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Indledning 

Undersøgelsens formål 

Campus Køge står over for udvidelse.  I denne forbindelse skal der blandt andet 

bygges nye ungdomsboliger. På de to skoler(KHS og EUC) går der hhv. 2100 og 

300 studerende, det er derfor svært at snakke om eleverne som én homogen 

gruppe. Eleverne kommer fra forskellige steder både geografisk og socialt, og har 

meget forskellige drømme og forestillinger om fremtiden. For at kunne lave et 

byggeri der vil huse denne forskellighed er det derfor af afgørende vigtighed at få 

et fyldestgørende indblik i de ønsker de studerende har til de kommende 

ungdomsboliger. Desuden skal denne undersøgelse angive hvor mange 

ungdomsboliger der er behov for.  

 

Hvem deltager? 

I undersøgelsen har deltaget studerende fra de merkantile uddannelser, handels 

gymnasiet, international KVU, KVU, teknisk gymnasium og teknisk skole. 

Kontakten til forskellige uddannelseslinjer har været formidlet igennem 

uddannelsesledere og formanden for studierådet. Forud for kontakten til 

uddannelsesledere og formand for studierådet har der været afholdt indledende 

møder med ledelse og ressourcepersoner indenfor de enkelte studieretninger der 

har formidlet kontakten til de studerende. 

 

Metode 

Undersøgelsens to formål gør at der brug for en kvantitativ og kvalitativ 

undersøgelsesmetode - i form af spørgeskemaer og fokusgruppe interviews.  De 

to metoder kan ikke skilles ad, de er hinanden afhængige forstået på den måde at 

’undersøgelses-designet’ er udarbejdet sådan at spørgeskemaet er udviklet med 

udgangspunkt i resultaterne af de delkonklusioner der er blevet udledt af 

fokusgruppeinterviewene.  
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Fokusgruppeinterview og megatrends 

Fokusgruppeinterviewet har været struktureret efter de ’logiske 

udviklingsniveauer’1, der består af: 

 Identitet 

 Værdier 

 Kompetencer  

 Adfærd 

 Omgivelser 

Denne opdeling strukturerer interviewet og har været med til at givet et dybere 

blik ind i de studerendes værdier og forestillinger. 

På baggrund af resultaterne har det været muligt at sammenfatte nogle 

gennemgående mønstre i data, der er med andre ord identificeret såkaldte 

megatrends. Disse megatrends har til formål at give os viden om de studerendes 

særlige ønsker og  hermed hvilke krav der skal stilles til de kommende boliger. 

For yderligere indblik ind i emnerne berørt i fokusgrupperne se vedlagte bilag. 

 

Megatrends 

Følgende megatrends er blevet identificeret: 

 Fællesskab 

 Sikkerhed, tryghed og hjemlighed 

 Selvstændighed 

 De to drivkræfter 

Disse fire megatrends vil i det følgende blive fremstillet og sammenlignet med 

resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. 

 

 

                                                        
1 Inspireret af Robert Dilts’ ”The Neuro-Logical Levels” 
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Fællesskab 

Gennemgående for alle interviewene er et fokus på fællesskabet. Der herskede, 

blandt de studerende, en generel bevidsthed om at fællesskab er godt, enigheden 

om fællesskabets kvaliteter blev hurtigt fastlagt og generelt virkede det 

uacceptabelt at tale imod fællesskab – dette var et gennemgående tema i alle 

fokusgruppeinterviews. Ud fra dialogen kom der interessante udlægninger af 

hvad fællesskab er og hvordan det kan bruges, f.eks. nævnte flere af deltagerne 

at kunne tage et aktivt valg i forhold til fællesskabet er vigtigt: 

”Skal kunne vælge imellem fællesskabet og egen bolig/liv” 

(Værdier – EUC Sjælland) 

”Lydtætte mure”(Nævnt flere gange i flere sammenhænge) 

Altså er der et ønske om at kunne isolere sig - ligeså vel som det er et ønske at 

boligerne skal inspirere til social interaktion: 

”Livet omkring Campus Køge – ny ungdomskultur” (Identitet – Merkantil) 

” Det sociale fællesskab var stærkt og rummeligt”(Identitet – EUC – Sjælland) 

”God stemning” (Identitet - Handels Gym.) 

Erfaring fra lignende undersøgelser viser at fællesskabsfølelsen har bedst vilkår 

til arrangementer de studerende har organiseret selv (fester, social 

sammenkomster, læsegrupper etc.) (Engholm 2011), det vil derfor være 

fordelagtigt at ungdomsboligerne skabte naturligt rum for de studerendes 

initiativ og nysgerrighed. 

Det kan virke paradoksalt at fællesskabet bliver understreget i så stor en grad, da 

fokusgruppe interviewene viste en udtalt splittelse uddannelseslinjerne imellem. 

”Ungdomsboligerne skal skabe mere respekt uddannelserne imellem” (Omgivelser 

- Merkantil) 

”Skal kunne få hjælp til konflikt løsning!”(Omgivelser – EUC Sjælland) 

”Det ville være fedest hvis vi kunne bo opdelt efter linjer” (Handels Gym.) 
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”Plads til forskellige studieretninger” (Identitet – EUC Sjælland) 

Der viser sig en ’os/dem’ identitet og en generel tendens til at stigmatisere de 

andres uddannelseslinjer socialt såvel som økonomisk. 

 

Delkonklusion - Fællesskab 

Vi kan derfor delkonkludere at fællesskabet er en vigtig faktor at tænke ind i 

ungdomsboligerne. Dels ser eleverne det selv som et vigtigt middel for at skabe 

’den gode stemning’ og dels ville et tværgående fællesskab også være i de enkelte 

uddannelsers interesse da det ville være med til at skabe en bedre 

sammenhængskraft på uddannelserne. Mere konkret skal ungdomsboligerne 

’animere’ dets beboere til at ’komme hinanden ved’, tidligere undersøgelser har 

vist at fællesskabsfølelsen har bedst vilkår til arrangementer de studerende har 

organiseret selv (Engholm 2011), ungdomsboligerne skal derfor skabe et 

naturligt rum for de studerendes initiativ og nysgerrighed – generelt gælder det 

at hvis man færdes i samme omgivelser, vil disse omgivelser skabe fælles 

værdier der resulterer i større tillid eleverne imellem og som på sigt skaber 

fællesskab og sammenhængskraft. 

 

Sikkerhed, tryghed og hjemlighed 

Sikkerhed har igennem interviewene vist sig som et behov. Hvorvidt dette behov 

bunder i en reel trussel eller ej - vil denne undersøgelse ikke forholde sig til, men 

derimod kigge på om dette lidt overraskende og gennemgående fokus på 

sikkerhed kan være blevet forstærket af faktorer der ikke direkte har noget med 

elevernes sikkerhed at gøre.  

”Sikkerhed og tryghed skal indtænkes” (Værdier – Handels gym.) 

Gennemgående blev der, når emnet faldt på sikkerhed, talt om en utryghed ved 

området omkring Campus Køge. 

”Bande ude fra er en trussel” (Kompetencer - Handels gym.) 



 7 

”Security is important – supplied e.g. through a guard” (Værdier – International 

KVU) 

Det var, når dialogen faldt på sikkerhed/utryghed, klart at se hvordan emnet 

blev ’talt op’. Og det var klart at fokusgruppedeltagerne ’forurenede hinandens 

virkelighed’ igennem enkeltstående dramatiske eksempler der skabte en 

umiddelbar konsensus omkring den usikre situation på og ved Campus Køge.  

En anden form for usikkerhed der kom på tale er usikkerheden ved at flytte 

hjemmefra.  

”Fællesskabet skal i første omgang erstatte familien” (Værdier – Merkantil) 

”Fællesrummet … … skal være hyggeligt” (Kompetencer – Merkantil) 

Dette bliver både formuleret som at fællesskabet skal skabe nærhed og tryghed, 

men også i en mere praktisk forstand: 

”Hjælpe hinanden med de daglige opgaver” (Adfærd – Handels gym.) 

”Lære at planlægge – skellet mellem pligt og fornøjelse” (Adfærd – EUC Sjælland) 

”Rammerne understøttede fællesskabet” (Adfærd – Merkantil) 

Og generelt er det at finde at ’hjemlighed’, forstået som symboler og strukturer 

taget fra typiske familiemønstre, vil være med at skabe tryghed og gøre 

ungdomsboligerne til et: 

”… godt springbræt videre i livet” (Adfærd – EUC Sjælland) 

 

 

Delkonklusion - Sikkerhed, tryghed og hjemlighed 

Vi kan ud fra dette delkonkludere at utryghed hurtigt kan få en selvforstærkende 

effekt hvis det først bliver italesat, utrygheden synes at kunne afhjælpes via 

fællesskabet og mere konkret ved at være fælles om de daglige rutiner og 

symboler man, måske, kender hjemmefra. Broen mellem ung og voksen blev 
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flere gange understreget og ungdomsboligerne fremstod som en god facilitering 

at dette ’spring’ videre i livet – dette leder os igen tilbage til organiseringen af 

fællesskabet der gerne skulle være med til at lære den enkelte studerende at 

administrere økonomien og spise sundt (Kompetencer – EUC 

Sjælland/Merkantil).  

 

Selvstændighed 

Selvstændighed er en vigtig del af unges identitet og drømme. De kvantitative 

data bekræfter dette selvstændighedsbehov, der viser sig mere udtalt end 

behovet for ”At have folk på min egen alder omkring mig”: 

 Tabel 1 

 

 

Tabel 2 
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Selvstændighed blev understreget i fokusgruppeinterviewet med følgende 

udsagn: 

”Økonomisk kontrol og overblik” (Kompetencer – Merkantil) 

”Jeg får mere ansvar (indkøb, rengøring)” (Kompetencer – Handels gym.) 

”We take the whole responsibility” (Kompetencer – Internationalt studerende) 

Dette forhold viser sig dog ikke i valget af bolig da svarene er relativt ligeligt 

distribueret 

Tabel 3 

 

Der viser sig ikke kun en værdi i at være selvstændig, men også muligheden for 

at kunne signalere at man er selvstændig synes vigtig: 

”Egen adresse og indgang” (Kompetencer – Merkantil) 

”Vil selv indrette boligen (rullevægge)” (Værdier – Handels Gym.) 

”Boligen skal have en kvalitet så jeg gerne viser den frem” (Værdier – Merkantil) 

”Skal kunne vise min identitet i boligen, folk skal se hvem jeg er” (Værdier – 

Merkantil) 

 

Delkonklusion - Selvstændighed 

”Se hvem jeg er” – som ung er der mange måder at udtrykke at man har ’styr på 

det’ og boligen er ikke at underkende i denne sammenhæng. Som det også er 
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blevet nævnt i interviewene skal man ikke flytte ind og føle at man bliver mindre 

selvstændig end man var før, dette blev blandt andet understreget ved at der i 

højere grad skulle være en ’college –stemning’ frem for en ’efterskole-stemning’, 

dvs. mindre ’voksenkontakt’ og mere ansvar (Identitet – Handels gym.). 

Det er derfor vigtigt at føle og signalere selvstændighed – et signal der skal 

kunne sendes og skabes igennem ungdomsboligerne.  Set i forhold til temaet 

hjemlighed, virker selvstændighed som hjemlighedens modsætning, dog kan vi 

se ud fra delkonklusionen for ’sikkerhed, tryghed og hjemlighed’ at de strukturer 

og symboler som der blev tillagt hjemligheden tilsyneladende kan være et af 

midlerne til at signalere mere selvstændighed beboerne imellem – forstået på 

den måde at organiseringen af fællesskabet gerne skulle være med til at lære de 

enkelte elever at administrere økonomien og spise sundt og derved netop være 

med til at skabe rum for den gode signalværdi der er i selvstændighed, når folk 

skal ”Se hvem jeg er”. 

 

De to drivkræfter 

Behovet for ungdomsboliger står i kraft af resultaterne fra spørgeskemaet klart, 

rapportens kvantitative del tillader endvidere at få et mere nuanceret blik ind i 

de studerendes motivation for at ville flytte i ungdomsbolig. I 

fokusgruppeinterviewene er det klart at se en forskel i karakteren af svarene 

mellem de internationale studerende og de resterende linjer. 

Hvor de ikke-internationalt studerende gennemgående snakkede meget og 

fællesskab, omdømme/ry og selvstændighed, var dette emner der blev nævnt 

med få ord af de internationalt studerende. For de internationalt studerende var 

de gennemgående temaer i langt højere grad økonomi, bekvemmelighed og 

sikkerhed i tilværelsen. Vi kan på denne baggrund dele internationalt og ikke-

internationalt-studerende op i to forskellige grupper: 

 

Den skubbende kraft (Internationalt studernde): I skub-gruppen gælder det at 

eksternaliteter motiverer, eller ’skubber’, de studerende til at vælge 
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ungdomsboligerne. Her er det ikke fællesskabet eller ry’et der gælder men 

nærmere nytte relaterede faktorer som økonomi, bekvemmelighed, usikkerhed 

ved et fremmed boligmarked der vil ’skubbe’ denne gruppe ind i 

ungdomsboligerne.  

En af de seneste undersøgelser inden for segmentet ’Internationalt studerende’ 

viser således også at de to hyppigste flytteårsager er tilbuddet om en bedre bolig 

eller billigere bolig – desuden nævner 29 % i den omtalte undersøgelse at 

utilfredsheden med afstanden til deres uddannelse også var en faktor der 

motiverede dem til at flytte (Engholm, 2011) 

Denne gruppe kan på denne baggrund betragtes som mere stabil da flydende 

størrelser som fællesskab og omdømme ikke påvirker den studerendes valg af 

bolig, men i højere grad nytte relaterede faktorer med økonomi som værende en 

primære faktor. 

 

Den tiltrækkende kraft (Ikke-internationalt studerende): I tiltræknings-gruppen 

er det boligerne der skal give noget mere til den studerende, det værende et godt 

fællesskab, bedre sociale kompetencer, selvstændighed og samtidig skal det 

være ’fedt’ at sige at man bor der – historien bygningerne og ry’et skal fortælle 

skal være spændende og original, dette understreget af følgende udsagn: 

”Gøre noget anderledes som ikke er set tidligere (Ørestaden)” (Identitet – Handels 

Gym.) 

”Skal have et stærkt navn” (Omgivelser – Handels Gym.) 

”Spændende arkitektur” (Identitet – EUC Sjælland) 

Disse udsagn stiller høje krav til arkitekturen der skal forsøge at fremelske disse 

mere bløde og svært målbare faktorer. Krav som ”Spændende arkitektur ” og at 

”have et stærkt navn” er med til at gøre denne gruppe mere flygtig, da et 

kriterium som at ”have et stærkt navn” er langt mere sårbart og omskifteligt end 

gode transportmuligheder ville være. Man kan derfor sige at der er en større 

omskiftelighed og sårbarhed i de kriterier tiltræknings-gruppen baserer deres 
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motivation på. Lykkedes det at skabe denne tiltrækningskraft igennem 

spektakulært byggeri, trygt og givende fællesskab, samt muligheden for at føle og 

vise sig voksen, kan denne gruppe i høj grad betragtes som potentielle beboere.  

Hvad der desuden underbygger de to forskellige drivkræfter, er det faktum at ca. 

en femtedel af de internationalt studerende ikke kender til ungdomsboliger. 

Altså er forventningerne til boligernes kvalitet skabt på baggrund af 

oplysningerne i spørgeskemaet, altså uden at forholde sig til mere bløde faktorer 

eller komplikationer der kunne knytte sig til denne boform. 

Tabel 4 

 

At dele 2400 elever op i to forskellige grupper gøres ikke uden at stigmatisere 

mindre grupper eller personers holdninger. Derfor skal det tilføjes at disse to 

grupper ikke skal forstås som absolutte, men mere som ’ideal typer’. Derved 

kunne en holdning fra én internationalt studerende passe bedre ind i 

’tiltræknings-gruppen’ og omvendt: 

”Rengøringsvenlig bolig” 

”Aktiviteter udenfor – (motion og sport) – så kan vi også sparre de penge.” (Begge 

kompetencer- Merkantil) 

Det er således imellem disse to ekstremer eller ’ideal typer’ at de egentlige 

forhold er at finde, de to grupper skal på denne baggrund bruges som ledetråde i 

højere grad end de skal opfattes som to grupper med ’vandtætte skodder’ 

imellem. 



 13 

Det kvantitative behov for ungdomsboliger 

Den kvantitative del af rapporten vil tage udgangspunkt i resultatet af det 

spørgsmål der bekræfter behovet for opførelse af ungdomsboliger: 

Tabel 5 

 

67% uf af 321 respondenter giver udtryk for at de ville vælge at bo i en 

ungdomsbolig.  

For at få størst statistisk sikkerhed er spørgeskemaet distribueret og 

kommunikeret, så langt størstedelen af alle eleverne på Køge Handelsskole og 

EUC har haft tid og mulighed for at besvare spørgeskemaet. Eventuelle 

faldgrupper ved en ikke totalt tilfældigt udvalgt distributions proces, godtgøres 

ved de klare kvantitative resultater og desuden igennem brugen af brugen af 

både kvalitativ og kvantitativ metode og disses gensidigt understøttende 

resultater.  

Der er dog visse usikkerheder ved dette resultat : Resultatet på 67% vil kunne 

variere mellem 5-7%, altså vil ekstremerne være hhv. 60% og 74 %, givet at 

datasættet er repræsentativt kan det med sikkerhed siges at behovet for 

ungdomsboliger ligger imellem 60% og 70% (Agresti, 2009). 
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kilde: http://blog.surveymonkey.com/2011/09/how-many-people-do-i-need-to-take-my-

survey/ 

Hvad der fra de kvalitative interviews underbygger dette, er den generelle 

positive attitude der har været gældende for præmissen for interviewet – nemlig 

at der skal bygges ungdomsboliger ved Campus Køge. 

For yderligere at underbygge resultaterne fra spørgeskemaet er der blevet 

udført en såkaldte bi-variat analyse. 

Formålet med dette har været at se om der findes en kausal sammenhæng 

mellem personer der ikke vil bo i ungdomsboliger og personers indtryk af 

ungdomsboliger generelt. 

Det viser sig at 43% af dem der har svaret ’nej’ til hvorvidt de vil bo i en 

ungdomsbolig har en neutral, negativ eller uvidende holdning til 

ungdomsboliger. Dette i modsætning til en andel på 29% for ja-sigerne. Der er 

derfor et vist kausalt forhold mellem opfattelse af ungdomsboliger og lysten til at 

bo i en. Dette fortæller os at en hvis del af nej-sigerne også kan opfattes som 

potentielle beboere, givet at boligerne giver et godt indtryk. 

 

 

 

 

http://blog.surveymonkey.com/2011/09/how-many-people-do-i-need-to-take-my-survey/
http://blog.surveymonkey.com/2011/09/how-many-people-do-i-need-to-take-my-survey/
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Tabel 6 

 

Konklusion 

Undersøgelsens konklusion er delt op under fem overskrifter, med de vigtigste 

pointer i kort form. 

Et klart behov for ungdomsboliger 

De kvantitative data fortæller os at der er et klart behov for ungdomsboliger ved 

Campus Køge. Mellem 60 og 74 % har med statistisk sandsynlighed svaret at de 

ville vælge at bo i en ungdomsbolig over for Campus Køge og EUC hvis de havde 

muligheden. Altså har imellem 1440 og 1770 af de 2400 studerende udtrykt 

interesse for at vælge en ungdomsbolig ved Campus Køge - at kunne omsætte 

dette tal til et konkret antal boliger ligger uden for denne rapports rammer. 

Forskellige bi-variate analyser underbygger desuden det kvantitative resultat, 

der også bliver yderligere valideret da der ikke har kunne spores nogle 

interfererende (forstyrrende) variabler i datasættet. Vi betragter derfor 

datasættet som validt.  

At bruge både fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse har været 

med til at give nuanceret blik ind i elevernes ønsker til de kommende 

ungdomsboliger. Fokusgruppe interviewene viste sig hurtigt at pege på mere 

end blot elevernes ønsker, disse uddybende resultater konkluderes i det 

følgende.  
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Det nysgerrige fællesskab 

Viljen til fællesskab har været en gennemgående tendens i fokusgrupperne. For 

at kunne udnytte fællesskabets fulde potentiale skal der tages højde for den 

polarisering der har vist sig evident uddannelserneslinjerne imellem. Tidligere 

undersøgelser har vist at fællesskabsfølelsen har bedst vilkår til arrangementer 

de studerende har organiseret selv (Engholm 2011), ungdomsboligerne skal 

derfor skabe et naturligt rum for de studerendes initiativ og nysgerrighed. Hvis  

ungdomsboligerne formår at ’animere’ dets beboere til at deltage i fællesskabet 

og ’komme hinanden ved’, vil dette være en grundsten for ”den gode stemning”  i 

ungdomsboligerne  

 

Sikkerhed og tryghed frem for alt 

Sikkerhed og tryghed i og omkring boligerne, blev der i alle fokusgrupperne lagt 

fokus på. Der blev lagt mest vægt på utryghed skabt af udefra komne faktorer 

såsom de omkringliggende boligbyggerier, men også en usikkerhed ved det at 

flytte hjemmefra og derved skulle administrere forskellige opgaver selv, blev 

fremhævet som et usikkerhedsmoment. 

At kunne skabe mere sikkerhed ved de omkringliggende boligbyggerier synes at 

ligge ude for ungdomsboligernes kompetencer, muligheden for at skabe trygge 

omgivelser synes i stedet at ligge i brugen af de symboler og strukturer kendt fra 

typiske familiemønstre. Broen mellem ung og voksen blev flere gange 

understreget og ungdomsboligerne fremstod som en god facilitering at dette 

’spring’ videre i livet. Fællesskabet omkring denne bro mellem ung og voksen 

synes at kunne bidrage til en tryghed i ungdomsboligerne og derved fjerne fokus 

fra omkringliggende usikkerhedsmomenter. 
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Et godt springbræt 

Selvstændighed er gennemgående vigtigt for de studerende. Lige såvel som 

fællesskabet er en vigtig faktor, lige såvel er det at vigtigt kunne trække sig fra 

fællesskabet og være sig selv. At være sig selv, men også at klare sig selv er 

vigtigt og de studerende ser gennemgående et godt potentiale i muligheden for 

den bløde overgang fra hjemmeboende til selvstændig som ungdomsboliger kan 

tilbyde.  

Der viser sig imidlertid ikke kun en værdi i at være selvstændig, men også 

muligheden for at kunne signalere at man er selvstændig er afgørende – der er 

prestige i at kunne selv. 

Boligerne skal derfor både gøre det let at gå på den føromtalte bro mellem ung 

og voksen – samtidig med at den skal skabe rum for den gode signalværdi der er 

i selvstændighed, når folk skal ”Se hvem jeg er”. 

 

De to drivkræfter 

Igennem datasættet og fokusgrupperne er det blevet muligt at skelne mellem to 

grupper: ”Nationale” og ”internationale” studerende.  

De nationale studerendes motivation for at bo i en ungdomsbolig drives af den 

’tiltrækkende kraft’. Hér skal boligerne give noget mere til den studerende, det 

værende et godt fællesskab, bedre sociale kompetencer, selvstændighed og 

samtidig skal der være knyttet en vis prestige til ens bolig – det gode ry og den 

’sjove’ og ’spændende’ historie knyttet til ens bolig tæller. 

Motivationen for de internationalt studerende baserer sig på den skubbende 

kraft. Det er her at eksternaliteter motiverer så som; usikkerhed ved et fremmed 

boligmarked, økonomi, bekvemmelighed og sikkerhed i tilværelsen. 
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