordringer eller problemer er der i det fælles / det sociale?

De to begreber bruges i langt de fleste af de aktuelle udsagn til at beskrive 
noget, deltagerne synes er positivt eller attraktivt, mens kun ganske få bruger 
begreberne til at beskrive noget, de finder negativt. En del udsagn præciserer, at 
det fælles og det sociale er godt, hvis det findes i et afbalanceret forhold til det 
private. 

Konkret betyder det, at boligens indretning og afstand til uddannelsen og 
bymiljøet skal give den enkelte beboer mulighed for at vælge at deltage i 
fællesskabet, men også for at have steder, hvor hun kan studere, slappe af og 
være sammen med kæresten, læsegruppen eller de nære venner uden at skulle 
generes af fællesskabets krav og aktiviteter.

De overordnede begreber, deltagerne bruger sammen med det fælles og det 
sociale, er netværk og netværksdannelse, relationer, kontakt, samvær, venskaber, 
miljø, liv og støtte. Deltagernes beskrivelser af disse begreber er generelt 
kendetegnet ved, at de aktører, der indgår i det konkrete fællesskab, der tales 
om – naboerne og samboerne, de andre uddannelsessøgende man møder i 
studiemiljøet eller de andre beboere i fælleskøkkenet – løbende skal gøre en aktiv 
indsats for at opsøge og engagere sig i fællesskabets aktiviteter. Hvis man vil 
have fordele og positive oplevelser ud af fællesskabet, må man investere i det i 
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form af aktiv deltagelse.

Meget ofte omtales det sociale og det fælles som muligheder, boligens arkitektur, 
indretning eller placering skal opfordre eller indbyde den enkelte til at bruge i det 
omfang, de har lyst og behov. Det understøtter vores generelle fortolkning af, at 
deltagerne typisk ser en god bolig – herunder et godt fællesskab omkring boligen 
– som noget, der giver plads til individuelle til- og fravalg, som ikke er dikteret 
udefra, og som dermed er med til at understrege, at man har kontrol over sin 
egen boligsituation.

Går man videre til de mere konkrete bud på, hvor det fælles og det sociale foregår 
og hvad det handler om, kan man opdele det i to områder. 
Det ene område er studiemiljøet på uddannelsesstederne og i de byområder, 
hvor uddannelserne ligger. Deltagerne beskriver studiemiljøet i meget generelle 
vendinger, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at deres fokus i denne 
undersøgelse primært retter sig mod det, der er tæt forbundet med deres bolig. 

Rammer Aktiviteter

Ude           Udendørsarealer        Gård
Gårdhave                      Have
Altan                               Terrasse
Græsplæne                   Tagterrasse
Idrætsbaner                 Park
Havemøbler

Trække frisk luft
Grille

Både ude og inde                  

                             

Klubber
Stille-læse-steder

Fester                          Opholde sig
Larme                          Fællesspisning
Læsning                          Komme i kontakt
Sport og spil                 Slappe af
Motion                          Socialisere
Mødes                          Hjælpe hinanden
Snakke                          
Lære hinanden at kende

Inde Fitnessrum                    Vaskeri og tørrerum
Aktivitetsrum        Fælleshus/-rum
Læserum/-sal        Gymnastiksal
Bar                                     Cykelparkering
Festsal                          Opbevaringskælder
Køkken                          Bibliotek
Musiklokaler        Grupperum
Bad                          Aktivitetsrum
Fælles internet        TV-/spisestue

Madlavning

FIGUR 25: FæLLESSKABETS RAMMER OG AKTIVITETER
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Det fremgår imidlertid tydeligt, at boligens afstand fra studiemiljøet målt 
i transporttid er afgørende for, hvor meget tid og hvor mange kræfter den 
enkelte kan investere i at få det fagligt og socialt optimale ud af aktiviteterne 
i studiemiljøet. I overensstemmelse med tendensen til at søge mulighederne 
for frie valg efterlyser deltagerne boliger, der er placeret så tæt på 
studiemiljøerne, at man kan klare sig på en cykel uden at være afhængig af 
dyre offentlige transportmidler, hvis tidsplaner i øvrigt ofte passer dårligt med 
aktiviteterne i studiemiljøet. Hvis boligerne ikke ligger tæt på, skal de offentlige 
transportforbindelser til studiemiljøet være effektive og hyppige.

Det andet område, som deltagerne i højere grad har koncentreret deres 
beskrivelser om, er de fysiske rammer for fællesskabet i det nære boligmiljø.

I figur 25 har vi opdelt deltagernes beskrivelser af fællesskabet i det nære 
boligmiljø henholdsvis i fysiske rammer og aktiviteter og efter, om det foregår 
indenfor, udenfor eller kan foregå begge steder. 

Oplistningen i figur 25 betyder ikke, at alle disse faciliteter skal være til rådighed 
for at skabe de fysiske rammer for et velfungerende fællesskab. Tværtimod 
peger de på, at fællesskabet kan opstå i mange forskellige fysiske rammer, hvis 
bare der i den konkrete sammenhæng er taget de nødvendige hensyn og skabt 
muligheder for at udføre de aktiviteter, deltagerne forbinder med fællesskab.

Som tidligere nævnt betyder det meget for mange deltagere, at de har adgang til 
velfungerende udendørsarealer, hvor de både kan være private og alene, når der 
er brug for det, og hvor de samtidig har mulighed for at være sammen med andre 
beboere i andre sammenhænge. Det kommer både til udtryk i den forholdsvis 
lange liste over udendørs rammer for fællesskabet og i, at størstedelen af 
fællesskabs-aktiviteterne kan foregå både udenfor og indenfor i store dele af 
året.

Fællesskabets udfordringer og problemer

Selvom den generelle holdning til fællesskabet synes at være, at det overvejende 
er positivt, peger mange deltagere også på, at fællesskabet kan give udfordringer 
og problemer, som skal håndteres eller løses, hvis boligen skal være i en god 
balance mellem det fælles og det private.

De konkrete udfordringer og problemer, som deltagerne peger på, er tematiseret 
i figur 26.

Problemerne og udfordringerne skyldes ofte en kombination af flere årsager: 
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Fysiske rammer der er upraktiske eller udsat for et større eller anderledes 
brugspres, end de er lavet til; manglen på en fælles kultur for hvordan man 
gebærder sig i de fælles områder; følelsen af at man som beboer ikke har 
mulighed for at til- og fravælge fællesskabet og dets konsekvenser (fx støj og uro) 
ud fra ens egne behov.

Hvad er privatlivet?

I alt 70 udsagn forholder sig eksplicit til aspekter af det private, som det opleves 
i forbindelse med boligen. Her er det igen et gennemgående træk, at deltagerne 
gerne vil kunne kombinere mulighederne for privatliv med mulighederne for 
fællesskab – men at privatlivet er forudsætningen for, at man kan have et rigtigt 
hjem, der fungerer som en tryg, sikker, rar, effektiv og fortrolig base for både 
uddannelsens hjemmearbejde, afslapning, fritidsinteresser og fællesskabet med 
det nære sociale netværk.

I figur 27 har vi samlet deltagernes definitioner på, hvad privatlivet konkret er.

Deltagernes definitioner passer godt sammen med, at ro og fred til at 
koncentrere sig om uddannelsens hjemmearbejde og livets øvrige udfordringer er 
et af deltagernes oftest forekommende krav både i forventningerne til fremtidens 
studieboliger og i erfaringerne med, hvordan boligvilkårene påvirker deres egne 
uddannelsesvilkår.

Til gengæld kan ønsket om plads til forskellighed – herunder forskellige 
holdninger til deltagelse i fællesskabet – ses som en mulig modsætning til 
ønsket om et minimum af fælles kultur omkring hvordan man gebærder sig i 
fællesskabet. Det korresponderer ganske godt med, at mange deltagere peger 
på, at det er balancen mellem på den ene side retten til privatliv og forskellighed 
og på den anden side forpligtelsen på at følge spillereglerne for et velfungerende 
fællesskab, der er det vigtige.

Kollegier og ungdomsboliger – i krydsfeltet mellem det fælles og 
det sociale

Den vanskelige balanceakt mellem det individuelle og det fælles, det private og 
det sociale går igen i de 91 udsagn, som eksplicit forholder sig til kollegier eller 
ungdomsboliger. I 55 af udsagnene er det tydeligt, at deltageren taler ud fra 
egen erfaring med at bo på kollegium eller i ungdomsbolig, mens det ud fra de 
resterende 36 udsagn ikke kan siges med sikkerhed, om der er tale om egne eller 
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Den fysiske indretning         Hvis de fælles faciliteter, man bruger ofte, ligger for langt fra ens bolig.

Hvis man ikke har plads til at have venner til spisning inde hos sig selv, men må gøre det i 
fælleskøkkenet.

Hvis man skal bruge tid og kræfter på at irritere sig over tingenes tilstand i fællesarealerne, 
fordi standarden er så dårlig, at folk ikke føler noget ansvar.

Hvis der er for mange beboere om hvert køkken.

Hvis fester i fælleslokalerne forstyrrer privatlivet og roen til at studere.

Hvis fællesfaciliteterne, fx affaldscontainere og køkkener, ikke er indrettet så de kan bruges 
af flere/mange ad gangen.

Hvis der ikke er ordentlig plads til at spise i fælleskøkkenet.

Hvis de fælles faciliteter er for små eller ligger for afsides til, at man har lyst til at bruge dem.

Hvis dårlig lydisolering gør, at man er tvunget til at følge med i andres privatliv - og omvendt.

Beboersammensætningen 

og beboernes adfærd                  

                             

Hvis folk sidder og sumper på deres værelser i stedet for at være med i det fælles.

Hvis man ikke har indflydelse på, hvem der kommer ind i boligmiljøet og dermed på, hvordan 
det sociale fællesskab bliver.

Hvis fælleslokalerne ikke holdes rene.

Hvis der ikke er klare regler for, hvordan man skal vedligeholde og rengøre de fælles 
faciliteter, og hvis der ikke er hårde sanktionsmuligheder mod dem, der ikke følger reglerne.

Hvis beboerne ikke har overskud eller er modne nok til at løfte det nødvendige fælles ansvar.

Hvis man kommer skævt ind på fællesskabet fra starter ved fx at blive uvenner med de andre 
beboere.

Hvis der opstår usympatiske eller diskriminerende vaner og kulturer, fx at fælleskøkkenet 
bliver et sted, hvor der drikkes meget alkohol hele tiden.

Individets behov over for 

fællesskabets

Hvis fællesskabet lokker en til at bruge tiden på overspringshandlinger i stedet for at 
koncentrere sig om uddannelsens krav.

Hvis man ikke har mulighed for at til- og fravælge det fælles (fx fælleskøkkener), så man ikke 
føler det som et rigtigt hjem, hvor man selv bestemmer.

Hvis man ikke kan fravælge fællesskabet, fordi man kun har råd til at bo på de billige 
kollegier.

Hvis larm fra festlokalet gør, at man ikke kan få ro.

Hvis man er tvunget til at tilbringe tiden sammen med folk, man ikke føler man har noget 
tilfælles med.

FIGUR 26: FæLLESSKABETS UDFORDRINGER OG PROBLEMER
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andres erfaringer eller mere generelle holdninger.

Kollegier og ungdomsboliger er en boform, som typisk har en række fælles 
faciliteter og aktiviteter, beboerne må forholde sig til. Derfor er det ikke 
overraskende, at deltagernes forestillinger om det fælles, det sociale og det 
private i høj grad går igen, når de skal beskrive fordele og ulemper ved at bo på 
kollegium eller i en ungdomsbolig.

Samlet set bedømmer de fleste deltagere de sociale aspekter ved at bo på 
kollegium eller i ungdomsbolig som overvejende positive. Lidt over halvdelen, 
48 udsagn, peger dog på, at kollegielivet nogen gange kan virke forstyrrende på 
privatlivet og uddannelsesindsatsen. Den oftest nævnte årsag er larm og mangel 
på ro, som 32 af de 48 udsagn nævner.

Ser vi på de 55 udsagn, som stammer fra deltagere, der har boet eller bor på 
kollegium eller i ungdomsbolig, udtrykker de 15 sig positivt om det sociales 
betydning, 4 udtrykker sig negativt og 10 siger, at der både er gode og dårlige 
sider ved det sociale, mens de resterende 26 ikke forholder sig til temaet. 26 
udsagn peger på ting, der forstyrrer i kollegielivet, heraf de 18 på larm og mangel 
på ro.

At have fred, luft og ro til at slappe af, til at optanke ny styrke og til at koncentrere sig om 
studieopgaverne.

At have et sted, man føler er ens eget og som andre respekterer - hvor man føler, at man er 
sikker og hjemme og hvor man kan leve.

At der er lydisoleret, så man ikke skal dele sit privatliv med naboerne - eller være tvunget til 
at følge med i deres privatliv.

At der er eget bad, toilet og køkken - eller i det mindste et par kogeplader og et lille køleskab.

At man ikke er tvunget til at altid at lave alting omgivet af mange andre eller at ”bo oveni 
hinanden”.

At der er plads til forskellighed, så det er i orden, at man forholder sig forskelligt til at være 
med i fællesskabet og til behovet for privatliv.

At man kan åbne sin dør ud til det grønne og stadig være i fred.

At man har en base, man kan søge hen til, både når det går godt og når det går skidt.

At man har plads til sine egne ting.

At man har et sted, man har styr på, så det kan danne modvægt mod et ellers kaotisk og 
usikkert liv.

FIGUR 27: PRIVATLIVET ER…
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Af de 36 udsagn, hvor det ikke er tydeligt at se, om deltageren selv har boet eller 
bor på kollegium eller ungdomsbolig, er 7 positive om det sociale, 6 er negative, 
og 6 er både positive og negative, mens 17 ikke forholder sig til temaet. 22 udsagn 
peger på forstyrrende elementer ved kollegielivet heraf 14 på larm og mangel på 
ro. 

Forskellene mellem de to grupper kan afspejle, at den første gruppe omfatter en 
forholdsvis stor del, der selv har tilvalgt en kollegie- eller ungdomsbolig, fordi de 
grundlæggende er positivt indstillet over for de muligheder, fællesskabet giver, 
mens den sidste gruppe omfatter dem, der har fravalgt denne boligform, fordi 
de ønsker en bolig med mere vægt på at kunne tilrettelægge deres privatliv uden 
påvirkninger fra et påtvunget fællesskab.

Fremtidens boliger til unge under uddannelse

I undersøgelsen har vi bedt deltagerne svare på dette spørgsmål:

”Skriv med dine egne ord, hvad du synes er vigtigst at tænke på, når man bygger 
nye boliger til unge under uddannelse.”

De i alt 2.816 udsagn, der er givet som svar, har vi grupperet i forhold til en række 
overordnede emner, vi selv har defineret som meningsgivende. Af disse emner er 
de fem med flest udsagn følgende:

1. 1.676 udsagn forholder sig til boligudgifterne.
2. 1.634 udsagn forholder til boligens indretning.
3. 995 udsagn forholder sig til boligens beliggenhed.
4. 444 udsagn forholder sig til vilkårene for fællesskab og privatliv.
5. 344 udsagn forholder sig til boligens størrelse.

Nogle udsagn optræder i flere af de ovennævnte kategorier, da de forholder sig til 
fx sammenhængen mellem pris og indretning eller beliggenhed.

Nedenfor gennemgåes de frem overordnede emner prioriteret efter, hvor mange 
udsagn hvor af dem dækker.

Boligudgifterne

Den oftest forekommende holdning (722 udsagn) er, at lave boligudgifter 
er vigtige. Mange udsagn (488) sætter boligudgifterne ind i en generel 
sammenhæng, såsom at de skal være ”rimelige”, ”fornuftige”, ”til at betale for 
studerende”, eller taler for en konkret sammenhæng mellem boligudgifter og 
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faktorer som boligens størrelse eller indretning.

204 udsagn peger på, at boligudgifterne skal stå i et rimeligt forhold til den 
almindelige uddannelsessøgendes SU-baserede økonomi. 78 udsagn peger 
på vigtigheden af, at boligudgifterne ikke bliver så høje, at de tvinger den 
uddannelsessøgende til at tage så meget erhvervsarbejde, at det går for meget 
ud over tiden til studierne. Det er dog kun 28, der klart siger, at man skal kunne 
dække sine faste udgifter – inklusiv boligudgifterne - for SU-stipendiet alene uden 
at tage SU-lån eller have arbejde ved siden af uddannelsen.

Boligens indretning 

De oftest forekommende holdninger er, at boligerne skal være funktionelle, dvs. 
indrettede, så man på et begrænset areal kan have plads til både studieaktiviteter 
og privatliv. En del lægger også vægt på, at designet og arkitekturen er 
indbydende og hyggelig, så boligen bliver et attraktivt hjem.

Ser man nærmere på konkrete ønsker til indretningen af fremtidens 
studieboliger, er de hyppigst forekommende, at de skal have eget bad (306 
udsagn), at der skal være godt lydisoleret, så man har fred til at have et privatliv 
og ro til at koncentrere sig om uddannelsen (267 udsagn), at de skal have eget 
køkken og eget toilet (henholdsvis 246 og 164 udsagn6), at indretningen skal sikre 
godt naturligt lys og god belysning i øvrigt samt god udluftning og adgang til 
frisk luft (147 udsagn) og endelig, at de er lette at holde rene og hygiejniske og at 
indeklimaet er i orden (90 udsagn).

Boligernes beliggenhed

Blandt de 995 udsagn, der forholder sig til betydningen af boligernes placering 
og afstand, er de hyppigst forekommende holdninger, at boligerne skal 
være placeret tæt på eller med gode transportforbindelser til henholdsvis 
uddannelsesstederne (401 udsagn) og bymiljøet, som opfattes som vigtigt for 
det sociale studiemiljø (231 udsagn). En del peger på, at det er væsentligt med 
gode offentlige transportmidler i nærheden af boligen (185 udsagn) og gode 
indkøbsmuligheder i lokalområdet (87 udsagn).

6  Det skal dog her bemærkes, at en stor del af de 306 udsagn, der nævner eget bad som prioritet, 
tilsyneladende også medregner eget toilet som en del af badet uden at nævne det eksplicit. Derfor 
er antallet af udsagn, som taler for vigtigheden af eget toilet, med stor sandsynlighed væsentlig 
højere end de 164, som eksplicit nævnet ordet ”toilet”).
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Fællesskab og privatliv

En stor del af udsagnene inden for dette felt er allerede analyseret i et tidligere 
afsnit. Ud af de 444 udsagn inden for emnet giver 250 og 147 udsagn bud på, 
hvordan henholdsvis fællesskabet og det sociale liv bør være i forbindelse med 
boligerne, mens 60 udsagn forholder sig til, hvilke rammer boligerne bør give for 
privatlivet.

Boligens størrelse

Den hyppigst forekommende holdning (73 udsagn) er, at boligerne bør have 
to eller flere rum, så der enten er plads til, at en enkelt beboer kan have et 
funktionsopdelt hjem, hvor man ikke skal sove og have gæster i samme (lille) 
værelse, hvor man laver mad og studerer – eller så der er plads til at man kan bo 
flere i boligen, enten som venner, par eller børnefamilie. 

Udsagnene afspejler, at boligens størrelse er et af de emner, hvor ønskerne 
ændrer sig afhængig af, hvordan den uddannelsessøgendes livssituation udvikler 
sig. Det viser sig også ved, at de, der taler for, at boligerne skal være forholdsvis 
små, men effektivt indrettet, så de er tilgængelige for en lav husleje (39 udsagn) 
er omtrent samme antal som de, der taler for, at mange studieboliger er for små 
til at fungere som ordentlige hjem og at rummene derfor bør være større (36 
udsagn).

Hvordan perspektiverer vi de uddannelsessøgendes 
boligforestillinger?

Deltagernes anbefalinger til fremtidens studieboliger stemmer samlet set 
godt overens med de oplysninger, de i andre spørgsmål giver os om deres 
egne boligoplevelser og forventninger til en god studiebolig. Dermed afspejler 
anbefalingerne en erfaringsbaseret virkelighed, der giver vægt til forestillingerne 
om den gode studiebolig.

Til gengæld bærer en række af anbefalingerne, når det handler om at etablere 
realistiske sammenhænge mellem faktorer som boligudgifterne og boligens 
størrelse, indretning og beliggenhed, også præg af, at de fleste deltagere har et 
begrænset grundlag for at foretage deres vurderinger, da de har relativt korte og 
begrænsede erfaringer med at agere på boligmarkedet.

Hvis deltagernes anbefalinger til fremtidens studieboliger skal være praktisk 
anvendelige, er der god grund til at perspektivere til den viden og de antagelser, 
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vi har om, hvordan de uddannelsessøgendes baggrund, erfaringer og 
investeringer motiverer deres forestillinger og adfærd på boligområdet. Det kan 
hjælpe os til at få en klarere forestilling om, hvilke vægtninger og hensyn, der 
vil blive opfattet som rimelige og fornuftige blandt de, der skal bo i fremtidens 
studieboliger.

Først er der grund til at overveje, hvordan de uddannelsessøgendes baggrund 
vil motivere dem til at reagere over for politiske satsninger på forskellige 
boligløsninger.

Generelt synes en stor del af deltagerne at efterspørge tilpassede former 
af det, man som barn og ung oplever som naturligt tilstedeværende goder i 
forældrenes bolig. Det betyder for eksempel, at kun et meget begrænset antal 
mennesker har adgang til ens toilet, bad og køkken, og at disse goder i øvrigt 
deles efter regler, der forekommer den enkelte indlysende rigtige, fordi man er 
socialiseret i familien til at se dem som sådan. Det gælder også forestillingen 
om den opdelte bolig, hvor man i forskellige rum kan hellige sig skiftevis det 
professionelle (i denne situation uddannelsen), det private og det sociale, som er 
en meget udbredt historisk trend blandt den veluddannede middelklasse, der har 
økonomiske ressourcer til at betale for et hjem med plads til en sådan opdeling7.
Boligløsninger, der går på tværs af disse mønstre, kan derfor forventes at 
udfordre mange uddannelsessøgende på, hvad de opfatter som de afgørende 
kvaliteter i en bolig.

Over for disse socialiserede boligpræferencer skal man så stille det, den 
typiske studiebolig kan tilbyde: En økonomisk bæredygtig mulighed for at få 
sit eget hjem som en del af den nye krævende livsfase, man indtræder i som 
udeboende under uddannelse, samt en placering i forbindelse med attraktive 
studie- og bymiljøer sammen med nye spændende mennesker, der også er under 
uddannelse og i gang med at etablere sig som voksne. Spørgsmålet er så, i hvilket 
omfang disse goder kan opveje følelsen af mistet komfort.

Den socialisering, de uddannelsessøgende har med hjemmefra, kombineret med 
de positive og negative oplevelser, de har haft med fællesskab og privatliv på 
boligmarkedet, spiller tilsyneladende samlet set en væsentlig rolle i at fastlægge 
deltagernes ønsker til den ideelle studiebolig og deres mere pragmatiske 
forestillinger om, hvad der kan lade sig gøre i dagligdagen. 

7  For en nærmere beskrivelse af disse boligpræferencer, se Birgit Vorre: Boligen i det 20. 
århundrede, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008, og Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen: 
Befolkningens boligønsker, Center for Bolig og Velfærd 2009.
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Eksempelvis bruges positive personlige kollegieoplevelser ofte som grundlag for 
at støtte forholdsvis omfattende fælles faciliteter og aktiviteter, mens dårlige 
kollegieoplevelser eller en generel fremmedhed over for forestillingen om at bo 
på kollegium modsat er med til at motivere ønskerne om at få ”sin egen” bolig. 
De, der giver udtryk for det sidste synspunkt, vil således sandsynligvis ikke finde 
det attraktivt, hvis der boligpolitisk udelukkende satses på, at en udbygning af 
kollegiesektoren skal løse behovet for studieegnede boliger.

I og med at de uddannelsessøgende også virker som hverdagslivets 
ambassadører – på godt og ondt - for de boligformer, de bor i, kan deres 
oplevelser også forventes at have en meningsdannende effekt blandt deres 
medstuderende. Det er med til at skabe en fælles ”stemning” omkring de 
forskellige boligformer og måske især de lokale kvarterer eller boligmiljøer som 
kollegierne. Derfor er der god grund til at lade nye boligtilbud tage udgangspunkt 
i det, der opfattes som positivt i de konkrete boligmiljøer, der allerede har et godt 
ry blandt de uddannelsessøgende, man vil nå – og omvendt undgå utilsigtede 
ligheder med boligmiljøer, der i forvejen har et dårligt ry. 

Dernæst bør vi se på, hvad de uddannelsessøgende investerer i deres studiebolig 
for at forstå, hvilken form for udbytte de forventer.

For det store flertal af undersøgelsens deltagere, som bor i lejebolig, er boligen 
ikke et økonomisk investeringsobjekt på samme måde som en ejerbolig eller 
andelsbolig. Boligen optjener ikke øget værdi, som beboeren under de rette 
omstændigheder kan omsætte til en anden type bolig, der er mere værdifuld 
(når man ser bort fra eventuelle oprykningslister i almene boligforeninger). Det 
betyder for eksempel, at hvis denne gruppe deltagere bliver nød til at bo langt 
fra deres uddannelse og studiemiljø, får de kun den typiske færdiguddannede 
pendlers ulemper, men ikke vedkommendes fordele i form af langsigtede 
investeringer i større og billigere boliger eller øget friværdi. 

Omvendt er tid en ressource, de uddannelsessøgende typisk ønsker at 
bruge målrettet på deres uddannelsesaktiviteter og sociale studiemiljø. Den 
ressource, oplever de, bliver spildt ved for lang transporttid eller ved, at deres 
boligudgifter kræver, at de har så meget erhvervsarbejde, at det påvirker deres 
uddannelsesindsats for meget.

Ser man på kravene til boligens indretning, er det tydeligt, at mange af 
deltagerne investerer en stor del af deres energi i de studieaktiviteter, der foregår 
i boligen. Mange uddannelsessøgende er afhængige af at have et hjem, hvor 
man effektivt kan forberede sig til undervisningen, holde læsegruppemøder og 
skrive opgaver. Og derfor skal boligens indretning, fx muligheden for at hellige et 
særligt rum til studieaktiviteterne, også være med til at sikre, at den personlige 
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investering giver det nødvendige udbytte i form af resultater på uddannelsen. Det 
forudsætter for mange deltagere, at der er en fleksibilitet til at indrette boligen, 
så den bedst muligt passer til deres individuelle studieadfærd.

Endelig kan der ligge en høj grad af investeret identitet og social status i boligen, 
selv om man kun påtænker at bo der en forholdsvis kort periode. Det giver 
selvtillid og anerkendelse i studiemiljøet, at man har fundet et godt, hyggeligt 
hjem, hvor man har lyst til at opholde sig i sin fritid alene eller sammen med sin 
partner eller sine venner, og hvor man med sin kreativitet og smag har fået det 
optimale ud af boligens få kvadratmeter, som dermed kan stilles til rådighed for 
de sociale kredse, man indgår i. Derfor er der også en modstand mod manglende 
fleksibilitet, fordi det hæmmer den personlige prægning af hjemmet.

Konklusionen synes at være, at den gode studiebolig er så velfungerende 
hvad angår pris, indretning, beliggenhed, fælles faciliteter og fleksibilitet i 
forhold til at give beboeren mulighed for at sætte sit eget præg på boligen, at 
det kan opveje tabet af plads og komfort, som mange uddannelsessøgende 
oplever ved at flytte hjemmefra. Hvis det kombineres med den positive 
boligmobilitet, så de uddannelsessøgende oplever, at de kan avancere til 
stadig bedre boligforhold i takt med, at deres behov ændrer sig, og deres 
økonomiske formåen udvides, kan studieboligen være et væsentligt aktiv i at 
understøtte den enkelte uddannelsessøgendes indsats på uddannelsen og i det 
identitetsdannelsesprojekt, der leder frem til at blive en succesfuld voksen og 
færdiguddannet. 
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Hvordan finder 
de bolig?
Ved at spørge deltagerne om, hvordan de fandt deres nuværende bolig, har 
vi fået en indikator på, at personlige netværk har stor betydning for at finde en 
bolig.

Figur 28 viser, at mindst 32 % af deltagerne har fundet deres nuværende bolig 
gennem det, vi definerer som nære personlige netværk: familie (inkl. forældre), 
venner eller bekendte1. 

Da kun omkring 10 % af de deltagere, der bor i kollegier og ungdomsboliger, 
angiver at have fundet deres nuværende bolig gennem de personlige netværk, 
betyder det, at blandt de tre fjerdedele af deltagerne, der bor på det øvrige 
boligmarked, har væsentlig flere end 32 % fundet boligen gennem personlige 
netværk.

1  Andelen er i praksis højere end de 32 %, idet en del af de 15 %, der har svaret ”på anden måde”, i 
deres uddybende fritekstsvar forklarer, at de har fået boligen gennem deres partner eller partnerens 
familie.
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvordan fandt du 

din nuværende 

bolig?

I en annonce på en hjemmeside 

I en avis- eller bladannonce 

I et fysisk opslag på fx en opslagstavle 

Gennem en ”bolig søges” annonce jeg har 

opslået på nettet, i avis eller lignende 

Jeg var skrevet op i boligselskab/andelsforening 

Gennem kommunen eller anden offentlig 

myndighed 

Gennem en ejendomsmægler 

Gennem et indstillingsudvalg eller en 

boliganvisning

Gennem familie, venner eller bekendte 

På anden måde 

Husker ikke / ønsker ikke at svare 

Total

148 10,8 186 13,5 334 12,2

32 2,3 37 2,7 69 2,5

13 0,9 1 0,1 14 0,5

23 1,7 56 4,1 79 2,9

220 16 302 22 522 19

26 1,9 40 2,9 66 2,4

102 7,4 71 5,2 173 6,3

137 10 26 1,9 163 5,9

485 35,3 394 28,7 879 32

168 12,2 243 17,7 411 15

18 1,3 17 1,2 35 1,3

1372 100 1373 100 2745 100

FIGUR 28: HVORDAN FANDT DE BOLIGEN?

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvem lejer eller 

fremlejer du 

boligen af?

Mine forældre

Et andet familiemedlem eller en bekendt af min familie

En person, jeg kender fra min uddannelse (underviser 

eller elev/studerende) 

En person, jeg kender fra mit arbejdsliv

En person, jeg kender fra andre sociale eller faglige 

sammenhænge (foreninger, fritidsaktiviteter, venner etc.) 

En person, jeg ikke kendte i forvejen

Andet 

Vil ikke svare

Total

148 10,8 186 13,5 334 12,2

32 2,3 37 2,7 69 2,5

13 0,9 1 0,1 14 0,5

23 1,7 56 4,1 79 2,9

220 16 302 22 522 19

26 1,9 40 2,9 66 2,4

102 7,4 71 5,2 173 6,3

137 10 26 1,9 163 5,9

485 35,3 394 28,7 879 32

Base figur 28+29: Udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

FIGUR 29: HVEM BOR DE TIL LEJE HOS?
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Tilsvarende bor 31 % af de deltagere, der bor til leje eller fremleje, hos 
netværksrelationer (figur 29).

Der er tilsyneladende ingen signifikant sammenhæng mellem hvor længe man 
har læst på sin uddannelse og om man har fundet sin bolig via netværk eller ej. Til 
gengæld ser det ud til, at sabbatår styrker chancen for at finde bolig gennem sit 
netværk med omkring 10 procentpoint.

Som det ses af figur 30, ændres sandsynligheden for at finde en bolig gennem et 
netværk alt efter, om man har haft sabbatår eller ej. Det betyder tilsyneladende 
ikke så meget, hvor mange sabbatår man har haft. 

Sabbatårets betydning i denne sammenhæng kan sandsynligvis forklares med, at 
mange unge får nye kontakter og udvider deres bekendtskabskreds gennem de 
aktiviteter, der typisk fylder meget i et sabbatår – at flytte til ny by, finde arbejde, 
supplere sin uddannelse for at kunne søge optagelse, rejse eller tage på højskole.
Samtidig er de, der har brugt sabbatåret til at finde sig tilrette i den by, de vil 
uddanne sig i, ikke så pressede tidsmæssigt, som de mange nyoptagne på 
uddannelserne. De må som nytilflyttere først finder bolig lige op til studiestart 

Hvordan er nuværende bolig fundet?

Ikke gennem netværk Gennem netværk I alt

Antal sabbatår Ingen

1 år

2 år

3 år

4 år eller mere

Ved ikke

I alt

397 122 519

76,5% 23,5% 100,0%

574 304 878

65,4% 34,6% 100,0%

413 225 638

64,7% 35,3% 100,0%

151 80 231

65,4% 34,6% 100,0%

135 70 205

65,9% 34,1% 100,0%

26 19 45

57,8% 42,2% 100,0%

1696 820 2516

67,4% 32,6% 100,0%

Base: Udeboende 18-29-årige deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

FIGUR 30: SABBATÅR OG BOLIGNETVæRK
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og må derfor for manges vedkommende tage det, der byder sig. Dermed har 
de der holder sabbatår bedre tid til at vente, til netværket kan mobilisere en 
tilfredsstillende bolig.

Hvilke former for kapital tæller på studieboligmarkedet?

Det sociale netværks betydning for de uddannelsessøgendes adgang til 
boligmarkedet kan bruges som afsæt for at identificere de forskellige typer 
kapital, de behøver for at få en studieegnet bolig2:

Økonomisk kapital

Som vi skal se i et senere afsnit, lever flertallet af deltagerne i undersøgelsen på 
en økonomi, der er baseret på SU-stipendier og erhvervsarbejde, suppleret for en 
del deltageres vedkommende med SU-lån, andre lånemuligheder og opsparing 
samt økonomisk støtte fra familien. 

SU-økonomien giver ikke mulighed for at investere store midler i erhvervelsen af 
en bolig – og dermed får den økonomiske støtte fra familien en forholdsvis stor 
betydning for, hvilke økonomiske ressourcer den enkelte deltager kan mobilisere, 
når hun skal etablere sig på boligmarkedet; det har stor indflydelse på hendes 
boligmuligheder, om forældre eller andre familiemedlemmer kan stille en billig 
bolig til rådighed eller kan hjælpe med at dække udgifter til boligkøb, depositum 
eller indskud gennem direkte tilskud eller fordelagtige lånevilkår.

Social kapital

Et velfungerende og stærkt personligt netværk i form af forældre, partnere, 
familie, venner samt studie- og arbejdskollegaer er af stor betydning for 
adgangen til især det private boligmarked. Netværket er en forudsætning for 
enten at kunne få økonomisk støtte til at kunne konkurrere om de attraktive 
boliger på markedsvilkår eller for at få adgang til de boliger, der udlejes eller 
sælges på fordelagtige vilkår.

Som vist ovenfor, kan sabbatårets betydning pege på vigtigheden af, at man som 
tilflytter kan investere tid i at opbygge lokalkendskab og lokale kontakter, der 
kan konkurrere med det langvarige lokale tilhørsforhold hos de, der er opvokset i 
uddannelsesbyerne, og som derfor har komparative fordele i form af eksempelvis 

2  For en lignende anvendelse af kapital-modellen se Carina Wedell Andersen og Anna Lilje 
Flyverbom: Boligmarkedets funktionalitet fra et ungeperspektiv – kvalitative undersøgelser, AKF og 
Kuben 2007, side 9.
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muligheden for tidlig opskrivning på de almene boligselskabers ventelister.

Endelig kan man antage, at deltagernes forskellige holdninger til og 
erfaringer med at bo i mere fællesskabsbaserede boligtyper som kollegier og 
ungdomsboliger eller delelejligheder til en vis grad afspejler, at de i forskellig grad 
er socialt og adfærdsmæssigt rustet til at begå sig i boligmiljøernes fællesskaber 
og sociale sammenhænge. De, der bedst er i stand til at fungere i mange 
forskellige boligformer, har dermed alt andet lige en større chance for at opleve 
deres boligsituation som tilfredsstillende, fordi mængden af studieboliger, der 
matcher deres behov, er større, end den er for dem, der kun føler sig tilpas i nogle 
få boligformer.

Kulturel kapital

For at undgå et omfattende sammenfald med det, der optræder under social 
kapital, vil vi her definere kulturel kapital som de former for viden og evner, der 
gør det muligt at forstå boligmarkedet og navigere på det. Som vi skal se i et 
senere afsnit, er det blandt andet kendskab til boligmarkedets indretning og 
lovgivningen samt evnen til at forstå den sprogbrug og forhandlingskultur, som 
man oplever, når man søger bolig eller fastlægger de kontraktlige vilkår for køb 
eller leje af en bolig.

Symbolsk kapital

I nogen sammenhænge kan det være af betydning for den uddannelsessøgendes 
boligmuligheder, om hun går på en af de uddannelser eller kommer fra en 
familiemæssig baggrund, der særligt tilgodeses ved optagelse på nogle kollegier.

Hvad betyder den ulige adgang til de forskellige kapitalformer?

I en situation, hvor de fleste uddannelsessøgende har væsentlige begrænsninger 
på størrelsen af deres egen økonomiske kapital, bliver det vigtigt at optimere 
de andre kapitalformer, man har til rådighed, hvis man vil have en attraktiv 
studiebolig. Den tidligere nævnte forestilling om den positive boligmobilitet 
forudsætter også, at den uddannelsessøgende har succes med at styrke sine 
forskellige former for kapital undervejs i uddannelsen, så hun får stadig bedre 
muligheder for at omsætte den øgede kapital til stadig bedre boligvilkår. 

Denne styrkelse af de forskellige kapitalformer, som i øvrigt også er et væsentligt 
element i etableringen af den uddannelsessøgendes fremtidige status som 
voksen og færdiguddannet, har naturligvis forskellige udgangspunkter alt 
efter, hvor godt rustet man er ved starten af uddannelsen. Ved at afgrænse de 
uddannelsessøgendes økonomiske råderum gennem SU-systemet har man 
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formelt givet et grundlag, der inden for det økonomiske felt sætter grænser 
for, hvor store og hvor udbredte forskellene er på de uddannelsessøgendes 
boligvilkår. Men samtidig har man accepteret, at der er stor forskel på, 
hvor meget den uformaliserede familieøkonomi kan hjælpe den enkelte 
uddannelsessøgende – og at der desuden er tilsvarende store forskelle på, hvor 
godt rustet de uddannelsessøgende er inden for de andre kapitalformer. 

Konsekvensen bliver, at de forskelle i adgangen til kapitalformerne, som gør sig 
gældende for de uddannelsessøgende, når de skal etablere sig og avancere på 
studieboligmarkedet, også må forventes at have en indflydelse på udbyttet af 
uddannelsen hos de mange deltagere i undersøgelsen, der siger at en god eller 
dårlig studiebolig har afsmittende effekt på deres indsats på uddannelsen.
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Hvad betaler de 
for boligen?
I undersøgelsen har vi spurgt til de udeboende deltageres månedlige 
boligudgifter, efter at de har fraregnet eventuel boligstøtte og medregnet det 
forbrug, der er direkte forbundet med boligen (el, vand, varme).

Figur 31 viser, at deltagernes gennemsnitlige boligudgift er 3.606 kr. om 
måneden1. I den lave ende af udgiftsskalaen har knap 8 % udgifter på under 
2.000 kr., mens de, der betaler 5.000 kr. eller mere, udgør knap 20 %. Det store 
midterfelt på 2.000-3.999 kr. udgør knap 60 % af deltagerne.

Ser man på sammenhængen mellem størrelsen på boligudgifterne og hvor 
mange kvadratmeter boligareal, deltagerne angiver at have til rådighed (figur 32), 
er den generelle sammenhæng, at jo flere kvadratmeter, man har til rådighed, 
des større boligudgifter har man. 

1  Udregnet ud fra de tal, der er midten i svar-intervallerne, hvor tallet for den sidste kategori 
”6.000 kr. eller derover” sættes til værdien 6.000.
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvor meget betaler 

du pr. måned i 

husleje (inklusive 

elektricitet, varme, 

vand etc.)?

Under 1.000 kr.

1.000 - 1.999 kr. 

2.000 - 2.999 kr.

3.000 - 3.999 kr.

4.000 - 4.999 kr.

5.000 - 5.999 kr.

6.000 kr. eller derover

I alt

3 0,2 1 0,1 4 0,2

88 6,7 115 8,8 203 7,7

419 31,9 424 32,4 843 32,2

346 26,3 363 27,8 709 27

179 13,6 162 12,4 341 13

97 7,4 106 8,1 203 7,7

183 13,9 136 10,4 319 12,2

1315 100 1307 100 2622 100

Hvad er det 

maksimale 

månedlige beløb, 

du vil betale for en 

bolig i dag?

Under 1.000 kr.

1.000 - 1.999 kr. 

2.000 - 2.999 kr.

3.000 - 3.999 kr.

4.000 - 4.999 kr.

5.000 - 5.999 kr.

6.000 kr. eller derover

I alt

6 0,4 3 0,2 9 0,3

6 0,4 9 0,7 15 0,6

176 12,8 275 20,5 451 16,6

579 42 553 41,2 1132 41,6

243 17,6 208 15,5 451 16,6

186 13,5 125 9,3 311 11,4

182 13,2 169 12,6 351 12,9

1378 99,9 1342 100 2720 100

Base: Udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

FIGUR 31: DELTAGERNES BOLIGUDGIFTER

At en del deltagere angiver at have 60 eller flere kvadratmeter til rådighed til en 
forholdsvis billigere boligudgift end forventeligt, kan hænge sammen med, at 
de bor sammen med en partner, der betaler størstedelen af boligudgiften, fordi 
vedkommende er i beskæftigelse som færdiguddannet (se figur 6).

Blandt de deltagere, der har boligudgifter under 3.000 kr. om måneden, bor 
flertallet i kollegier og ungdomsboliger eller private lejede værelser. I udgiftsfeltet 
3.000-4.999 kr. er alle de registrerede boligtyper repræsenteret, mens 
udgiftsfeltet på mindst 5.000 kr. er domineret af de fire typer ejer- og lejeboliger, 
mens kollegier og ungdomsboliger samt private lejede værelser kun er minimalt 
repræsenteret. De to første udgiftsfelter udgør hver omkring to femtedele af 
den samlede mængde boliger i undersøgelsen, mens det sidste udgiftsfelt udgør 
omkring en femtedel (figur 33).

I figur 34 har vi undersøgt, en antagelse en boligudgifterne for tidsbegrænsede 
lejemål (kollegier og ungdomsboliger samt private lejede værelser fraregnet) 
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Hvordan er nuværende bolig fundet?

Månedlig boligudgift 
i kr. 

Under 
20 kvm.

21-30 
kvm.

31-40 
kvm.

41-50 
kvm.

51-60 
kvm.

Over 60 
kvm.

Ikke 
oplyst

I alt

Under 1.000 kr.

1.000 - 1.999 kr. 

2.000 - 2.999 kr.

3.000 - 3.999 kr.

4.000 - 4.999 kr.

5.000 - 5.999 kr.

6.000 kr. eller derover

I alt

44 26 16 26 15 22 52 201

21,9% 12,9% 8,0% 12,9% 7,5% 10,9% 25,9% 100,0%

136 166 104 90 65 110 130 802

17,1% 20,7% 13,0% 11,2% 8,1% 13,7% 16,2% 100,0%

53 71 95 113 116 146 77 671

7,9% 10,6% 14,2% 16,8% 17,3% 21,8% 11,5% 100,0%

5 13 31 61 63 109 18 300

1,7% 4,3% 10,3% 20,3% 21,0% 36,3% 6,0% 100,0%

0 1 7 32 49 85 10 184

0,0% 0,5% 3,8% 17,4% 26,6% 46,2% 5,4% 100,0%

2 2 6 18 52 166 11 257

0,8% 0,8% 2,3% 7,0% 20,2% 64,6% 4,3% 100,0%

10 6 4 9 13 32 27 101

9,9% 5,9% 4,0% 8,9% 12,9% 31,7% 26,7% 100,0%

251 285 263 349 373 670 325 2516

10,0% 11,3% 10,5% 13,9% 14,8% 26,6% 12,9% 100,0%

Base: Udeboende 18-29-årige deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

FIGUR 32: BOLIGUDGIFTER OG KVADRATMETER TIL RÅDIGHED

adskiller sig fra lejeboliger af samme type og størrelse uden tidsbegrænsning. Det 
viser sig, at boligudgifterne i tidsbegrænsede lejemål er lidt højere end i de øvrige 
boliger. Forskellen er generelt større ved større boliger.

Tilsvarende viser figur 35, at boligudgifterne for private lejeboliger generelt er 
højere end andre boliger af sammenlignelig størrelse (igen fraregnet kollegier og 
ungdomsboliger samt private lejede værelser).

Hvad kan de betale?

På grundlag af SU-systemets takster og indtægtsgrænser har vi beregnet 
det økonomiske råderum i 2009 for uddannelsessøgende med forskellige 
kombinationer af SU-stipendium, SU-lån og erhvervsarbejde.
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Månedlige 
boligudgifter

Ejerbolig Andels-
bolig

Privat 
lejebolig

Almen 
lejebolig

Kollektiv/ 
bofællesskab

Kollegie/ 
ungdomsbolig

Privat lejet 
værelse

I alt

0-1999 kr

2000-2999 kr

3000-3999 kr

4000-4999 kr

5000-5999 kr

6000 kr. eller derover

I alt

6 14 11 13 1 146 3 194

3,1% 7,2% 5,7% 6,7% 0,5% 75,3% 1,5% 100,0%

43 67 121 109 26 371 43 780

5,5% 8,6% 15,5% 14,0% 3,3% 47,6% 5,5% 100,0%

66 94 188 126 22 130 33 659

10,0% 14,3% 28,5% 19,1% 3,3% 19,7% 5,0% 100,0%

28 54 78 66 2 58 6 292

9,6% 18,5% 26,7% 22,6% 0,7% 19,9% 2,1% 100,0%

29 54 50 62 0 7 0 202

14,4% 26,7% 24,8% 30,7% 0,0% 3,5% 0,0% 100,0%

41 67 86 53 0 2 0 249

16,5% 26,9% 34,5% 21,3% 0,0% 0,8% 0,0% 100,0%

213 350 534 429 51 714 85 2376

9,0% 14,7% 22,5% 18,1% 2,1% 30,1% 3,6% 100,0%

Base: Udeboende 18-29-årige deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

FIGUR 33: BOLIGUDGIFTSNIVEAU FORDELT PÅ BOLIGTYPER

I beregningen af, hvad en almindelig uddannelsessøgende skal bruge til faste 
leveomkostninger ud over boligudgifter, har vi taget udgangspunkt i CASAs 
rapport ”At eksistere eller at leve” fra 2004. 

Ifølge rapporten var det nødvendige økonomiske råderum for at opretholde et 
acceptabelt leveniveau fraregnet boligudgifterne 3.886 kr. for en enlig voksen 
kvinde i 2004. Opjusteret til 2009-tal er det relevante beløb 4.234 kr.2 

CASA-beregningen omfatter de nødvendige minimumsudgifter til mad og 
drikke, tøj, skotøj, hygiejne, kommunikation (telefon samt licens til TV og radio), 
motion, transport og de mest nødvendige dagligvarer, men omfatter hverken 
ferieudgifter, opsparing til større eller uforudsete enkeltstående udgifter eller 
investering i eller vedligeholdelse af varige forbrugsgoder.

CASA-beregningen omfatter heller ikke en række yderligere udgiftsposter, 

2  Se bilag 1 bagerst i rapporten for en gennemgang af CASA-beregningen.
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Månedlig husleje

Kvadratmeter til rådighed 0-1999 
kr.

2000-
2999 kr.

3000-
3999 kr.

4000-
4999 kr.

5000-
5999 kr.

6000 kr. 
eller derover

I alt

0-20

21-30

31-40

41-50

51-60

Tidsbegrænset

Ikke tidsbegrænset

Tidsbegrænset

Ikke tidsbegrænset

Tidsbegrænset

Ikke tidsbegrænset

Tidsbegrænset

Ikke tidsbegrænset

Tidsbegrænset

Ikke tidsbegrænset

0 8 8 2 0 0 18

0,0% 44,4% 44,4% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0%

5 24 29 3 0 3 64

7,8% 37,5% 45,3% 4,7% 0,0% 4,7% 100,0%

0 6 9 2 0 1 18

0,0% 33,3% 50,0% 11,1% 0,0% 5,6% 100,0%

2 31 33 3 1 0 70

2,9% 44,3% 47,1% 4,3% 1,4% 0,0% 100,0%

0 5 12 4 0 2 23

0,0% 21,7% 52,2% 17,4% 0,0% 8,7% 100,0%

2 36 38 9 5 0 90

2,2% 40,0% 42,2% 10,0% 5,6% 0,0% 100,0%

0 9 9 7 9 7 41

0,0% 22,0% 22,0% 17,1% 22,0% 17,1% 100,0%

5 44 46 22 9 5 131

3,8% 33,6% 35,1% 16,8% 6,9% 3,8% 100,0%

0 4 19 5 6 8 42

0,0% 9,5% 45,2% 11,9% 14,3% 19,o% 100,0%

5 41 57 27 27 23 180

2,8% 22,8% 31,7% 15,0% 15,0% 12,8% 100,0%

> 60           Tidsbegrænset

                   Ikke tidsbegrænset

0 4 16 4 5 21 50

0,0% 8,0% 32,0% 8,0% 10,0% 42,0% 100,0%

6 65 99 68 62 82 382

1,6% 17,0% 25,9% 17,8% 16,2% 21,5% 100,0%

Base: Udeboende 18-30-årige deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus, som bor til leje eller fremleje, 

undtaget kollegieværelser/ungdomsboliger og private lejede værelser.

FIGUR 34: PRISNIVEAUET I TIDSBEGRæNSEDE LEJEMÅL

som må forventes at gøre sig gældende for de fleste uddannelsessøgende: 
Udgifter til studiematerialer (computer, faglitteratur, papir m.v.), forsikringer, 
medlemskab af faglige foreninger (som blandt andet giver adgang til billige 
studieforsikringer) eller deltagelse i studiemiljøets sociale og faglige aktiviteter 
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Månedlig husleje

Kvadratmeter til rådighed 0-1999 
kr.

2000-
2999 kr.

3000-
3999 kr.

4000-
4999 kr.

5000-
5999 kr.

6000 kr. 
eller derover

I alt

0-20

21-30

31-40

41-50

51-60

privat lejebolig

anden bolig

privat lejebolig

anden bolig

privat lejebolig

anden bolig

privat lejebolig

anden bolig

privat lejebolig

anden bolig

2 13 21 5 0 2 43

4,7% 30,2% 48,8% 11,6% * 4,7% 100,0%

7 27 20 1 0 1 56

12,5% 48,2% 35,7% 1,8% * 1,8% 100,0%

0 15 23 2 1 0 41

* 36,6% 56,1% 4,9% 2,4% * 100,0%

6 26 24 6 0 2 64

9,4% 40,6% 37,5% 9,4% * 3,1% 100,0%

1 17 29 10 1 1 59

1,7% 28,8% 49,2% 16,9% 1,7% 1,7% 100,0%

2 33 30 10 6 4 85

2,4% 38,8% 35,3% 11,8% 7,1% 4,7% 100,0%

3 27 25 13 9 8 85

3,5% 31,8% 29,4% 15,3% 10,6% 9,4% 100,0%

4 38 48 28 22 10 150

2,7% 25,3% 32,0% 18,7% 14,7% 6,7% 100,0%

0 16 30 19 16 20 101

* 15,8% 29,7% 18,8% 15,8% 19,8% 100,0%

8 41 72 30 29 32 212

3,8% 19,3% 34,0% 14,2% 13,7% 15,1% 100,0%

60  eller     privat lejebolig

større         

                      anden bolig

2 21 47 24 22 52 168

1,2% 12,5% 28,0% 14,3% 13,1% 31,0% 100,0%

10 74 90 77 61 114 426

2,3% 17,4% 21,1% 18,1% 14,3% 26,8% 100,0%

Base: Alle udeboende 18-30-årige deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus, frasorteret beboere i 

kollegier og ungdomsboliger, privat lejede værelser samt de, der har svaret ”ved ikke” på boligens eller 

boligudgifternes størrelse.

FIGUR 35: PRIVATE LEJEBOLIGERS PRISNIVEAU I FORHOLD TIL STøRRELSE

ud over undervisningen. Vi vurderer, at disse faste udgifter for den almindelige 
uddannelsessøgende beløber sig til omtrent 500 kr. om måneden, uden at der af 
den grund indgår nogen form for luksus. 
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Dermed bliver det samlede rådighedsbeløb, der som minimum skal til for at 
dække disse poster, i alt 4.734 kr. om måneden. Hertil kommer så boligudgifterne.

I figur 36 har vi opstillet 13 eksempler på, hvordan rådighedsbeløbet 
ser ud for uddannelsessøgende, alt efter om de er 18-19-årige på en 
ungdomsuddannelse, 20-årige eller ældre på en ungdomsuddannelse, eller 
om de går på en videregående uddannelse, samt om de tager SU-lån, og hvor 
mange timers ugentligt erhvervsarbejde de har til de relevante timesatser3. 
De to kolonner yderst til højre viser, hvor stor en boligudgift, der kan betales 
ud fra rådighedsbeløbet, når de faste udgifter fra CASA-beregningen og de 
studierelaterede udgifter er fratrukket. 

Vi har ikke medregnet værdien af den støtte, en del af deltagerne i forskelligt 
omfang modtager fra deres familie, dels fordi vi ikke har præcise tal på, hvor 
meget denne indtægtskilde bidrager med, og dels fordi vi af hensyn til de 
uddannelsessøgende, der ikke kan få denne støtte hjemmefra, ikke finder det 
rimeligt at inddrage den i vurderingen af, hvad man som uddannelsessøgende 
bør kunne betale.

For at kunne betale en boligudgift på 3.000 kr. – en udgiftsstørrelse, der ligger 
midt mellem de to kategorier med flest deltagere i undersøgelsen – skal en 
studerende på en videregående uddannelse som minimum have i omegnen af 13 
timers erhvervsarbejde om ugen, hvis vedkommende ikke modtager SU-lån. Med 
SU-lån kan arbejdstiden nedsættes til et minimum på et par timer om ugen.

En boligudgift på 4.000 kr. kræver i omegnen af 16 timers erhvervsarbejde om 
ugen uden SU-lån. Med SU-lån vil den nødvendige arbejdstid være 7-8 timer.

For studerende, der er uden for SU-systemet og eksempelvis er ansat til bachelor-
takst, peger opgørelsen på, at 20 timers ugentligt erhvervsarbejde knap kan 
dække boligudgifter på 3.000 kr.

Til sammenligning anbefalede Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling i 2005 på baggrund af en undersøgelse af de universitetsstuderendes 
erhvervsarbejde, at det optimale antal timer til erhvervsarbejde er på ca. 10 timer 
om ugen, hvis ikke man skal øge risikoen for frafald og studietidsforlængelse.

For at holde sig under ministeriets anbefalede maksimale arbejdstid vil de 

3  De tre anvendte 2009-satser svarer til en ufaglært ung butiksarbejder (102 kr./timen), en 
faglært ung butiksarbejder (112 kr./timen) og en DJøF-bachelor på statens løntrin 2 (130 kr./timen). 
Beskatningen er ligeledes foretaget ud fra 2009-satserne.
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Økonomisk 
råderum uden 
SU-lån

Økonomisk 
råderum 
med SU-lån

Grænse for 
boligudgifter 
uden SU-lån

Grænse for 
boligudgifter 
med SU-lån

Udeboende 18-19-årige på  ungdomsuddannelse

Intet erhvervsarbejde 3.320 5.969 0 1235

10 timers erhvervsarbejde til 102 kr/timen 5,839 8.488 1.105 3.754

15 timers erhvervsarbejde til 102 kr/timen 7.041 9.690 2.307 4.956

10 timers erhvervsarbejde til 112 kr/timen 6.084 8.733 1.350 3.999

13 timers erhvervsarbejde til 112 kr/timen 6.867 9,516 2.133 4.782

Udeboende på videregående uddannelse eller 20+årige på ungdomsuddannelse

Intet erhvervsarbejde 4.587 7.236 0 2.502

10 timers erhvervsarbejde til 112 kr/timen 7.236 9.885 2.502 5.151

15 timers erhvervsarbejde til 112 kr/timen 8.547 11.196 3.813 6.462

17 timers erhvervsarbejde til 112 kr/timen 9.075 11.724 4.341 6.990

15 timers erhvervsarbejde til 112 kr/t uden SU 5.569 * 835 *

20 timers erhvervsarbejde til 112 kr/t uden SU 6.889 * 2.155 *

15 timers erhvervsarbejde til 130 kr/t uden SU 6.205 * 1.471 *

20 timers erhvervsarbejde til 130 kr/t uden SU 7.137 * 3.003 *

FIGUR 36: øKONOMISK RÅDERUM OG MULIGE MÅNEDLIGE BOLIGUDGIFTER 

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvad er din 

partners årlige 

indkomst før skat?

Under 50.000 kr.

50.000 - 99.999 kr.

100.000 - 149.999 kr

150.000 - 199.999 kr..

Over 200.000 kr.

Ved ikke / vil ikke svare

I alt

29 6,1 30 5,6 59 5,9

101 21,2 185 34,8 286 28,4

64 13,4 64 12,1 128 12,7

44 9,2 37 7 81 8

162 34 141 26,6 303 30,1

76 16 74 13,9 150 14,9

476 100 531 100 1007 100

Base: Deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus, der bor sammen med partner.

FIGUR 37: SAMBOENDE PARTNERS INDKOMST
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af undersøgelsens deltagere, der har en SU-baseret økonomi, typisk skulle 
tage SU-lån for at få økonomien til at hænge sammen. Da under halvdelen af 
deltagerne i undersøgelsen har modtaget SU-lån inden for det sidste år, er det 
derfor sandsynligt, at en ganske stor del af deltagerne har mere erhvervsarbejde 
end det, der fra officiel side formodes at være studiemæssigt optimalt. Og for 
studerende, der af den ene eller den anden grund må ernære sig udelukkende 
med erhvervsarbejde, er der behov for et ganske højt antal arbejdstimer.

For en del af de deltagere, der bor sammen med en partner, kan man formode, 
at partnere betaler en forholdsvis høj del af de fælles bolig- og forbrugsudgifter, 
da vedkommende er i arbejde og har en væsentlig højere indtægt end den 
gennemsnitlige studerende (figur 37). 

Deltagernes indtægtsgrundlag

Ved en fejl er spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne i undersøgelsen modtager 
SU-stipendium, forsvundet fra det endelige spørgeskema. Vi har derfor ingen 
præcis angivelse af, hvor mange af deltagerne, der modtager SU-stipendium som 
en fast del af deres månedlige indkomst.

I stedet har vi med udgangspunkt i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes 
opgørelser over antallet af SU-modtagere og Undervisningsministeriets 
statistikker over antallet af uddannelsessøgende på de forskellige uddannelser 
beregnet4, at mindst to tredjedele af de deltagere, der går på en videregående 
uddannelse, og så godt som alle deltagere, der går på en erhvervs- eller 
ungdomsuddannelse, modtager SU-stipendium hver måned5.

De deltagere, der ikke modtager SU-stipendium, forventes for størstedelens 
vedkommende enten at have frameldt SU’en for i en periode at kunne have en 
højere arbejdsindtægt, at have opbrugt deres ration af SU-klip eller at være på en 
anden uddannelsesydelse (revalidering, Statens VoksenUddannelsesstøtte etc.).

Som det fremgår af figur 38, har vi også spurgt deltagerne, om de har andre 
indtægtskilder. Vi præsenterer her de fire indtægtskilder, som er udbredt til 

4  Se rapportens metodeafsnit for en detaljeret gennemgang af disse beregninger.

5  For de deltagere, der læser på en videregående uddannelse, er antallet af SU-modtagere 
sandsynligvis en del højere end de to tredjedele, vi har opgivet; i undersøgelsen ”Studenterøkonomi 
2010” (Mads Engholm, UngdommensAnalyseEnhed 2010), hvor mere end 6.000 studerende fra de 
videregående uddannelser deltog, svarer knap 94 %, at de modtog SU-stipendium i måneden op til 
undersøgelsen. Her skal man dog være opmærksom på, at en del studerende, der ikke modtager 
SU, muligvis har valgt ikke at deltage i undersøgelsen ud fra forestillingen om, at den kun var 
relevant for dem, der aktuelt modtager SU.
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en væsentlig del af deltagerne: SU-lån, erhvervsarbejde, egen opsparing samt 
tilskud fra forældre og familie.

Lidt over hver fjerde deltager modtog SU-lån i alle årets måneder, mens knap 
hver syvende modtog SU i et antal måneder. Over halvdelen modtog ikke SU-lån.

Fire femtedele af alle deltagere havde erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen. 
Knap halvdelen havde erhvervsarbejde i alle årets måneder (bemærk, at det 
gælder for 10 procentpoint flere i Hovedstadsområdet end i Århus), en god 
sjettedel havde arbejde i mindst et halvt år og en anden sjettedel i op til fem 
måneder.

To ud af fem deltagere trak på egen opsparing. Knap hver ottende brugte af 
opsparingen alle årets måneder.

Endelig modtog knap halvdelen af alle deltagere forskellige former for støtte fra 
forældre og familien; lidt over hver sjette modtog støtte i mindst halvdelen af 
året.

Antal måneder i det seneste år man har modtaget indtægten

12 6 til 11 2 til 5 1 0 Svarer ikke I alt

Indtægtskilde Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal

SU-lån Hovedstaden

Århus

I alt

388 25,1 100 6,5 113 7,3 17 1,1 892 57,7 35 2,3 1545

384 26,9 82 5,8 114 8 14 1 813 57 19 1,3 1426

772 26 182 6,1 227 7,6 31 1 1705 57,4 54 1,8 2971

Erhversarbejde Hovedstaden

Århus

I alt

783 50,7 265 17,2 176 11,4 45 2,9 248 16,1 28 1,8 1545

582 40,8 236 16,5 200 14 75 5,3 318 22,3 15 1 1426

1365 45,9 501 16,8 376 12,7 120 4 566 19,1 43 1,4 2971

Egen opsparing Hovedstaden

Århus

I alt

204 13,2 80 5,2 166 10,7 93 6 925 59,9 77 5 1545

197 13,8 80 5,6 164 11,5 98 6,9 820 58,3 57 4 1426

401 13,5 160 5,4 330 11,1 191 6,4 1755 59,1 134 4,5 2971

Tilskud og gaver
fra forældre 
og familie 
(herunder arv) 

Hovedstaden

Århus

I alt

228 14,8 81 5,2 219 14,2 243 15,7 717 46,4 57 3,7 1545

157 11 72 5 177 12,4 216 15,1 755 52,9 49 3,4 1426

385 13 153 5,1 396 13,3 459 15,4 1472 49,5 106 3,6 2971

Base: Alle deltagere bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.

FIGUR 38: DELTAGERNES øKONOMISKE GRUNDLAG
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Vi har ikke spurgt deltagerne, hvor meget hver af disse fire kategorier 
bidrager med til deres økonomi. En aktuel undersøgelse af de studerendes 
økonomi6 peger imidlertid på, at erhvervsarbejdet og SU-lån er de klart 
vigtigste indtægtskilder ved siden af SU-stipendiet. Familiestøtten er for de 
fleste studerendes vedkommende af begrænset betydning i det almindelige 
månedsbudget, men har forholdsvis større betydning i starten af uddannelsen og 
ved særlige lejligheder, hvor store udgifter er involveret – herunder tilskud eller 
lån til etablering på boligmarkedet eller til dækning af større enkeltstående eller 
uforudsete udgifter som eksempelvis tandlægebehandling.

6  Mads Engholm: Studenterøkonomi 2010, UngdommensAnalyseEnhed 2010.
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Det risikable 
møde med 
boligmarkedet
Mange unge indleder deres karriere som aktører på boligmarkedet, når de flytter 
hjemmefra ved starten af deres uddannelse. Da mange uddannelsessøgende 
dermed er uerfarne på området, har vi haft en antagelse om, at de som gruppe 
løber en forholdsvis høj risiko for at blive udsat for ulovligheder, konflikter og 
usikre lejevilkår, hvor de er den svage part i forhold til de mere rutinerede aktører 
på den anden side af forhandlingsbordet.

I undersøgelsen har vi derfor spurgt deltagerne om deres oplevelser med tre 
forskellige kategorier af problemer:

1.   Deciderede ulovligheder i form af penge under bordet, dusører, uofficielle 
ekstrabetalinger og betaling for boliger, de ikke efterfølgende fik adgang til. 

2.  Konflikter med udlejer i form af, at udlejer ikke lever op til sine forpligtelser 
om vedligeholdelse af boligen eller forsøger at presse prisen op, samt 
problemer med tilbagebetaling af indskud eller betaling for istandsættelse af 
boligen ved fraflytning. 
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12,5 % AF DELTAGERNE HAR OPLEVET 
ULOVLIGHEDER:

Antal 
deltagere, der 
har oplevet det

Andel af det 
samlede antal 
ulovligheder*

Andel af alle de 
deltagere, der har 
oplevet ulovligheder

At blive afkrævet ”penge under bordet” til sælger/udlejer 154 34,8% 45,6%

At blive afkrævet dusør til den, der hjælper med at finde 
bolig (her tænkes ikke på honorar til fx ejendomsmægler 
eller lignende)

49 11,1& 14,5%

At blive afkrævet uofficielle ekstrabetalinger til udlejer ved 
siden af den officielle husleje

161 36,3% 47,6%

At udlejer har snydt dig for forskud eller indskud ved enten 
at udleje eller sælge den samme bolig til mange på en 
gang eller ved at udleje eller sælge en ikke-eksisterende 
bolig

79 17,8% 23,4%

I alt 443 100,0% 131,1%

FIGUR 39: DELTAGERNES PROBLEMER PÅ BOLIGMARKEDET - ULOVLIGHEDER

SÅDAN FORDELER DE OPLEVEDE 
ULOVLIGHEDER SIG I BLANDT DET SAMLEDE 
ANTAL DELTAGERE I UNDERSØGELSEN**:

Hovedstads-
området

Århus Samlet

At blive afkrævet ”penge under bordet” til sælger/udlejer 8,9% 3,9% 6,4%

At blive afkrævet dusør til den, der hjælper med at finde 
bolig (her tænkes ikke på honorar til fx ejendomsmægler 
eller lignende)

2,3% 1,8% 2,1%

At blive afkrævet uofficielle ekstrabetalinger til udlejer ved 
siden af den officielle husleje

8,1% 5,1% 6,6%

At udlejer har snydt dig for forskud eller indskud ved enten 
at udleje eller sælge den samme bolig til mange på en 
gang eller ved at udleje eller sælge en ikke-eksisterende 
bolig

2,6% 3,9% 3,3%

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

* Med det forbehold, at vi ikke har spurgt deltagerne, hvor mange gange de har oplevet den enkelte form for ulovlighed. 
Derfor tager opgørelsen ikke hensyn til, at nogle deltagere kan have oplevet den samme form for ulovlighed flere gange.

** Med det forbehold, at vi ikke har spurgt deltagerne hvor de har oplevet ulovlighederne. Derfor tager opgørelsen ikke 
hensyn til, at deltagere kan have oplevet problemerne andre steder i landet, før de flyttede til det område de bor i nu.
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3. Kortsigtede og usikre lejevilkår i form af fremlejer med en måneds eller 
kortere opsigelsesvarsel samt opsigelser med kortere end tre måneders 
varsel eller med kortere varsel end det, der stod i kontrakten.

Samlet set har fire ud af ti deltagere oplevet et eller flere af de ovennævnte 
problemer, når de skulle finde, indgå eller opsige boligkontrakter. 

I figur 39 har vi set på omfanget af deciderede ulovligheder. 12,5 % af alle 
deltagere angiver, at de har oplevet en eller flere af de ulovlige forhold, vi har 
spurgt til. 

De to mest udbredte ulovligheder er at blive afkrævet uofficielle ekstrabetalinger 
til udlejer ved siden af den officielle husleje og at blive afkrævet ”penge under 
bordet” til boligens sælger eller udlejer; de er blevet oplevet af henholdsvis 47,6 
og 45,6 % af de deltagere, der har oplevet ulovligheder. Disse typer ulovligheder 
ser ud til at forekomme oftere blandt deltagere i Hovedstadsområdet end i Århus.

Knap en tredjedel af alle deltagere angiver, at de har været involveret i konflikter 
omkring deres lejeforhold (figur 40). Her er de tre hyppigst oplevede konflikter, 
at udlejer ikke lever op til sine forpligtelser i lejeaftalen fx om vedligeholdelse 
af lejemålet; at udlejer har inddraget hele eller dele af deltagerens depositum 
eller den forudbetalte husleje til istandsættelse af lejemålet, uden at parterne 
har været enige om det; at deltageren har haft svært ved at få tilbagebetalt 
sit depositum fra udlejer efter, at lejemålet er ophørt. For hver af disse tre 
konflikttyper gælder det, at omkring halvdelen af alle deltagere, der har oplevet 
konflikter, har været involveret i dem.

Konflikterne omkring lejeforhold forekommer tilsyneladende oftere 
blandt deltagere i Århus end i Hovedstadsområdet. Det skal ses i forhold 
til, at lejeboliger udgør en større andel af deltagernes boliger i Århus end i 
Hovedstadsområdet.

I konflikter med udlejer kan det meget vel være udlejeren, der har (mest) 
ret i sit synspunkt. Men det generelle billede, der tegner sig, er, at især de 
uddannelsessøgende, der er nye og uerfarne på boligmarkedet, let bliver taberne 
i den slags konflikter, hvis de ikke kender deres rettigheder, og hvis de ikke har 
ressourcepersoner i deres personlige netværk, der er i stand til at hjælpe dem 
med at forebygge eller løse konflikterne.

Endelig har vi i figur 41 set på udbredelsen af tidsbegrænsede lejemål, hvor de 
rettigheder, lejeren er sikret gennem boliglovgivningen, på en række områder 
er indskrænkede i forhold til lejerens rettigheder i et almindeligt ubegrænset 
lejemål.
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30,2 % AF DELTAGERNE HAR OPLEVET 
KONFLIKTER I DERES LEjEFORHOLD:

Antal 
deltagere, der 
har oplevet det

Andel af det 
samlede antal 
konflikter i 
deltagernes 
lejeforhold*

Andel af alle de 
deltagere, der har 
oplevet konflikter i 
deres lejeforhold

At udlejer ikke lever op til sine forpligtelser i lejeaftalen, fx 
om vedligeholdelse af lejemålet

436 32,3% 53,6%

At udlejer har forsøgt at presse prisen i vejret efter at I har 
indgået en lejeaftale

127 9,4% 15,6%

At have svært ved at få tilbagebetalt dit depositum fra 
udlejer, efter at lejemålet er ophørt

393 29,1% 48,3%

At udlejer har inddraget hele eller dele af dit depositum 
eller den forudbetalte husleje til istandsættelse af 
lejemålet, uden at I har været enige om det

395 29,2% 48,5%

I alt 1351 100,0% 166,0%

FIGUR 40: DELTAGERNES PROBLEMER PÅ BOLIGMARKEDET - KONFLIKTER I LEJEFORHOLD

SÅDAN FORDELER DE OPLEVEDE 
KONFLIKTER SIG I BLANDT DET SAMLEDE 
ANTAL DELTAGERE I UNDERSØGELSEN**:

Hovedstads-
området

Århus Samlet

At udlejer ikke lever op til sine forpligtelser i lejeaftalen, fx 
om vedligeholdelse af lejemålet

16,2% 19,6% 17,6%

At udlejer har forsøgt at presse prisen i vejret efter at I har 
indgået en lejeaftale

5,5% 5,0% 5,3%

At have svært ved at få tilbagebetalt dit depositum fra 
udlejer, efter at lejemålet er ophørt

15,8% 16,8% 16,3%

At udlejer har inddraget hele eller dele af dit depositum 
eller den forudbetalte husleje til istandsættelse af 
lejemålet, uden at I har været enige om det

14,7% 18,5% 16,6%

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

* Med det forbehold, at vi ikke har spurgt deltagerne, hvor mange gange de har oplevet den enkelte form for konflikt. 
Derfor tager opgørelsen ikke hensyn til, at nogle deltagere kan have oplevet den samme form for konflikt flere gange.

** Med det forbehold, at vi ikke har spurgt deltagerne hvor de har oplevet konflikterne. Derfor tager opgørelsen ikke 
hensyn til, at deltagere kan have oplevet konflikterne andre steder i landet, før de flyttede til det område de bor i nu. 
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Flere end hver tiende deltager har været udsat for denne type forhold. Mest 
udbredt er fremlejeforhold, hvor udlejer kan opsige fremlejen med mindre end en 
måneds varsel, og dernæst at blive opsagt med mindre end tre måneders varsel. 
Det fremgår også, at disse kortvarige lejemål ser ud til at være væsentligt mere 
udbredte blandt deltagerne i Hovedstadsområdet end i Århus.

I figur 42 har vi undersøgt, hvordan oplevelserne af de forskellige problemtyper 
fordeler sig blandt de deltagere, der bor i deres første bolig som udeboende og 

11,1 % AF DELTAGERNE HAR OPLEVET USIKRE 
OG KORTVARIGE LEjEFORHOLD:

Antal 
deltagere, der 
har oplevet det

Andel af det 
samlede 
antal usikre 
og kortvarige 
lejeforhold*

Andel af alle de 
deltagere, der har 
oplevet kortvarige 
og usikre lejeforhold

At fremleje en bolig, hvor udlejer kan opsige lejeaftalen med 
en måneds varsel eller kortere

215 49,5% 71,7%

At blive opsagt med mindre end tre måneders varsel 167 38,5% 55,7%

At blive opsagt med kortere varsel end der stod som 
minimum i lejeaftalen

52 12,0% 17,3%

I alt 434 100,0% 144,7%

FIGUR 41: DELTAGERNES PROBLEMER PÅ BOLIGMARKEDET - USIKRE OG KORTVARIGE LEJEFORHOLD

SÅDAN FORDELER DE OPLEVEDE USIKRE 
OG KORTVARIGE LEjEFORHOLD SIG I 
BLANDT DET SAMLEDE ANTAL DELTAGERE I 
UNDERSØGELSEN**:

Hovedstads-
området

Århus Samlet

At fremleje en bolig, hvor udlejer kan opsige lejeaftalen med 
en måneds varsel eller kortere

13,0% 5,0% 9,0%

At blive opsagt med mindre end tre måneders varsel 10,3% 3,8% 7,1%

At blive opsagt med kortere varsel end der stod som 
minimum i lejeaftalen

3,0% 2,0% 2,5%

 Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

* Med det forbehold, at vi ikke har spurgt deltagerne, hvor mange gange de har oplevet den enkelte form for korte eller 
usikre lejemål. Derfor tager opgørelsen ikke hensyn til, at nogle deltagere kan have oplevet den samme form for korte eller 
usikre lejemål flere gange.

** Med det forbehold, at vi ikke har spurgt deltagerne hvor de har oplevet de korte eller usikre lejemål. Derfor tager 
opgørelsen ikke hensyn til, at deltagere kan have oplevet de korte eller usikre lejemål andre steder i landet, før de flyttede til 
det område de bor i nu. 
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som derfor ikke kan have oplevet problemerne i en tidligere bolig, hvis type vi 
ikke kender. 

Ud over at det begrænsede antal respondenter gør tallene meget usikre1, 
skal man også være opmærksom på, at problemer, der typisk optræder ved 
afslutningen af et lejemål, nødvendigvis må være underrepræsenteret hos 
de deltagere, der endnu ikke har prøvet at fraflytte deres første bolig som 
udeboende.

Med disse forbehold in mente ser det ud til, at problemerne samlet set er mest 
udbredte i private og almene lejeboliger og i andelsboliger.

Hvor finder deltagerne hjælp?

I figur 43 svarer tre ud af fem deltagere, at de ikke ved, hvor de skal søge hjælp 

1  Private lejede værelser samt bofællesskaber og kollektiver indgår ikke i denne oversigt, da de 
kun omfatter et meget lavt antal deltagere.

ANDEL AF DELTAGERE, DER 
BOR I FØRSTE BOLIG EFTER AT 
VæRE FLyTTET HjEMMEFRA, 
SOM HAR OPLEVET FØLGENDE 
PROBLEMER:

Kollegie og 
ungdomsbolig 
(191)

Privat 
lejebolig (97)

Almen 
lejebolig (80)

Andels-
bolig   (58)

Ejer-bolig 
(57)

Penge under bordet

Dusør

Uofficielle ekstrabetalinger

Udlejer overholder ikke lejeaftalen

Udlejer presser prisen op

Problem med udbetaling af depositum

Uenighed om brug af depositum

Fremleje kan opsiges med under 1 

måneds varsel

1,6% 3,1% 2,5% 6,9% 3,5%

* 3,1% 1,3% 1,7% *

2,1% 2,1% 3,8% 1,7% 1,8%

7,3% 16,5% 13,8% 3,4% 3,5%

2,1% 3,1% 1,3% 1,7% *

0,5% * * * *

* 1,0% 1,3% * *

0,5% 1,0% * 6,9% *

Base: Udeboende 18-30-årige bosat i Hovedstadsområdet eller Århus, som bor i deres første bolig efter at være flyttet 

hjemmefra.

FIGUR 42: FORDELING AF PROBLEMER PÅ BOLIGTYPER
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ved økonomiske eller juridiske boligproblemer.

Når deltagerne præsenteres for en række mulige hjælpeinstanser (figur 44), er de 
hyppigst udpegede familien, vennerne og Lejernes Landsorganisation, mens kun 
7,7 % ikke ved, hvilke af de forskellige muligheder de vil bruge.

Ser man på de deltagere, der har været udsat for et eller flere af de problemer, 
vi har gennemgået ovenfor, kan vi i figur 45 se, at knap tre ud af fem ikke fik 
hjælp til at løse problemet. Det kan naturligvis dække over, at en del ikke havde 
behov for hjælp; vi formoder imidlertid, at tallet indeholder et betydeligt antal 
deltagere, der ikke fik hjælp, fordi den ikke var tilgængelig, eller fordi de ikke 
vidste, hvor de skulle finde den.

Ligesom i figur 44 er det de netværksrelaterede kilder - familie og venner – der 
bruges af flest deltagere. Det tegner et billede af, at selvom deltagerne lægger op 
til, at de forventer at finde hjælp hos mange forskellige instanser, hvis de oplever 
økonomiske og juridiske boligproblemer, så er virkeligheden for dem, der allerede 
har haft problemer, at netværksrelationerne blandt familie og venner er de 
væsentligste, mens de andre hjælpemuligheder bruges af forholdsvis få.

Vi har ikke spurgt deltagerne nærmere om årsagerne til deres valg af, hvem de 
vil inddrage eller har inddraget i forbindelse med boligproblemer. Derfor må vi 
i det følgende nøjes med formodninger om, hvilke sammenhænge der gør sig 
gældende. 

Når familie og venner spiller så stor en rolle, skyldes det for en stor dels 
vedkommende sandsynligvis en kombination af, at deltagerne i undersøgelsen 
har tillid til dem, at de er let tilgængelige og motiverede for at hjælpe deltagerne, 
og at deres hjælp er gratis. 

Dertil kommer, som vi tidligere har set, at en række deltagere har brugt netop 
familie, venner og andre netværksforbindelser til at finde deres bolig. Det 
indikerer, at der er personer i disse deltageres personlige netværk, der har en eller 
anden grad af viden om eller kontakt til boligmarkedet, som også kan være nyttig 
i forhold til at håndtere boligproblemer. 

Mange af deltagerne er desuden forholdsvis uerfarne på boligmarkedet og 
kan derfor ikke forventes på forhånd at have et overblik over, hvilke andre 
hjælpemuligheder, der er til rådighed eller hvornår og hvordan de kan bruges, 
med mindre de får hjælp til at få overblik fra andre instanser, eksempelvis 
kompetente personer i deres netværk.

For de andre hjælpemuligheder, som ikke er netværksrelaterede, gælder det, at 
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Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ved du, hvor du kan få den nødvendige 

hjælp, hvis du får juridiske eller økonomiske 

problemer i forhold til din bolig?

Ja

Nej

I alt

489 35,6 590 43 1079 39,3

883 64,4 783 57 1666 60,7

1372 100 1373 100 2745 100

Base: Alle udeboende deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus.

FIGUR 43: HVOR MANGE VED, HVOR MAN FINDER HJæLP?

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Hvis du fremover 

får brug for hjælp 

til at løse juridiske 

og økonomiske 

problemer omkring 

din bolig, hvem vil 

du så kontakte?

Forældre eller familie

Venner

Kollegaer fra min uddannelse 

eller mit arbejde

Advokat

Rådgivning/vejledning på min 

uddannelse

998 72,7 944 68,9 1942 70,7

574 41,8 544 39,7 1118 40,7

239 17,4 229 16,7 468 17

242 17,6 219 16 461 16,8

172 12,5 205 14,9 377 13,7

Den lokale retshjælp 275 20 319 23,3 594 21,6

Lejernes Landsorganisation 466 33,9 536 39,1 1002 36,5

Andre 70 5,1 67 4,9 137 5

Ved ikke 98 7,1 112 8,2 210 7,7

I alt 1372 100 1373 100 2745 100

Base: Deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus, der bor sammen med partner.

FIGUR 44: HVOR VIL DU SøGE HJæLP?

de enten har ressourcemæssigt begrænsede muligheder for at yde praktisk hjælp 
(uddannelsesinstitutionerne og lokal retshjælp) eller koster noget at benytte sig 
af (Lejernes Landsorganisation eller advokathjælp). Man kan derfor forvente, 
at forholdsvis få vil have oplevet at få hjælp i større omfang hos den første type 
hjælpeinstanser, mens den sidste type primært vil blive brugt i de alvorligste 
sager, hvor deltagerne oplever, at udgiften til hjælp står i et rimeligt forhold til de 
resultater, hjælpen skal føre til.

Set på denne baggrund vil den gruppe deltagere, der har størst risiko for ikke 
at få den nødvendige hjælp til at løse eventuelle økonomiske og juridiske 
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boligproblemer, være dem, der ikke kan hente tilstrækkelig kompetent eller 
tilstrækkelig omfattende hjælp i deres personlige netværk og som enten ikke 
kender til de andre hjælpemuligheder, ikke har råd til at benytte sig af den hjælp, 
der koster noget eller ikke ved, i hvilke situationer det er prisen værd at betale for 
at få hjælp. 

Denne gruppe vil i første omgang have brug for at få uvildig hjælp til at få overblik 
over deres muligheder. Sandsynligvis vil en del af dem også have brug for hjælp 
til at sikre sig, at aftaleforholdene omkring deres bolig er i orden, så man i et 
vist omfang forebygger, at problemerne opstår. Det sidste synes især at gælde 
omkring aftaleforhold i de mindst regulerede dele af det private lejeboligmarked, 
hvor myndighedernes løbende tilsyn med overholdelse af lovgivningen er 
begrænset, og hvor man også finder de mange tidsbegrænsede lejemål, som 
deltagerne beskriver som problematiske.

Hovedstaden Århus Samlet

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Fik du hjælp 

til at løse dine 

problemer?

Ja, jeg fik hjælp fra forældre eller familie

Ja, jeg fik hjælp fra venner

Ja, jeg fik hjælp fra en advokat

Ja, jeg fik hjælp fra rådgivning / vejledning på 

min uddannelse

Ja, jeg fik hjælp fra den lokale retshjælp 

Ja, jeg fik hjælp fra Lejernes Landsorganisation

152 25,3 173 31,3 325 28,2

81 13,5 72 13 153 13,3

20 3,3 18 3,3 38 3,3

4 0,7 5 0,9 9 0,8

17 2,8 20 3,6 37 3,2

41 6,8 44 8 85 7,4

Ja, jeg fik hjælp af andre end de nævnte 21 3,5 15 2,7 36 3,1

Nej, jeg fik ikke hjælp 368 61,3 310 56,2 678 58,9

I alt 600 100 552 100 1152 100

Base: Deltagere bosat i Hovedstadsområdet og Århus, der bor sammen med partner.

FIGUR 45: HVOR FIK DU HJæLP?
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De forskellige 
boligtypers 
karakteristika
Undersøgelsen viser et billede af et boligmarked for uddannelsessøgende, hvor 
flere forskellige boligtyper i den private og almene sektor er væsentlige for at 
dække behovet for studieegnede boliger. I dette afsnit vil vi prøve at opsummere 
de vigtigste oplysninger om hver boligtype og samtidig lægge op til overvejelser 
om den enkelte boligtypes komparative fordele og ulemper, og hvor den passer 
ind i den positive boligmobilitets forestillinger om en ”boligfødekæde”, hvor man 
som uddannelsessøgende kan bevæge sig opad mod stadig bedre boligvilkår.

Botider og placering i boligfødekæden

Vores beregninger viser, at private lejede værelser, kollegier og ungdomsboliger 
samt kollektiver og bofællesskaber har de korteste forventede botider, idet flere 
end to tredjedele af beboerne i disse boligtyper forventer at bo deres i nuværende 
bolig i højest to år. I midtergruppen, hvor den forventede botid er to-tre år, finder 
vi private og almene lejeboliger; i begge disse boligtyper er der dog omkring en 
femtedel, der forventer at bo i deres nuværende bolig længere end tre år. Endelig 
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er der ejerboligerne og andelsboligerne, hvor omkring to femtedele forventer at 
bo i deres nuværende bolig længere end tre år.

Sammen med de øvrige data fra undersøgelsen peger det på en ”boligfødekæde”, 
hvor mange uddannelsessøgende starter i bunden med at bo i de lejeboligtyper, 
der samlet set er lettest tilgængelige og forholdsvis billige: Private lejede 
værelser, kollegier og ungdomsboliger og kollektiver og bofællesskaber. Næste 
led midt i ”boligfødekæden” er de private og almene lejede boliger, hvor mange 
finder noget, de ønsker at bo i under hele eller det meste af deres uddannelsestid, 
men hvor priserne også samlet set er højere. Endelig kommer som øverste led 
private ejerboliger og andelsboliger - de to ejede boligformer - hvor et flertal af 
deltagerne ønsker at bo efter uddannelsen (se figur 17), hvor man skal investere 
mest økonomi i boligen, og hvor man bliver boende længst sammenlignet med 
de andre boligtyper.

Inden for hver boligkategori er der naturligvis boliger, der ikke følger det 
generelle mønster. Eksempelvis findes der meget attraktive kollegier og 
ungdomsboliger, hvor beboernes gennemsnitlige botid ligger langt over 
sektorens gennemsnit. Og der er deltagere, der bor på tidsbegrænsede fremlejer 
i ejer- og andelsboliger, hvor boligtypen ikke er en langvarig investering, men blot 
en kortvarig mellemstation på vejen frem mod noget mere permanent.

Boligtypernes fordele og ulemper
 
Før vi opsummerer den enkelte boligtypes fordele og ulemper som studieboliger, 
kan vi opstille fire overordnede sammenhænge, der påvirker sammenligningerne 
mellem de forskellige boligtyper.

1.  Eje kontra leje: Lejeboliger er typisk en mindre økonomisk investering end 
ejerboliger og andelsboliger, hvor den uddannelsessøgende skal stille med 
en forholdsvis stor økonomisk kapital for at erhverve boligen. Endvidere 
har lejeboliger de to generelle fordele, at man lettere kan komme derfra 
og at man ikke har en stor økonomisk risiko bundet i dem – hvorimod 
ejer- og andelsboliger har vist sig at være risikable investeringer for 
uddannelsessøgende, hvis de enten ikke kan sælge boligen eller må sælge 
den med tab, fordi de af den ene eller den anden årsag (eksempelvis at 
flytte sammen med eller flytte fra partneren, at få børn eller at finde arbejde 
i et område fjernt fra boligen) ikke kan blive boende så længe, at de selv 
kan vælge at sælge boligen på et økonomisk optimalt tidspunkt. Omvendt 
opfatter deltagerne generelt ejer- og andelsboliger som mere attraktive 
slutmål end lejeboliger, fordi de giver oplevelsen af at ”have sit eget”, hvor 
man selv i vidt omfang kan ændre indretningen uden at skulle have andres 
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godkendelse og hvor man kan investere sine ressourcer i at forbedre boligen 
og dermed hæve dens salgs- eller låneværdi. 

2.  Kortvarige lejemål kontra langvarige lejemål: De mange lejeboliger med 
kortvarige lejemål og hyppig beboerudskiftning spiller en væsentlig rolle 
på studieboligmarkedet, fordi de er med til at skabe mobilitet og dermed 
understøtter forestillingen om den positive boligmobilitet, som vi har 
beskrevet tidligere. Desuden betyder det, at der på et givent tidspunkt vil 
være mulighed for at finde midlertidige tidsbegrænsede løsninger, hvis 
man af egen vilje eller af uheld ender i en relativt kortvarig mellemperiode 
mellem to mere attraktive boliger. Til gengæld opleves de kortvarige lejemål 
af mange som frustrerende, hvis de ikke er en del af en bevægelse opad i 
”boligfødekæden”, men i stedet bliver til en situation, hvor man går fra det 
ene kortvarige, usikre og risikofyldte korte lejemål til det næste uden at kunne 
se frem til at nå mere trygge langvarige lejemål, hvor man føler, at det kan 
betale sig at investere sin energi i at skabe et rigtigt hjem. Og den hyppige 
beboerudskiftning kan også opleves som frustrerende i de boligmiljøer, der 
bygger på en udbredt grad af fællesskab, fordi der hele tiden er mange nye 
beboere, der endnu ikke har lært fællesskabets regler – og fordi mange ikke 
investerer særlig meget engagement i fællesskabet, når de føler, at boligen 
kun er en kortvarig mellemstation, før de flytter videre. 

3.  Fælles faciliteter kontra egne faciliteter: Fælles faciliteter præger mange af 
de forholdsvis billige og små lejeboliger, der generelt opfattes som hørende 
til i bunden af ”boligfødekæden”. Det fælles opleves enten som en positiv 
faktor, der skaber sociale fællesskaber og et aktivt studiemiljø, eller som en 
nødvendighed, hvis man vil have de lave boligudgifter. Til gengæld sker der 
tilsyneladende for mange uddannelsessøgende et skift, efterhånden som 
det bliver vigtigere for dem enten at få deres egen bolig, hvor de ikke skal 
dele faciliteter med andre, eller selv at kunne bestemme, hvem man vil dele 
faciliteter med (eksempelvis partneren eller venner). En væsentlig del af den 
positive boligmobilitet er oplevelsen af, at man kan finde en bolig med egne 
faciliteter, når det bliver tilstrækkelig vigtigt for en, så man ikke fastlåses i en 
boligsituation, hvor man ikke selv kan til- og fravælge sine fællesskaber. 
 

4.  Reserveret til uddannelsessøgende kontra konkurrence med andre grupper: 
Blandt de boligtyper, som indgår i studieboligmarkedet, er det kun en del af 
kollegierne, der er reserveret til uddannelsessøgende. I ungdomsboligerne 
er unge under uddannelse den primære målgruppe, men andre unge med 
særlige boligsociale behov kan også anvises af kommunerne. For de øvrige 
boligtypers vedkommende er de uddannelsessøgende i konkurrence med 
andre befolkningsgrupper som eksempelvis nyuddannede eller enlige i 
arbejde – grupper, der for langt de flestes vedkommende har en væsentlig 
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højere indtægt end uddannelsessøgende. Ifølge AKF1 er de unges disponible 
realindkomst faldet med 2 % fra 1981 til 2004, mens befolkningen som 
gennemsnit har oplevet en stigning på 31 %. Disse ændringer må alt andet 
lige betyde en forholdsmæssig svækkelse af de uddannelsessøgendes 
konkurrenceevne på boligmarkedet – og denne svækkelse forventer vi slår 
tydeligst igennem i de dele af studieboligmarkedet, hvor boligudgifterne er 
højest, og hvor der kræves den største investering for at få adgang til boligen 
altså ved køb af en ejer- eller andelsbolig. 

Hvis vi starter fra bunden af ”boligfødekæden” med at se på de private 
lejede værelser, er det den boligtype, der er repræsenteret i undersøgelsen 
med næstfærrest boliger. Disse boliger hører til i den billigste del af 
studieboligmarkedet, og da de har den korteste forventede botid, betragtes 
de tilsyneladende primært som relevante muligheder i starten af den 
uddannelsessøgendes boligkarriere, og hvis der undervejs er brug for 
midlertidige, kortvarige boligløsninger. Det underbygges af, at det er den 
boligtype, hvor færrest har egne faciliteter i form af eget bad, toilet og/eller 
køkken.

Kollegier og ungdomsboliger er et stort og bredt felt, som både rummer 
mange små billige boliger med fælles faciliteter og hyppig beboerudskiftning, 
men samtidig også en del boliger med egne faciliteter og boliger med meget 
attraktive placeringer i de centrale bymiljøer, hvor beboerudskiftningen sker 
meget langsommere. Det store flertal af kollegie- og ungdomsboliger, som 
er opført med offentlig støtte, er dækket af omfattende lovregulering, som 
sikrer beboernes muligheder for indflydelse samtidig med, at de kommunale 
myndigheder fører tilsyn med, at der er balance mellem boligens udgifter 
og huslejen, og at udlejer administrerer boligerne, så lejerens rettigheder 
overholdes. I hvilket omfang og tempo, denne boligtype er tilgængelig for de 
uddannelsessøgende, afhænger af søgningen til kollegiet eller boligafdelingen 
samt af, hvilke kriterier de ledige boliger fordeles efter. De fleste kollegie- og 
ungdomsboliger fordeles efter behovskriterier, hvor afstand fra hjembyen til 
studiebyen ofte er det vigtigste enkeltkriterium eller blandt de vigtigste. På den 
måde tages der særligt hensyn til de uddannelsessøgende, der kommer fra andre 
dele af landet og derfor har langt til uddannelsesstedet. Til gengæld betyder 
afstandskriteriet, at de attraktive kollegie- og ungdomsboliger med de lange 
ventelister i mindre grad er tilgængelige for de uddannelsessøgende, der kommer 
fra lokalområdet. 

1  Henrik Christoffersen: Unges boligsituation – Brudstykker til en forståelse af, hvilke muligheder 
de unge har på boligmarkedet, og hvad de er oppe imod, AKF Forlaget, 2008.
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Den generelle konsekvens er, at uddannelsessøgende på uddannelser, der 
primært rekrutterer i lokalområdet (eksempelvis ungdomsuddannelserne), som 
gennemsnitsbetragtning har ringere adgang til denne del af studieboligmarkedet 
end uddannelsessøgende på uddannelser, der rekrutterer over større dele af 
landet.

Samtidig ved vi fra dialog med vores samarbejdspartnere, at nogle kollegier 
efterhånden er blevet så lidet attraktive på grund af perifer beliggenhed, kort 
gennemsnitlig botid, utilfredsstillende bolig- og fællesfaciliteter og/eller dårlig 
sammenhæng mellem boligkvalitet og boligudgifter, at de har svært ved at 
tiltrække ressourcestærke beboere – eller beboere i det hele taget, så man flere 
steder oplever manglende huslejeindtægter, fordi der ikke er ansøgere til de 
boliger, der bliver ledige. Hvis ikke der i tide gøres en målrettet indsats for at 
modvirke ghettoisering og økonomisk og social nedslidning af disse kollegier, 
vil de med tiden kunne udvikle sig til alvorlige økonomiske byrder for samfundet 
samtidig med, at man ikke får en effektiv udnyttelse af den studiebolig-kapacitet, 
de udgør.

Ser man på nybyggeriet af kollegie- og ungdomsboliger, er der de seneste 
år bygget et begrænset antal privat- eller fondsejede kollegier, hvoraf en del 
har fået statsstøtte. Til gengæld er byggeriet af offentligt støttede almene 
ungdomsboliger ifølge Dansk Byggeris 2009-konjunkturanalyse faldet til 100 
om året i 2008-2010. Det lave tal skyldes, at de høje grund- og byggepriser i de 
store uddannelsesbyer gør, at byggeri af nye almene ungdomsboliger ikke er 
realistisk inden for det lovbestemte maksimumbeløb og de uddannelsessøgendes 
økonomiske råderum.

I Hovedstadsområdet forventes en del ældreboliger ommærket til 
ungdomsboliger i forbindelse med Københavns Kommunes planer om byggeri 
af nye almene voksen- og ældreboliger. Erfaringerne med at udleje ommærkede 
ældreboliger som ungdomsboliger viser indtil nu, at boligudgifterne generelt er 
for høje til, at den gennemsnitlige uddannelsessøgende kan betale dem. 

Den samlede konklusion er således, at den beskedne tilvækst i antallet 
at kollegie- og ugdomsboliger ikke kan matche væksten i antallet af 
uddannelsessøgende i de store uddannelsesbyer – og at væksten på området i 
alt hovedsageligt er genereret af initiativer fra private investorer og fonde, der 
ikke længere kan forventes at have den samme grad af overskud som før den 
økonomiske krise, hvor man igangsatte de kollegiebyggerier, der er taget i brug i 
de seneste år.

Kollektiver og bofællesskaber har mange fællespunkter med kollegier og 
ungdomsboliger, idet de fælles faciliteter gør boligerne billigere, men samtidig 
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fordrer, at man har fælles regler for, hvordan de bruges. Forskellen er dog, at man 
i denne boligtype som beboer har stor indflydelse på, hvem der flytter ind, når 
nogen flytter ud. 

Det er den boligtype, som er repræsenteret med færrest boliger i undersøgelsen, 
så det er begrænset, hvad vi kan sige om den. Deltagerne peger imidlertid på, at 
personkonflikter mellem beboerne kan gøre det vanskeligt at få boligtypen til at 
fungere godt socialt – og det smitter af på den økonomiske risiko, fordi beboerne 
hæfter kollektivt for de samlede boligudgifter og derfor kan få problemer, hvis 
man ikke kan enes om økonomien, eller hvis man ikke kan finde nok beboere til at 
få budgettet til at løbe rundt.

Private lejeboliger er næstefter kollegier og ungdomsboliger den hyppigst 
forekommende boligtype i undersøgelsen. De findes repræsenteret i hele skalaen 
af boligudgifter; de fleste ligger i mellemlejet på 2.000-3.999 kr., men boligtypen 
omfatter også forholdsvis mange boliger i den dyre ende af skalaen. Set i forhold 
til størrelsen er de generelt dyrere end de øvrige boliger – og her finder man også 
forholdsvis mange af de tidsbegrænsede lejemål, som ud over at være dyrere end 
gennemsnittet set i forhold til størrelsen også ser ud til at rumme en relativt stor 
del af de konflikter og ulovligheder, der er beskrevet tidligere.

De private lejeboliger er attraktive både som oprykningsbolig for dem, der 
kommer fra private lejede værelser, kollegier og ungdomsboliger, og som 
alternativ for dem, der ikke finder delte eller begrænsede faciliteter (toilet, bad 
og køkken) i hjemmet acceptabelt. Fra 1990’erne har udbuddet af forholdsvis 
billige private lejeboliger i uddannelsesbyernes ældre boligmasse imidlertid 
været faldende på grund af den forhøjelse af boligudgifterne, der følger med 
byfornyelse, kvartersløft og skift fra omkostningsbaseret til markedsbaseret 
husleje ved større renoveringer og forbedringer. Samme størrelse boliger 
efterspørges i øvrigt af det høje antal enlige færdiguddannede, som kan 
betale højere boligudgifter og derfor har en konkurrencefordel i forhold 
til de uddannelsessøgende. Samtidig ligger de private lejeboliger, der er 
bygget i samme periode, for det store flertals vedkommende i et prisleje, 
uddannelsessøgende ikke kan betale.

Konsekvensen bliver, at en vigtig del af studieboligmarkedet oplever faldende 
eller i bedste fald stagnerende udbud og stigende priser. Dermed formoder vi, at 
konkurrencen om de attraktive private lejeboliger vil blive styrket, og at det vil 
betyde endnu større forskelle på adgangen til det private boligmarked mellem 
dem, der har gode forbindelser gennem deres personlige netværk, og dem der 
ikke har.

Almene lejeboliger, som også antalsmæssigt er en vigtig del af 
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studieboligmarkedet, er attraktive oprykningsboliger på samme måde som 
private lejeboliger, og er også attraktive for det mindretal af deltagerne, som 
foretrækker at bo i en almen lejebolig efter uddannelsen. Inden for denne sektor 
er omfanget af nybyggeri imidlertid også faldet markant de seneste år – og når 
der ses bort fra, at boligselskaberne i en række tilfælde har fået mulighed for at 
begunstige uddannelsessøgende for at få en mere ressourcestærk og varieret 
beboersammensætning i en række boligafdelinger, betyder de lange ventelister 
til boligafdelingerne i de store uddannelsesbyer, at de almene familieboliger, 
som uddannelsessøgende kan betale, primært er tilgængelige for dem, der har 
haft mulighed for at været opskrevet længe. Især tilflyttere har dermed svært 
ved at få adgang til denne del af boligmassen, mens de er under uddannelse. De 
uddannelsessøgende konkurrerer også her med enlige færdiguddannede med 
større økonomiske ressourcer om adgangen til de små og billige boliger.  

Ejerboliger og andelsboliger, som især udgør en vigtig del af deltagernes 
boligmasse i Hovedstadsområdet, er meget efterspurgte som boliger efter 
uddannelsen. Begge boligtyper er over en længere årrække blevet væsentligt 
dyrere i de store uddannelsesbyer, så det kræver en forholdsmæssigt stærk 
økonomisk og social kapital for at komme ind på denne del af markedet. Den 
økonomiske krise har ført til markante prisfald på denne del af markedet, hvilket 
umiddelbart er til gavn for førstegangskøbere. Til gengæld har samme udvikling 
demonstreret, at usikkerhed omkring markedet gør investering i en ejer- eller 
andelsbolig til et særlig risikabelt foretagende for uddannelsessøgende, der ikke 
har en solid kapital at falde tilbage på eller ikke har planlagt at bo i boligen i en 
længere årrække. Tilsvarende vil en tendens til faldende friværdi kunne fjerne det 
økonomisk attraktive i forældrekøb af mindre lejligheder. 

For andelsboligsektoren har de nye vurderingsgrundlag i stort omfang gjort, 
at boligudgifterne er steget til samme niveau, som gør sig gældende for 
de private ejerboliger. Boligtypen har desuden den ulempe, at det kræver 
forholdsvis megen økonomisk viden at gennemskue, hvor sund økonomien er 
i den enkelte andelsboligforening – og dermed risikerer købere, der er nye på 
andelsboligmarkedet, at blive fastlåst i boliger, der enten viser sig at være købt så 
dyrt, at de må sælges med tab, eller at blive ramt af uforudsete ekstraudgifter til 
vedligeholdelse og afdrag på lån, at medfører at boligudgifterne stiger. 

Hvem bliver tabere i et polariseret studieboligmarked?

Ser man på tendenserne samlet, er der gennem en årrække sket et fald i antallet 
af forholdsvis billige private boliger og andelsboliger i de store uddannelsesbyer, 
som ikke er blevet modvirket af en tilsvarende stigning i antallet af kollegie- 
og ungdomsboliger. Samtidig er de uddannelsessøgendes økonomiske 
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konkurrenceevne svækket, hvilket især stiller dem dårligere i forhold til at 
erhverve sig en bolig i den dyre del af markedet for studieegnede boliger, som 
typisk også udgør toppen af den ”boligfødekæde”, vi tidligere har omtalt.

Med større ungdomsårgange i de kommende år skal et voksende antal 
uddannelsessøgende konkurrere om adgangen til færre boliger på et skrumpende 
studieboligmarked. I den situation kan man forvente et mere polariseret 
studieboligmarked, hvor ikke bare de svageste unge uden fast tilknytning til 
uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, men også de uddannelsessøgende, 
der savner netværksforbindelser eller økonomisk kapital, vil blive fastlåst i 
de mindst attraktive boliger eller tvunget til at skifte fra det ene kortvarige 
lejemål til det næste over lange perioder, fordi de ikke er i stand til at avancere i 
”boligfødekæden” og leve op til forestillingen om den positive boligmobilitet. 

Den forventelige konsekvens bliver, at uligheden i ressourcefordelingen, som 
allerede findes ved de uddannelsessøgendes indtræden på boligmarkedet, vil 
blive fastholdt eller forstærket af deres muligheder for at finde gode studieboliger 
og avancere i ”boligfødekæden”.  Og da gode boligvilkår ser ud til at have stor 
betydning for de uddannelsessøgendes muligheder for at få det optimale ud 
af uddannelsen, vil polarisering på studieboligmarkedet også føre til stigende 
chanceulighed på uddannelsesområdet.
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opfølgning på 
undersøgelsen
Som nævnt tidligere skal 2009-Boligundersøgelsen ses som et supplement 
til den landsdækkende AKF-undersøgelse ”De unges boligsituation”, idet vi 
særligt fokuserer på boligsituationen for uddannelsessøgende i de to store 
uddannelsesbyer - Hovedstadsområdet og Århus.

Vi ser AKF-undersøgelsen som et stort og positivt skridt i retning af at realisere 
Ungdomsboligrådets 1998-forslag om en generel styrkelse af analyse- 
og prognosearbejdet omkring unges boligbehov, så lokale og nationale 
beslutningstagere får det bedst mulige grundlag for at vurdere, hvilke 
handlemuligheder man har, hvis man skal sikre unge og uddannelsessøgendes 
adgang til boligmarkedet. Denne interesse genkender vi også fra vores dialog 
med Folketingets Boligudvalg og de kommunale myndigheder.

Et af 2009-Undersøgelsens formål var at afdække, hvilke yderligere analyser, 
prognoser og udviklingsarbejder, der er behov for i opbygningen af en 
sammenhængende viden på området. Vi vil derfor her opstille fire konkrete 
forslag, som vi vil arbejde for at gøre til genstand for opfølgende projekter til 
2009-Boligundersøgelsen.
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1.  Prognoser og scenarier for udviklingen på studieboligmarkedet i de store 
uddannelsesbyer: Hvis tendensen til at væksten i antallet af unge primært 
er koncentreret i Hovedstadsområdet og Århus, vil der være behov for at 
udarbejde sammenhængende langtidsprognoser for udviklingen i antallet 
af de boligtyper, der anses for at være egnede studieboliger, og antallet af 
uddannelsespladser, så det bliver muligt for beslutningstagerne at forholde 
sig til forskellige scenarier for, hvordan behovet for et tilstrækkeligt antal 
studieegnede boliger kan tilvejebringes, og i hvilket tempo det skal ske. 

2.  De økonomisk og socialt svagest stillede uddannelsessøgendes vilkår på 
boligmarkedet: Hvis de uddannelsessøgende, der på grund af økonomiske 
eller sociale vilkår har de dårligste forudsætninger for at få adgang til 
studieboligerne, bliver presset af en øget konkurrence om de tilgængelige 
boliger, vil det være interessant at se, hvilke strategier de anlægger for at 
klare sig på boligmarkedet – og i den forbindelse om de er i stand til at udvikle 
nye former for eller alternativer til forestillingen om positiv boligmobilitet: 
Hvilke konsekvenser får deres situation for deres uddannelsesmuligheder og 
hvilke boligpolitiske tiltag, der kan fremme deres muligheder for at undgå 
mere vidtgående social og økonomisk marginalisering, er mulige? 

3.  Udvikling af nye boligformer, som fremmer den positive boligmobilitet: 
DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd – ønsker at bruge 
2009-Boligundersøgelsens righoldige kvalitative materiale i form af 
deltagernes fritekstbeskrivelser af deres boligvilkår, -erfaringer og -ønsker 
som grundlag for at udskrive en landsdækkende konkurrence, hvor 
uddannelsessøgende kan komme med enkeltfaglige eller tværfaglige 
løsningsforslag til nye byggerier af studieboliger eller fornyelse af 
eksisterende studieboliger. Disse forslag skal i samarbejde med 
studieboligmarkedets interessenter udvikles til realisable byggeprojekter i 
uddannelsesbyerne. 

4.  En positiv nyudvikling på de marginaliseringstruede kollegier: Det bør 
undersøges kvalitativt og komparativt, hvordan de kollegier, der allerede 
er eller har stor risiko for at ende i en socialt og økonomisk uholdbar 
langtidssituation, kan udvikles til at blive tilstrækkeligt attraktive boliger.
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Undersøgelsens 
metode
Udvikling af undersøgelsens formål, opbygning og spørgsmål

Undersøgelsens formål og de overordnede emner der spørges til, er besluttet af 
bestyrelsen i DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd – efter dialog med 
følgende samarbejdspartnere:

• UngesBoligService.dk og Kollegiekontoret i Århus som er de største 
administratorer af kollegier og ungdomsboliger i deres respektive områder. 

• De Unges Almene Boligselskab som repræsenterer over 20 
ungdomsboligafdelinger – primært i Hovedstadsområdet. 

• CentralIndstillingsUdvalget som indstiller ansøgere til størstedelen af 
kollegierne og ungdomsboligerne i Hovedstadsområdet. 

• Lejernes Landsorganisation.
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Undersøgelsens design er udarbejdet af seniorkonsulent, cand.scient.anth. Mads 
Engholm, UngdommensAnalyseEnhed (tidligere Danske Studerendes Fællesråds 
Analyseafdeling), som også har stået for metodetilrettelæggelsen, fundraising og 
den praktiske udførelse af undersøgelsen. 

Analysebureauet Capacent-Epinion har deltaget i udviklingen af spørgeskemaet, 
mens analysebureauet WEBPOL har stået for opsætningen af spørgeskemaet 
på internettet og indsamlingen af data fra deltagernes besvarelser i perioden 27. 
april til 7. juni 2009. 

Kvantitativ databehandling og udarbejdelse af statistisk materiale er foretaget af 
stud.scient.soc. Nina Dam Lind og stud.scient.soc. Nils Wiese.

Rekruttering af undersøgelsens deltagere 

DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd – inviterede i foråret 2009 de 
institutioner, der udbyder ungdoms-, erhvervs- og videregående uddannelser 
i Hovedstadsområdet (Københavns og Frederiksbergs Kommuner samt 
kommunerne i det tidligere Københavns Amt og desuden Roskilde Universitet, 
hvor et flertal af de studerende er bosat inden for det beskrevne område) og 
Århus-området (Århus Kommune samt de tilgrænsende kommuner) til at deltage 
i 2009-Boligundersøgelsen.

29 uddannelsesinstitutioner (figur 46) har formidlet invitationen til at deltage 
i undersøgelsen til deres studerende og elever enten gennem direkte e-mail 
eller ved at lægge invitationen ud på uddannelsesstedets egne hjemmesider. 
På 25 af institutionerne er invitationerne formidlet af administrationen; på 
Københavns Maskinmesterskole og El-installatørskole, Roskilde Universitet, 
Statens Teaterskole og Danmarks Biblioteksskole er det dog den lokale elev- eller 
studenterorganisation, der har formidlet invitationerne.

De inviterede uddannelsesinstitutioner har hver for sig taget stilling til, om de 
ville formidle invitationen til undersøgelsen til deres elever og studerende. Der 
er forskel på, hvor stor en andel af uddannelsesinstitutionerne inden for det 
enkelte uddannelsesområde der har formidlet invitationen, og dermed er der 
også forskel på, hvor stor en del af uddannelsesområdets elever og studerende 
der har modtaget invitationen. Eksempelvis kan det begrænsede antal 
erhvervsuddannelsesinstitutioner der har valgt at deltage, være en væsentlig 
årsag til, at elever på erhvervsuddannelserne er markant underrepræsenterede. 

Uddannelsesinstitutionerne har også selv valgt, om de formidlede spørgeskema-
invitationen til deres elever og studerende gennem individuelle mails eller 
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gennem opslag på hjemmesider. Dette kan have betydning for, hvor stor en andel 
af den enkelte uddannelsesinstitutions elever og studerende der har bemærket 
invitationen.

Skævheder i deltagernes uddannelsesmæssige fordeling 

Den store overvægt af deltagere fra de mellemlange og lange videregående 
uddannelser kan forklares med, at de største og fleste af landets 
uddannelsesinstitutioner inden for disse områder (især for de lange 
videregående uddannelsers vedkommende) er koncentreret i de to store 
byområder, vi beskæftiger os med. Som det fremgår af figur 47, tegner seks 
uddannelsesinstitutioner med primært mellemlange og lange videregående 
uddannelser sig for 72,4 % af besvarelserne fra alle udeboende deltagere i de to 
store uddannelsesbyer. 

Centraliseringstendenserne på de videregående uddannelser har ført til få, men 
store videregående uddannelsesinstitutioner i Hovedstadsområdet og Århus. Et 
tilsagn fra en af disse institutioner om at deltage i undersøgelsen betyder derfor 
kontakt til et forholdsvist stort antal uddannelsessøgende sammenlignet med de 
andre uddannelsesinstitutioner.

For de gymnasiale uddannelsers vedkommende har vi ikke kunnet finde en 
opgørelse over aldersfordelingen blandt eleverne. Da der blandt alle udeboende 
deltagere i de to byområder er 1,6 %, der er under 18 år, og da den samlede 
andel af deltagere på en gymnasial uddannelse er 10 %, vurderer vi mindst 
8,4 % af dem er fyldt 18 år. I 2007 udgjorde elever på gymnasiale uddannelser 
ifølge Undervisningsministeriets opgørelser 25,2 % af det landsdækkende antal 
uddannelsessøgende fra de uddannelsestyper, vi dækker i undersøgelsen. 
Vi vurderer på det grundlag, at repræsentationen af elever fra gymnasiale 
uddannelser i uddannelsen svarer rimeligt til den forventelige andel, som udgøres 
af den ældste tredjedel af eleverne.

De gymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioners elevrekruttering 
i deres respektive lokalområder og muligheden for at profilere 
uddannelsesinstitutionerne ved at udbyde forskellige fagkombinationer 
giver anledning til at forvente, at elevernes gennemsnitlige sociale, 
uddannelsesmæssige og økonomiske baggrund kan variere meget fra 
eksempelvis et gymnasium i ”whiskybæltet” nord for København til et 
gymnasium på Vestegnen. Da vi kun samarbejder med et begrænset antal 
ungdomsuddannelsesinstitutioner i undersøgelsen, kan der derfor være 
socioøkonomiske skævheder i det udsnit af ungdomsuddannelses-eleverne, der 
deltager i undersøgelsen, i forhold til den samlede gruppe i de to storbyområder.
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FIGUR 46: 

Uddannelsesinstitutioner, som har formidlet 
invitationen til undersøgelsen

Uddannelsestype Region

Avedøre Gymnasium GYM Hovedstadsområdet

Borupgaard Gymnasium GYM Hovedstadsområdet

Copenhagen Business School MVU, LVU Hovedstadsområdet

Danmarks Biblioteksskole LVU Hovedstadsområdet

Danmarks Journalist- og Mediehøjskole MVU Hovedstadsområdet & Århus

Egå Gymnasium GYM Århus

Erhvervsakademiet København Nord KVU Hovedstadsområdet

Falkonergårdens Gymnasium GYM Hovedstadsområdet

Gammel Hellerup Gymnasium GYM Hovedstadsområdet

HF-Centret Efterslægten GYM Hovedstadsområdet

Ingeniørhøjskolen i København MVU Hovedstadsområdet

Ingeniørhøjskolen i Århus MVU Århus

IT-Universitetet MVU, LVU Hovedstadsområdet

Kongsholm Gymnasium og HF GYM Hovedstadsområdet

Kunstakademiets Arkitektskole LVU Hovedstadsområdet

Kunstakademiets Billedskoler LVU Hovedstadsområdet

Københavns Maskinmesterskole og El-installatørskole ERH, MVU Hovedstadsområdet

Københavns Universitet MVU, LVU Hovedstadsområdet

Nørre Gymnasium GYM Hovedstadsområdet

Professionshøjskolen Metropol MVU Hovedstadsområdet

Roskilde Universitet, RUC MVU, LVU Hovedstadsområdet

SOSU C ERH Hovedstadsområdet

Statens Teaterskole KVU, MVU Hovedstadsområdet

VIA University College MVU Århus

Aalborg Universitet København MVU, LVU Hovedstadsområdet

Århus Akademi GYM Århus

Århus Købmandsskole GYM, KVU, MVU Århus

Aarhus Tekniske Skole ERH, KVU, MVU Århus

Aarhus Universitet MVU, LVU Århus

GYM = gymnasial ungdomsuddannelse, ERH = erhvervsuddannelse, KVU = kort videregående uddannelse, MVU = 
mellemlang videregående uddannelse, LVU = lang videregående uddannelse.



1372009-Boligrapporten: Udgivet af DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd

Det begrænsede antal deltagere fra erhvervsuddannelserne gør, at denne 
gruppe er markant underrepræsenteret i undersøgelsen. Selv hvis vi ligesom 
på de gymnasiale uddannelser primært forventer at have den ældste tredjedel 
af erhvervsskoleeleverne repræsenteret i undersøgelsen, er der langt fra 
undersøgelsens 1 % til de 9,6 %, en tredjedel af erhvervsskoleeleverne på 
landsplan ville udgøre.

Dette afspejler sandsynligvis først og fremmest, at kun tre 
erhvervsuddannelsesinstitutioner har valgt at deltage i samarbejdet 
omkring undersøgelsen. Hertil kan muligvis lægges effekterne af, at 
erhvervsuddannelserne samlet set har flest mandlige elever, da mænd som 
tidligere nævnt generelt har en lavere svarprocent end kvinder. 

FIGUR 47: 

Uddannelsesinstitutioner med flest deltagere i 
undersøgelsen

Antal 
deltagere

% af samlet antal 
deltagere

Københavns Universitet 709 23,7 %

Aarhus Universitet 689 23 %

VIA University College 327 10,9 %

Roskilde Universitet 192 6,4 %

Professionshøjskolen Metropol 138 4,6 %

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 115 3,8 %

Analyseudvalget

I analysen af undersøgelsens kvantitative data har vi benyttet os af de 2.995 
deltagere, der lever op til følgende karakteristika:

• Under uddannelse på ungdoms-, erhvervs- eller videregående uddannelse i 
Hovedstadsområdet eller Århus. 

• Bosat i Hovedstadsområdet eller Århus.
 
Hovedstadsområdet defineres som Københavns og Frederiksbergs Kommuner, 
og kommunerne i det tidligere Københavns Amt. Roskilde Universitet regnes 
med, da det i andre undersøgelser er dokumenteret, at et flertal af de RUC-
studerende er bosat inden for det beskrevne område.

Århus defineres som Århus Kommune samt de tilgrænsende kommuner.
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I en række sammenhænge har vi benyttet os af et underudvalg af det 
samlede analyseudvalg bestående af de 2.701 deltagere, der er 18-29 år. 
Denne aldersgruppe er udvalgt for at give mulighed for at sammenligne vores 
beregninger med tilsvarende beregninger i andre undersøgelser, der opererer 
med denne aldersdefinition i forhold til unge.

Ved en fejl er der i fem beregninger (figur 18, 20, 34, 35 og 42) benyttet udsnittet 
18-30-årige i stedet for 18-29-årige. Da dette blev opdaget sent i processen, 
har vi ikke kunnet ændre disse beregninger. I stedet har vi krydstjekket med 
sammenlignelige beregninger på gruppen af 18-29-årige i det omfang, det 
er muligt, for at sikre os, at der ikke er store forskelle mellem de to grupper 
inden for de faktorer, vi benytter i beregningerne (eksempelvis boligstørrelse 
og uddannelsesstart). Vi har derved kunnet konstatere, at medregningen 
af de 30-årige ikke forrykker nogen enkeltresultater med mere end to 
procentpoint, således at også disse fem beregninger kan bruges som et rimeligt 
sammenligningsgrundlag med andre undersøgelsers beregninger.

I en række andre beregninger har vi endvidere indsat ekstra kriterier, som 
eksempelvis at deltagerne bor til leje eller i tidsbegrænsede lejemål. I figur 18 har 
vi desuden medtaget de hjemmeboende deltagere.  

Under hver figur er noteret præcist hvilket udsnit af undersøgelsens deltagere, 
der er brugt som beregningsgrundlag.

I analysen af undersøgelsens kvalitative data bruger vi besvarelser fra alle 3.210 
deltagere, der går på en uddannelsesinstitution i de to byområder. Dermed 
kommer også deltagere, der er bosat uden for de to byområder, med.

Behandling af undersøgelsens resultater

Op til udgivelsen af undersøgelsens delrapport i forbindelse med fremlæggelsen 
af vores første resultater på Folketingets Boligudvalgs offentlige høring om 
ungdomsboliger 30. september 2009, blev disse resultater præsenteret for og 
kommenteret af vores samarbejdspartnere i følgende sammenhænge:

• To dialogmøder i henholdsvis Århus og København med repræsentanter fra 
de deltagende uddannelsesinstitutioner. 

• Dialogmøder med samarbejdspartnerne. 

• De regionale indstillingsudvalgs 2009-landskonference. 
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• DSK’s styregruppe- og bestyrelsesmøder. 

• Et boligseminar og flere udvalgsmøder med DSK’s medlemsorganisationer.

 
Beregning af antallet af SU-modtagere

Ved en teknisk fejl er et spørgsmål om hvor mange af deltagerne, der modtager 
SU-stipendium, gledet ud af spørgeskemaet.

Dette gør, at det ikke har været muligt for os at sige præcist hvor mange 
deltagere, der lever på en SU-baseret økonomi. 

Vi har i stedet benyttet os af statistiske opgørelser fra Undervisningsministeriet 
og SU-styrelsen.

Vi starter med den største uddannelsesgruppe i undersøgelsen, studerende fra 
de lange videregående uddannelser. Ifølge SU-styrelsens opgørelse af SU-
støtten og SU-gældens omfang i 20071 modtog henholdsvis 60,3 %, 69,2 % og 
72,9 % af de ordinært indskrevne studerende på Københavns Universitet, Aarhus 
Universitet og Roskilde Universitet SU-støtte i hele eller dele af 2007.

Der er ifølge SU-styrelsen en række forskellige årsager til, at resten ikke 
modtager SU-støtte: Enten fordi de ikke er berettigede til at modtage SU-støtte, 
er løbet tør for SU-klip, har fravalgt SU-støtte i en periode for at kunne have 
en højere indtjening på erhvervsarbejde (eksempelvis koncentreret arbejde i 
sommerferien), eller fordi de modtager en anden form for støtte (eksempelvis 
revalideringsydelse), der udelukker SU-støtte. 

Hvis vi antager, at disse procentsatser fortsat gælder og at undersøgelsens 
deltagere fra disse tre institutioner er repræsentative, vil 65,6 % eller knap to ud 
af tre deltagere fra disse tre uddannelsesinstitutioner modtage SU-støtte. 

Bortset fra de, der i en kortere periode fravælger SU-støtte, er deltagere uden 
for SU-systemet ikke i samme grad bundet af det indtjeningsloft, der gælder 
for de faste modtagere af SU-støtte. Man kan derfor forvente, at gruppen, der 
ikke modtager SU-støtte, vil omfatte forholdsvis mange ældre studerende, der 
i slutningen af deres uddannelse kan erstatte SU-støtten med mere velbetalt og 
omfattende erhvervsarbejde og derfor for manges vedkommende har et større 

1  SUS nr. 15, december 2008, tabel 3.35
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samlet økonomisk råderum. 

Til gengæld vil gruppen også rumme studerende, hvis økonomi er presset, hvis de 
ikke kan modtage mere SU-støtte og ikke er i stand til at kompensere ved højere 
indtægter fra erhvervsarbejde.

Hermed er der redegjort for 54,9 % af deltagerne i undersøgelsen, svarende 
til næsten alle deltagere fra lange videregående uddannelser. Vi vælger derfor 
at bruge dækningsgraden 66 % på det samlede antal deltagere fra lange 
videregående uddannelser. 

For at finde et bud på dækningsgraden hos de korte og mellemlange 
videregående uddannelser (KVU og MVU) har vi sammenlignet 
Undervisningsministeriets opgørelse af studenterbestanden på landsplan i 2007 
og SU-styrelsens opgørelse af hvor mange SU-støttemodtagere, der var i alt 
inden for de forskellige uddannelseskategorier. 

Da Undervisningsministeriets tal opgøres på en skæringsdato, mens SU-
styrelsens tal registrerer hvor mange uddannelsessøgende, der har været 
gennem de forskellige typer uddannelse i løbet af et år, kan man ikke 
lave en sikker vurdering af den præcise andel af de uddannelsessøgende i 
Undervisningsministeriets uddannelseskategorier, der har modtaget SU-støtte af 
følgende årsager:

• Hos Undervisningsministeriet tæller man kun de studerende, der er under 
uddannelse på skæringstidspunktet. Hos SU-styrelsen tæller man også de, 
der har været under uddannelse tidligere på året, men som har afsluttet 
uddannelsen af den ene eller den anden årsag. Det betyder, at SU-styrelsens 
opgørelse typisk inkluderer den årgang, der afslutter deres uddannelse i 
foråret, mens denne ikke tæller i Undervisningsministeriets opgørelse. 

• Hos Undervisningsministeriet kan hver enkelt person kun tælle i én 
uddannelseskategori ud fra den uddannelse, vedkommende var i gang 
med på skæringsdatoen. I SU-styrelsen kan den samme person tælle i 
flere kategorier, hvis vedkommende har skiftet uddannelsestype i løbet af 
året, fx ved at afslutte en ungdomsuddannelse i foråret og begynde på en 
videregående uddannelse i efteråret – eller ved at afbryde en gymnasial 
uddannelse og i stedet starte på en erhvervsuddannelse. Det sidste medfører 
desuden, at der kan være uoverensstemmelse mellem de to statistikker i 
forhold til, hvilke uddannelseskategorier en given person optræder i. 

Vi har derfor efter samtaler med SU-styrelsen søgt at tage højde for, at SU-
styrelsens tal skal korrigeres med den årgang, der afslutter uddannelsen 
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i forårssemestret, for at give et rimeligt sammenligningsgrundlag med 
Undervisningsministeriets tal. 

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets opgørelse af 
fuldførelsesprocenter i 20052 antager vi, at gennemførelsesprocenterne for 
korte videregående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser er 
henholdsvis 70 % og 75 %.

Desuden har vi søgt at ”rense” SU-styrelsens tal således, at det antal personer, 
der optræder i mere end én uddannelseskategori (det samlede antal individuelle 
støttemodtagere fratrukket det sammenlagte antal støttemodtagere for alle 
uddannelseskategorier), kan fjernes. I SU-styrelsens statistik kan man ikke se 
præcist, hvor disse ”dobbeltgængere” befinder sig i uddannelseskategorierne. 
Vi har derfor valgt at fratrække antallet af ”dobbeltgængere” fordelt 
forholdsmæssigt på de enkelte uddannelseskategorier efter disses indbyrdes 
størrelse i SU-styrelsens opgørelse. 

Efterfølgende har vi sammenholdt det ”rensede” antal SU-støttemodtagere med 
Undervisningsministeriets samlede opgørelse af 2007-bestanden inden for hver 
uddannelseskategori for at få et tilnærmet bud på, hvor mange, der kan forventes 
at modtage SU-støtte.

Den reelle dækningsgrad er sandsynligvis noget højere, idet tallene ovenfor 
tager som udgangspunkt, at alle de afsluttende KVU- og MVU-studerende, der er 
fratrukket SU-styrelsens tal, modtog SU-støtte i løbet af deres sidste semester. 

Dette er ikke tilfældet, dels fordi en del studerende på disse uddannelser 
modtager revalideringsydelse i stedet for SU, og dels fordi nogle studerende 
løber tør for SU-klip inden uddannelsens sidste semester (fx studieskiftere, der før 
har brugt SU-klip på en anden videregående uddannelse).

2  Tal der taler, Undervisningsministeriet 2007

FIGUR 48: Beregnet dækningsgrad for SU-modtagere på KVU og MVU

1) UVM-opgørelse 
af antal studerende 
på landsplan i 2007

2) SU-styrelsens 2007-opgørelse af antal 
stipendiemodtagere ”renset” for fuldførte 
uddannelser og ”dobbeltgængere”

Dækningsgrad 
beregnet som 2) i % 
af 1)

KVU 18.380 10.472 57 %

MVU 71.700 38.925 54,3 %
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Vi har desuden fået oplyst fra de SU-ansvarlige på Journalisthøjskolen og 
Professionshøjskolen Metropol, at de vurderer, at ni ud af ti af deres studerende 
modtager SU-støtte, hvilket også taler for en højere dækningsgrad end den 
beregnede.

Vi antager derfor, at mindst 2 ud af 3 – og sandsynligvis flere – af deltagerne fra 
de korte eller mellemlange videregående uddannelser modtager SU-støtte i et 
eller andet omfang.

Som tidligere beskrevet forventes deltagerne fra de gymnasiale 
ungdomsuddannelser at repræsentere omtrent den ældste tredjedel af 
uddannelsernes elever. Da undersøgelsens primære fokus er de elever og 
studerende, der er flyttet hjemmefra, antager vi i denne sammenhæng, at langt 
de fleste af ungdomsuddannelses-eleverne i undersøgelsen er SU-modtagere.

Tilsvarende antager vi, at deltagerne fra erhvervsuddannelsernes økonomi 
består af en kombination af skoleperioder med SU-stipendium og evt. lån og 
praktikperioder med en løn op til mellemste fribeløb.

Vi er opmærksomme på, at den SU-baserede indkomst hos de 18-19-årige 
deltagere fra ungdoms- og erhvervsuddannelserne sandsynligvis vil være 
væsentligt lavere end den tilsvarende indkomst hos ældre deltagere fra 
ungdoms- og erhvervsuddannelserne samt deltagerne fra de videregående 
uddannelser på grund af takst- og aldersgrænserne i SU-systemet. Derfor 
har vi også lavet særlige beregninger på, hvordan rådighedsbeløb og mulige 
boligudgifter ser ud for denne gruppe.
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om DSK - 
Danske elever 
og Studerendes 
Kollegieråd
DSK - Danske elever og Studerendes Kollegieråd (tidligere: Det Sociale 
Kollegiebyggeselskab) – er en selvejende institution, der siden stiftelsen i 1966 
har været de landsdækkende elev- og studenterorganisationers boligpolitiske 
forum.

DSK’s medlemsorganisationer er Danske Studerendes Fællesråd (DSF), 
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Pædagogstuderendes 
Landssammenslutning (PLS), Lærerstuderendes Landskreds (LL), Danske 
Skole Elever (DSE), Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende 
(SDS), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Landssammenslutningen af 
Handelsskoleelever (LH) og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS).

I 1960’erne og 1970’erne planlagde og opførte DSK kollegier som bygherre 
i henhold til den daværende lovgivning om statsstøttet byggeri af 
selvejende kollegier. Kongstanken bag alle DSK’s byggeprojekter var og er, 
at de uddannelsessøgende selv er med til at sørge for, at der bliver bygget 
studieboliger, som lever op til og udvikler sig i trit med de uddannelsessøgendes 
behov og ønsker, hvor et godt socialt miljø er i centrum. De første DSK-
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opførte kollegier er Birkerød Kollegiet og Danmarks Internationale Kollegium 
i Albertslund og siden hen blandt andet Frankrigsgade Kollegiet og Hørhus 
Kollegiet begge på Amager.

DSK stod i 1987 bag oprettelsen af De Unges Almene Boligselskab (DUAB) 
for at sikre, at de uddannelsessøgendes erfaringer og ønsker også bliver 
centrale ved opførelsen af almene ungdomsboliger. DUAB har i dag over 2.000 
ungdomsboliger fordelt på 18 afdelinger, primært i hovedstadsområdet.

Sideløbende med de konkrete byggeprojekter har DSK fundet nye veje til 
at arbejde for forbedringer af de uddannelsessøgendes boligvilkår. Gennem 
udvikling og formidling af ny viden om unges boligvilkår, debatskabende 
aktiviteter i medlemsorganisationerne og i offentligheden og påvirkning af 
boliglovgivningen har DSK udviklet sin rolle som elev- og studenterbevægelsens 
boligpolitiske tænketank. Denne opgave løses blandt andet ved, at DSKs 
formand som udpeget medlem af Ungdomsboligrådet er med til at rådgive 
socialministeren om unge og uddannelsessøgendes boligforhold.

DSK ledes af en bestyrelse, hvis formand er stud.mag. Troels Bo Knudsen. 
Organisationens oplysende og policy-udviklende arbejde udføres primært af 
ulønnede frivillige fra medlemsorganisationerne. Derudover finansieres DSK 
gennem eksternt finansierede projekter og anden indtægtsdækket virksomhed, 
herunder bygherrerådgivning.
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Vi bringer her en liste over de væsentligste af de udgivelser og undersøgelser, 
vi har brugt som inspiration til udvikling af undersøgelsen og analysen af dens 
resultater. Her vil man også kunne finde sammenligningsgrundlag for mange af 
vores beregninger.

Deloitte (2009): Analyse af mellemindkomstfamiliernes betalingsevne i 
København.
Undersøgelsen, som er udarbejdet for Københavns Kommune, vurderer 
hvilke muligheder, forskellige mellemindkomstgrupper har på boligmarkedet 
i hovedstadsområdet, og hvordan priserne har udviklet sig for forskellige 
boligtyper. 

Hjelmar, Ulf (2009): Unge på boligmarkedet. En sammenfatningsrapport, AKF.
Rapporten sammenfatter resultaterne af AKFs landsdækkende undersøgelse 
af unges boligforhold, som er foretaget for Socialministeriet. Undersøgelsen, 
som kombinerer en spørgeskemaundersøgelse med registerdata og kvalitative 
analyser af udvalgte områder, analyserer de unges boligsituation og kommer 
med bud på, hvordan de kommende års vækst i antallet af unge vil påvirke de 
unges muligheder på boligmarkedet.

Jensen, Jens Rom & Gregers Lyster (2000): De unges boligsituation, By- og 

litteraturliste
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Boligministeriet.
Rapporten, der er lavet på grundlag af Ungdomsboligrådets anbefalinger, er 
baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i København, Roskilde, 
Århus, Odense og Aalborg. Undersøgelsen, som skelner mellem unge i arbejde 
og unge under uddannelse, afdækker langt hen ad vejen de samme områder som 
vores 2009-undersøgelse.

Kollegiekontoret i Århus (2005): Beboertilfredshed 2005.
Rapporten undersøger tilfredshedsgraden blandt beboerne på kollegierne i Århus 
i forhold til faktorer som boligens beliggenhed, fysiske rammer, socialt fællesskab 
m.v.

Nielsen, Jørn Hedeby (2008): Notat om ungdomsboligsituationen i Århus 2008, 
Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø, Århus Kommune.
I notatet gennemgås boligfordelingen blandt unge i Århus, bestanden af kollegier 
og ungdomsboliger samt forventningerne til, hvordan det lokale behov for 
boliger til unge vil udvikle sig.

Ungdomsboligrådet (1998): Unges boligsituation nu og i fremtiden.
I dette debatoplæg argumenterer Ungdomsboligrådet ud fra statistiske og 
kvalitative data om unges boligsituation for, at der er behov for mere langsigtet 
afdækning af udviklingen på området og planlægning af, hvordan unges 
boligbehov kan imødekommes. 
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CASAs budget for et acceptabelt leveniveau

I vores udarbejdelse af oversigten over, hvilke boligudgifter de 
uddannelsessøgende kan betale ud fra deres rådighedsbeløb, inddrager vi et 
budget fra CASAs 2004-rapport ”At eksistere eller at leve” (Finn Kenneth Hansen 
og Henning Hansen).

I rapporten opstilles et månedsbudget for et acceptabelt leveniveau for en enlig 
voksen uden børn. Et acceptabelt leveniveau defineres som det budget, der på en 
række grundlæggende aktivitetsområder omfatter et nødvendigt og beskedent 
forbrug, der giver mulighed for en aktiv deltagelse i samfundet (s. 57). På det 
acceptable leveniveau kan man leve et sundt liv socialt og helbredsmæssigt og 
deltage aktivt i familiemæssige og samfundsmæssige sammenhænge samtidig 
med, at der ikke er råd til luksus.

Forudsætninger for et acceptabelt leveniveau:

Der er tale om et madbudget, som er sundt:
• Mad - og drikkevarer følger ernæringsanbefalingerne.
• Der er ingen udespisning.
• Der drikkes ikke vin eller andre alkoholiske drikke.

Bilag 1
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Der er lagt vægt på et aktivt liv og med deltagelse i sociale sammenhænge:
• Aviser, blade og bøger læses på biblioteket.
• Ved fritidsaktiviteterne er der især lagt vægt på motion og billige/gratis 

fornøjelser.
• Der afsættes penge til gaver.
• Invitation af gæster og besøg hos andre udligner hinanden.
• Der holdes ikke ferie.
 
Der er lagt vægt på kommunikation med andre familie, venner og det omgivende 
samfund:
• Har telefon/mobiltelefon.
• Har radio.
• Har tv. 

Transport:
• Der er ingen bil. Transportmidlerne er cykel og offentlig transport. 

Yderligere forudsætninger:
• Alt købes i discount- eller lavprisbutikker.
• Der er ingen opsparing til fornyelse af inventar eller andre varige 

forbrugsgoder.
• Budgettet omhandler alene udgifter til forbrug i dagligdagen. Derimod 

indeholder det ikke udgifter til boligen og dermed forbundne udgifter som 
varme, el, gas og lys og vand, forsikringer, fagforeninger eller udgifter til 
medicin. 

Vi har ajourført CASAs 2001-tal på udgifterne, så de med 15,4 % stigning afspejler 
prisudviklingen frem til 2009 ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks:
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Udgiftspost 2001-beløb (kr.) 2009-beløb (kr.)

Madvarer 1.057 1.220

Drikkevarer 157 181

Tøj 157 181

Skotøj 75 87

Hygiejne 523 604

Kommunikation 575 664

Medier 165 190

Motion m.v. 137 158

Anden fritid 57 66

Dagligvarer 175 202

Transport 590 681

I alt 3.668 4.234
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