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oversigt
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• Boligmarkedet i Danmark – efterspørgslen
• Segregation
• Hvor bor de unge?
• Kommunal boligpolitik
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4 indgangsvinkler: 

• Efterspørgsel – hvor mange unge og 
ældre er der – hvor mange bliver der?

• Hvad ønsker de på boligmarkedet?  
• Udbud – hvilke boliger er til rådighed 

(typer, størrelse, priser....)
• Hvad mener de unge og ældre selv?
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hvor vil vi bo?
• Privat udlejning er gået markant tilbage, men 

ejerlejligheder og andelsboliger er vokset i antal

• De unge vil bo centralt Det er især de større byers 
centrale dele, som skiller vandene.

• Børnefamilierne vil bo udenfor byerne – singlerne 
ikke

• Tilsvarende for de øvrige livscyklusgrupper – OGSÅ
DE ÆLDRE - med undtagelse af singlerne mellem 
30 og 59 år,

• Der er ikke de store forskelle i boligpræferencerne 
hos forskellige socialgrupper,



• Den overvældende majoritet af befolkningen vil 
fortsat helst bo i parcelhus  

• Denne boligform er blevet mere og mere populær
• Kun blandt de unge – og især de unge enlige – er 

der sket et fald i ønsket om enfamiliehus,
• Men ikke i ønsker om ejerbolig.
• Udviklingen efter 2008: lidt større usikkerhed, lidt 

flere vil gerne have andelsbolig



Boligpræferencer



Boligmarkedet i Danmark 
1970-2010

. Source: Danmarks Statistik

1970 1980 1990 2000 2010

I alt boliger 1.742.000 2.145.000 2.573.000 2.726.000 2.749.000

- en-families huse 712.000 878.000 959.000 1.019.000 1.089.000

- flerfamilies huse 735.000 891.000 922.000 967.000 1.055.000

- rækkehuse mm 116.000 154.000 266.000 314.000 388.000

- stuehuse mm 175.000 165.000 156.000 133.000 124.000

- kollegier, ungdomsboliger - 24.000 29.000 34.000 38.000

I alt beboede boliger - - 2.246.000 2.415.000 2.559.000

Gennemsnitlig størrelse pr beboer 42,6 m2 47,4 m2 49,7 m2 51,8 m2

Personer pr bolig 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1



Jesper Bo Jensen: Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

fra 1960 til 2011 steg antal boliger fra 1,46 mill. til 2,75 mill. (= +92%)

Befolkningen øgedes fra 4,5 til 5,6 mill. (+24%)



Husstandstyper 2012

Hele landet

Enlige mænd

Enlige kvinder

Ægtepar

Registreret partnerskab

Samlevende par

Samboende par

Ikke hjemmeboende børn
under 18 år

København
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Segregation – boligsociale skel

• Vi sorteres efter mange forhold: Alder, 
indkomst, uddannelse, etnicitet….

• Derved dannes homogene kvarterer i de 
større byer, der adskiller sig fra 
nabokvartererne – de rige, middelklassen, 
arbejdere osv.



Afstand

Kr/ m²

Centrum Husstand BHusstand A

Livscyklusfase og lokalisering

Opvækst og 
barndom

Ungdom/ 
student

Pardannelse/ i 
arbejde

?
Børne-
familie

seniorbolig



Metropolisering – store 
sammenhængende 
bylandskaber

Yderområderne: 
befolkningstilbagegang/ 
stagnation, fraflytning af 
unge

Perifer beliggenhed ift. 
vækstområderne



Befolkningsandelen af unge (18-29år) 
i 1981 og 2004





Nettoflytning, 20-29 årige
2006 og 2010



• Unge er i langt overvejende grad på det almindelige 
boligmarked. 

• Under 10% bor i ungdomsboliger ell. kollegier. 
• Dvs. over 90% af de unge er altså ude på det åbne 

boligmarked i konkurrence med voksne i øvrigt. 
• Unge efterspørger især private lejeboliger (32% bor i 

denne type - det hænger sammen med, at disse boliger 
ofte ligger centralt i byerne samt at man undgår at skulle 
stå på venteliste, før de kan komme i betragtning til en 
bolig.   

• Forældrekøbte lejligheder er også meget attraktive, men 
kun et fåtal (3-4%), som bor i sådanne boliger



Forældrekøb: 
• ingen viden om hvilke grupper, der typisk indgår forældrekøb
• generelt positivt for både børn og forældre

ungdomsboliger betragtes derimod sjældent som attraktive;nogle 
opfatter det som en boform for unge med særlige problemer.

Kollegier opfattes ligeledes generelt som utidssvarende eller i al 
fald mest for yngre studerende. Hovedstadsområdet adskiller 
sig her – der er pres på kollegierne.

Generelt
• cykelafstand
• bylivet
• vennerne
• helst ikke dele køkken med andre 



• Udkantskommuner: Andelen af unge mindskes 
til stadighed, men der er ikke problemer med at 
finde boliger til unge (selv større enfamilieshuse 
er indenfor rækkevidde). Men der mangler 
måske en strategi, der kan sikre bosætningen og 
fastholde de unge, der faktisk bor i 
udkantskommunerne. Andelen af ældre er 
stigende.

• Vækstområderne/ uddannelseskommuner: 
Generelt voksende andel unge; de unge vil helst 
bo i storbyerne. Der sker samtidig en tilflytning 
pga økonomisk og beskæftigelsesudviklingen 
især sker her. Resultatet har været et stærkt 
pres på boligmarkedet. Moderat vækst i andel 
ældre.


