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Danmark oplever i disse år en stor vækst i antallet af unge, der kommer ud på 

boligmarkedet. Samtidig er de unge mere kræsne og har højere forventninger til 

deres boligsituation end nogensinde før. Det betyder, at der er en stigende efter-

spørgsel på sociale og funktionelle ungdomsboliger - særligt i de større byer. 

Men følelsen af ”hjem” tager tid at udvikle. Udfordringen er derfor at skabe til-

hørsforhold og fællesskab i en bolig, som mange beboere betragter som midler-

tidig, og hvor de ofte kun bor 1-3 år. Hertil kommer at beboersammensætningen 

ikke altid er ensartet.

I de kommende år opføres op mod 10.000 nye ungdomsboliger i hele landet. I 

den forbindelse er det helt centralt at undersøge, hvordan det sociale miljø og 

fællesskabet i boligerne kan styrkes, så de mest optimale rammer gør sig gælden-

de for de mange nye beboere. 

Dette idékatalog udspringer fra netop denne dagsorden – hvordan kombinerer 

vi de mange nye og eksisterende boliger med et fokus på inklusion, samhørig-

hed og fællesskab? Kataloget kommer med 21 konkrete anbefalinger til indsat-

ser, der kan igangsættes i både eksisterende kollegier og ungdomsboliger, men 

også i forbindelse med etablering af nye afdelinger. Anbefalingerne skal inspirere 

til at udvikle og forny kollegie- og ungdomsboligerne med fokus på både arki-

tektoniske, sociale, lokale og kommunikationsmæssige tiltag. Anbefalingerne er 

udviklet på baggrund af et læn-

gere analysearbejde, omfattende 

interviews, casebesøg, best prac-

tice, spørgeskemaundersøgelse, 

fokusgruppe mm., og udstikker 

både de lavthængende frugter og 

mere langsigtede initiativer, der 

kan iværksættes for at forbed-

re det sociale miljø i kollegie- og 

ungdomsboliger. 

God læselyst.

Resumé

RESUMÉ

Fokusgruppedeltagere (foto: 2+1)
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Danske byer står i disse år overfor en stor udfordring med at skabe gode og funkti-

onelle boliger til et stigende antal unge tilflyttere. I første omgang handler det om 

at kunne give dem tag over hovedet. Men ungdomsboliger rummer også enorme 

potentialer for at aktivere unge i nye fællesskaber, der modvirker de segregerings-

tendenser, som også præger de store uddannelsesbyer. 

Netop derfor er det vigtigt at undersøge, hvordan vi bedst muligt indretter, orga-

niserer og administrerer den gode ungdomsbolig. Hvad skal der til for at skabe et 

godt socialt miljø, der giver noget til den enkelte beboer, og samtidig giver noget 

tilbage til byen?  

Med dette idékatalog ønsker vi at skabe et nyt værktøj for planlæggere, arkitekter, 

boligorganisationer og aktive lokale kræfter, der står overfor at skulle udvikle en-

ten nye eller eksisterende boliger for unge. Kataloget sammenfatter best practice 

og forskning inden for kollegie- og ungdomsboliger og frembringer ligeledes ny 

viden og indsigter i, hvordan den gode ungdomsbolig etableres, indrettes og dri-

ves med henblik på at skabe varige fællesskaber og social interaktion på tværs af 

beboere og omgivelser. 

I Københavns Kommune har man besluttet at muliggøre opførelsen af 6.000 nye 

ungdomsboliger. Det er målet, at der i de nye boliger skal etableres gode og ved-

varende fællesskaber, ligesom der skal gives de bedst mulige rammer for, at de 

kan spille en positiv rolle i lokalområdet. I Sundholmskvarteret på Amager bli-

ver Øselsgården opført – en ny afdeling under boligorganisationen fsb med 110 

ungdomsboliger. Boligerne kommer til at ligge ved det nye rekreative område 

Kornblomstparken, som er skabt i et partnerskab mellem den lokale områdefor-

nyelse, de omkringliggende almene boligafdelinger og Københavns Kommune. 

Øselsgården er dermed en oplagt case til at eksperimentere med, hvordan det 

sociale miljø kan styrkes fra starten og hvilke potentialer, der kan aktiveres i den-

ne forbindelse. Idékataloget er dog først og fremmest en generel vejledning til at 

skabe og understøtte det gode miljø. 

1. Indledning

”For at få eftertragtede kollegier/ungdomsboliger 
er det vigtigt, at bygningen kan danne rammerne 
for et velfungerende socialt fællesskab.”
- BYR-gruppen, 2013

1. INDLEDNING

Atrium i Ramblaen, Aalborg (foto: 2+1)
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Ungdomsboligens rolle

Med stigende ungdomsårgange og nye livsformer blandt den danske ungdom er 

kollegie- og ungdomsboliger blevet et vigtigt element i dansk boligpolitik. Det 

skyldes, at de både kan tilbyde frie og økonomisk fordelagtige rammer for de-

res beboere. Samtidig er der stor efterspørgsel på boligerne med 1 ungdomsbo-

lig per 13 unge i aldersgruppen 18-29 

år i Københavnsområdet. Derudover 

forventes en vækst på 30% i denne al-

dersgruppe, hvilket svarer til ca. 40.000 

unge frem mod 2023. Derfor har Kø-

benhavns Kommune i det seneste 

kommuneplantillæg udvidet kvoten 

for opførelse af ungdomsboliger fra 

3.000 til 6.000 boliger over det næste 

årti. 

Ungdomsboliger er et vigtigt middel til 

at håndtere den store tilvækst og efter-

spørgsel på boliger til unge i både Kø-

benhavn og de fleste andre større byer. 

Samtidig er der dog en række udfordringer ved ungdomsboligerne. De scorer la-

vest, hvad angår boligtilfredshed blandt alle boligformer med 4,2 ud af 10 mod 

landsgennemsnittet på 5,8. En central udfordring ligger i, at skabe et tæt fælles-

skab i en bolig, der af mange beboere betragtes som midlertidig – og at skabe 

dette fællesskab ret hurtigt. Samtidig er der indikationer på, at mikset mellem 

unge under uddannelse og andre unge med særlige behov alt for sjældent indfri-

er den fælles boligsituations potentiale til at skabe fællesskaber og samhørighed, 

og blive en aktiv ressource i lokalområdet. 

Det lokale udgangspunkt 

Dette idékatalog skal læses i konteksten af den stigende efterspørgsel og de udfor-

drede fællesskaber på tværs i ungdomsboligerne. Konkret spiller idékataloget ind 

med viden, ideer og anbefalinger til opførelse og drift af fremtidens ungdomsbo-

liger. Udgangspunktet er boligorganisationen fsb´s og Københavns Kommunes 

2. Baggrund

”Udfordringen i København og andre studiebyer 
er, at boligmarkedet ikke kan imødekomme det 
stigende behov for gode og billige studieboliger.” 
-Mette Reissmann, Formand for Folketingets By- og Boligudvalg (S), 2014. 

2. BAGGRUND

Unge københavnere (foto: Københavns 
Kommune)
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aftale om opførelse af 110 nye ungdomsboliger i Øselsgården i Sundholmkvar-

teret på Amager og den lokale områdefornyelses fokus på at integrere boliger-

ne i hele området. De tre projektparter ønsker, at der fra starten skabes et godt 

socialt miljø og et velfungerende beboerdemokrati i ungdomsboligafdelingen, at 

de kompakte fællesarealer udnyttes optimalt, og at de kommende beboere får de 

bedst mulige vilkår for at engagere sig i lokalområdet. 

Med de mange nye ungdomsboliger, der i de kommende år skal bygges i de store 

uddannelsesbyer, er det essentielt at skabe så gode rammer for fællesskaber og 

beboernes trivsel som muligt, samt at forbedre ungdomsboligafdelingers evne til 

at rumme socialt anviste beboere, som måske ikke er under uddannelse. Herud-

over er det en målsætning, at ungdomsboliger i højere grad indgår som en aktiv 

del af deres lokalområde og derved giver noget tilbage til byen. 

Danmark står i et historisk lavpunkt, hvad angår 
antallet af unge mellem 18-29. I dag er der 20 % 
færre unge end de 943.000, der var for ti år siden, 
men om ti år vil vi igen være på samme niveau. 
-Kuben, 2008.

2. BAGGRUND

Opslagstavle på Rasmus Nielsens Kollegium (foto: 2+1)
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Projektet er afstedkommet i et partnerskab mellem boligorganisationen fsb, Kø-

benhavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling) og Sund-

holmskvarterets Områdefornyelse. Det er håbet, at Øselsgården kan fungere som 

et lærerigt eksempelprojekt for kommende ungdomsboliger. Idékataloget vil der-

for give anbefalinger og svar på følgende spørgsmål:

• Hvad betyder det sociale miljø og fællesskaber for unge i 
og uden for ungdomsboliger?

• Hvordan kan en indsats omkring de fysiske rammer gøre 
en forskel for det sociale miljø?

• Hvordan kan beboere i ungdomsboliger i højere grad 
aktiveres til deltagelse og beboerdemokrati med det 
formål at højne ejerskabet og forlænge botiden?

• Hvordan kan ungdomsboligafdelinger komme til at 
spille en større rolle i det lokalområde, de ligger i, så 
afdelingerne ikke lukker sig om sig selv?

For mange unge er det grundlæggende behov at få tag over 

hovedet til en pris, der er til at betale og inden for en over-

skuelig afstand til universitet, arbejde mv. Men det betyder 

ikke, at unge ikke har andre krav til en fremtidig bolig. Når de 

basale behov er opfyldt, er der en række varierende fysiske 

og sociale elementer, der har betydning for livskvaliteten, 

fællesskabet og glæden ved at bo i en ungdomsbolig.

2.1 Idékatalogets afsæt

2.1 IDÉKATALOGETS AFSÆT

Foto: Københavns Kommune
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Almene ungdomsboliger: 

Er opført, ejet og drevet af almene boligorganisationer med det formål at stille 

passende boliger med en rimelig husleje til rådighed for alle med behov, samt at 

give beboerne medindflydelse der hvor de bor. Almene ungdomsboliger er opført 

siden 1996 og kan både være etableret som enkelte boliger spredt  i en bebyggel-

se med f.eks. almene familieboliger, eller være etableret som en bebyggelse, der 

fremstår som et kollegium. Medindflydelsen i almene ungdomsboliger sikres via 

beboerdemokratiet, og afdelingsmødet er således den øverste myndighed i bo-

ligafdelingen. Beboerne beslutter selv aktiviteter og arbejder i afdelingen, samt 

godkender budgettet. Herudover godkender de også regnskabet. Beboerne i al-

mene ungdomsboliger er unge uddannelsessøgende og ”andre unge med særlige 

behov”, som typisk anvises hertil af kommunen. I denne rapport er denne type 

boliger betegnet ”ungdomsboliger”. 

Støttede kollegieboliger: 

Betegnes formelt ’selvejende ungdomsboliginstitutioner’. Disse boliger er opført 

med offentlig støtte efter andre regelsæt end almenboligloven, og er selvstændi-

ge, uafhængige institutioner, som ikke tilhører en boligorganisation. Det er ikke 

længere muligt at opføre selvejende ungdomsboliginstitutioner med offentlig 

støtte. Selvejende ungdomsboliginstitutioner er typisk opført som enkeltstående 

kollegier, og administreres oftest af almene boligorganisationer. Beboernes med-

indflydelse sikres via beboermødet, men til forskel fra almene boligafdelinger er 

institutionens bestyrelse den øverste myndighed. Er den selvejende ungdomsbo-

liginstitution opført før 1978, er beboerne udelukkende unge under uddannelse. 

Er boligerne opført efter 1977 kan beboerne også være ”andre unge med særligt 

behov”, da boligerne som i lighed med almene ungdomsboliger er omfattet af 

reglerne om boligsocial anvisning fra kommunen.

I denne rapport er denne type boliger betegnet ”kollegieboliger”.  

Socialt miljø:

Det sociale miljø i kollegie- og ungdomsboliger kan ses som det uformelle fæl-

lesskab og sociale interaktion, der foregår i hverdagen mellem beboerne. Det 

være sig ifa. venskaber, arrangementer eller et velfungerende beboerdemokrati. 

Det følger af ovenstående, at der som udgangspunkt kan være flere udfordringer 

forbundet med at etablere velfungerende sociale miljøer i nyere selvejende ung-

domsboliginstitutioner (opført efter 1977) og i almene ungdomsboliginstitutio-

ner, hvor andre unge med særlige behov er en del af målgruppen. I Københavns 

Kommune skal hver tredje ledige bolig som udgangspunkt stilles til rådighed 

med henblik på boligsocial anvisning, jf. nugældende udlejningsaftale mellem 

Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds.

Begrebsafklaring
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Idékataloget er baseret på en undersøgende og afklarende tilgang til det sociale 

miljø i ungdomsboliger og kollegier, hvor en række metoder er blevet anvendt. 

Indledningsvist er den eksisterende forskning blevet afdækket gennem desk re-

search. Herefter er der gennemført i alt ni kvalitative interviews med henholdsvis 

eksperter og fagfolk inden for ungdomsboliger og lokale ressourcepersoner med 

kendskab til det sociale miljø og projekter i Sundholmskvarteret. 

Projektgruppen har været på casebesøg til syv forskellige ungdomsboligbyggerier 

i København og i Aalborg. I København besøgte projektgruppen det socialt vel-

fungerende Rasmus Nielsens Kollegium og ungdomsboligerne i Rugbakken, hvor 

beboerne har meget lidt indbyrdes kontakt. I Aalborg besøgte projektgruppen 

de nyåbnede ungdomsboliger Ramblaen, Kvadratet og Idrætsbyen, samt Henius 

House og Larsen Waterfront, som på besøgstidspunktet (december 2013) begge 

var under opførelse. 

De eksisterende beboere i kollegie- og 

ungdomsboligers holdninger blev af-

dækket gennem en kvantitativ spør-

geskemaundersøgelse gennemført af 

boligorganisationen fsb med en høj 

svarprocent på 40%. 

Som supplerende undersøgelsesmeto-

de blev der afholdt et fokusgruppein-

terview med tre unge på venteliste og 

en ung lokal repræsentant fra Sund-

holmskvarteret. 

2.2 Idékatalogets metode 

2.2 IDÉKATALOGETS METODE

Foto: Københavns Kommune
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Idékataloget er skrevet til alle, der arbejder professionelt med ungdomsboliger 

– hvad enten det er arkitekten eller planlæggeren, den lokale ressource- og net-

værksskaber eller repræsentanter fra boligorganisationen. Idékataloget samler 

viden, best practice, eksempler og en række anbefalinger til, hvordan det sociale 

fællesskab i en ungdomsbolig kan styrkes.

Idékatalogets anbefalinger henvender sig til forskellige læsere. Derfor er hver anbe-

faling markeret med et symbol, der viser hvilke grupper, den er særlig relevant for. 

2.3 Hvem har glæde af dette 
idékatalog?

Arkitekten og planlæggeren 
Sidder i både kommune og boligorganisation, men også eksternt i en råd-

giver- eller udførerrolle. Har først og fremmest interesse i udformnings- og 

byggefasen i nybyggeri og renoveringer.

Lokale kræfter
Engagerede lokale foreninger eller kommunale initiativer, som kan tænkes 

at kunne drage nytte af eller samarbejde med en ungdomsboligafdeling eller 

et kollegium. Eksempelvis områdefornyelser, lokalråd, lokale foreninger mv. 

Boligorganisationen

Er enten ejer eller administrator af kollegiet eller ungdomsboligafdelin-

gen. Har derfor indflydelse og interesse for såvel byggeri som indretning 

og drift. 

2.3 HVEM HAR GLÆDE AF DETTE 
IDÉKATALOG?



SOCIALT MILJØ I UNGDOMSBOLIGER
IDÉKATALOG 11

Idékataloget fokuserer særligt på unge mellem 18-29 år, da de udgør langt stør-

stedelen af eksisterende beboere i ungdomsboliger og kollegier i dag. 

En kultur af flygtige fællesskaber

Ungdomskulturen i denne aldersgruppe har ændret sig markant i de sidste årtier 

fra at bestå af faste mainstream og subkulturer til en langt mere fragmenteret 

og sammenblandet livsstil. I dag bruger unge mennesker elementer fra mange 

verdener og forskellige kulturer for at danne deres eget individuelle udtryk. Indi-

vidualitet er både blevet en nødvendighed og et krav for unge mennesker i Dan-

mark. 

Dermed er unges fællesskaber også under forandring. Hvor unge tidligere fandt 

sammen i definerede kulturelle rammer – som fx flipper, punker eller yuppie, 

bindes de i dag sammen i mindre og mere flygtige fællesskaber med fælles koder, 

der er unikke blandinger af andre koder. Her er det vigtigt, at den unge kan skrive 

sin egen historie, der kan give anerkendelse og accept inden for det specifikke 

fællesskabs rammer ved at ”præsentere en særlig individualitet, som skal fremstå 

tydeligt, hvis man vil tages alvorligt i gruppen og dermed fortsat være populær” 

(Friis Madsen, 2008). De mange muligheder og valg skaber en konstant jagt på 

anerkendelse, som bliver et grundlæggende vilkår i de unges tilværelse og i de 

fællesskaber, de indgår i. 

Fællesskabernes koder

Socialt udsatte unge kan have svært ved at leve op til disse vilkår, da de nye fælles-

skaber kræver mange sociale og mentale ressourcer for at kunne begå sig. Mange 

fællesskaber er præget af latente og usagte forudsætninger og koder, som kan 

være svære at gennemskue som udenforstående.

Disse nye fællesskaber stiller store krav til skabelsen af gode og inkluderende so-

ciale miljøer i kollegier og ungdomsboliger med plads til alle.  Det skyldes den 

stærkt differentierede og varierede beboerskare, hvor både unge under uddan-

nelse og socialt anviste unge bor og lever side om side. Udfordringen ligger i at 

skabe rammerne for nye og positive fællesskaber på tværs af beboere, der kom-

mer begge grupper til gode.

2.4 Hvem er ’de unge’ og hvad 
består deres fællesskab af?

”Unges boligsituation [må] vurderes i forhold til 
de unges sociale liv og forestillinger eller præfe-
rencer, hvad angår deres bolig” 
-Kuben, 2008.

2.4 HVEM ER ’DE UNGE’ OG HVAD 
BESTÅR DERES FÆLLESSKAB AF?
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Unge bor som oftest i deres ungdomsbolig i 1-3 år. Det er derfor udfordrende at 

skabe fællesskaber omkring en bolig, som mange beboere opfatter som midler-

tidig. Der er behov for betragte deltagelse i fællesskabet med en kortere tidshori-

sont, så de fleste resultater og succeser ikke ligger langt ude i fremtiden, men også 

gavner dem, der bor der nu. 

Dette idékatalog sætter fokus på kollegie- og ungdomsboligernes potentiale som 

katalysator for at skabe, vedligeholde og facilitere meningsfulde fællesskaber på 

tværs af beboerskarer. 

2.4 HVEM ER ’DE UNGE’ OG HVAD 
BESTÅR DERES FÆLLESSKAB AF?

Beboere i ungdomsboligafdelingen Gyldenløvesgade 12 (foto: Boligorganisationen fsb)
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Idékatalogets undersøgelser og anbefalinger bygger på en skalamodel, der stræk-

ker sig i fire temaer fra den helt nære dimension i det enkelte kollegie eller ung-

domsboligafdeling til det symbolske, kommunikative niveau. 

Hvert skalatrin repræsenterer et temakapitel. Her beskrives de centrale under- 

søgelsesresultater og de vigtigste udfordringer i forbindelse med temaet. Herefter 

præsenteres en række konkrete anbefalinger til at imødekomme udfordringerne 

udledt på baggrund af undersøgelser, best practice mv. De fire temakapitler giver 

tilsammen et overblik over eksisterende udfordringer og mulige løsninger til at 

skabe bedre sociale miljøer i ungdomsboligafdelinger.

2.5 Læsevejledning

2.5 LÆSEVEJLEDNING



SOCIALT MILJØ I UNGDOMSBOLIGER
IDÉKATALOG 14

Sammendrag:

Alle skal føle, at de har plads, og kan deltage i den grad, de har tid og lyst 

til. Muligheden for selv aktivt at vælge det sociale til og fra er vigtigt for de 

unge. Samtidig skal de føle, at de kan være med til at præge det sted, de bor, 

og at en aktiv indsats bliver taget alvorligt og anerkendes.  

Et hjem og et godt socialt miljø

Ungdomsboliger skal først og fremmest være et sted, hvor unge kan slappe af og 

føle sig hjemme. På mange casebesøg blev det fremhævet, at inventarets design 

og pris ikke er afgørende, så længe det er hyggeligt, hjemligt og funktionelt. Man-

ge unge vælger en ungdoms- eller kollegiebolig, fordi de gerne vil dyrke et socialt 

liv der, hvor de bor. Det er derfor helt essentielt at skabe gode fysiske rammer for 

dette, men også at skabe et fundament for deltagelse og engagement. 

Tema 1: Sociale aktiviteter, 
deltagelse og organisering

”Det positive fællesskab synes […] at forudsæt-
te stærke rammer i form af gode fællesfaciliteter 
og traditioner, der opfordrer til samvær” 
-Engholm, 2009.

TEMA 1: SOCIALE AKTIVITETER, 
DELTAGELSE OG ORGANISERING

BEBOERDEMOKRATI
Ca. 69 % af beboerne i ungdomsboliger deltager 
ikke i beboerdemokratiet. 
Når de adspurgte bliver bedt om at nævne de tre 
vigtigste årsager til dette, svarer de:
70 % fordi de ikke har tid
42 % fordi det ikke har nogen interesse 
37 % fordi de mangler information om det
- Spørgeskemaundersøgelse af boligorganisa-
tionen fsb, januar 2014.

Beboere i ungdomsboliger har sjældent viden om eller erfaring med beboerde-

mokrati. Derfor kommer deltagelse i beboerdemokratiet for dem hurtigt til at 

lyde som en uoverskuelig opgave, de hverken føler, de har tid eller lyst til. Hvis de 

skal engagere sig i deres bolig, kan det derfor være en fordel at tale om deltagelse 

i mere bred forstand frem for beboerdemokrati.

Beboerne vil som oftest gerne involveres og have indflydelse på det sted de bor, 

og mange lægger vægt på, at det er vigtigt, at man mødes og taler sammen. De 

føler sig imidlertid fremmedgjorte overfor beboerdemokratibegrebet, og er ikke 

overbeviste om, at de har nogen reel indflydelse på de beslutninger, der skal træf-

fes. Det er nødvendigt at arbejde på at gøre det overkommeligt og få specificeret, 

hvordan og på hvilke præmisser man kan engagere sig.

”Det, jeg har oplevet, er, at det er meget topsty-
ret i forvejen (med en bestyrelsesformand), man 
kan ikke rigtig gøre en forskel.” 
- Alexander, 23 år, studerende, har søgt bolig via CIU, 2014.
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Unge med højt uddannelsesniveau, hvor arbejdet med det formelle beboerdemo-

krati også er relevant i forhold til deres studie er ikke svære at få med, men hvad 

med de mange andre? Undersøgelser peger entydigt på, at beboere, som ikke er 

under uddannelse, er de sværeste at engagere. Kun 12 % i boligorganisationen 

fsb’s undersøgelse svarer, at de oplever, at denne gruppe deltager i fællesskabet i 

almindelighed. Hvordan gør man det ikke bare overkommeligt at deltage, men til 

en spændende og lærerig proces?. 

Den digitale virkelighed

Unges sociale interaktion er præget af en sammensmeltning mellem det digitale 

og fysiske liv, hvor begge sfærer overlapper og understøtter hinanden i daglig-

dagen. Men det ene udelukker ikke det andet, for det er i det fysiske møde at 

fællesskaber bliver opbygget, og man får en klarere fornemmelse af sin egen for-

pligtelse over for fællesskabet. Dette er mindre ligetil digitalt. Men digitale plat-

forme kan understøtte de tillidsbånd, der er opbygget og være et led i at få skabt 

så mange forbindelser som muligt.

I dag bruges digitale platforme primært til information om stedet til potentielle 

beboere, mens nogle ungdomsboliger har facebookgrupper o.l. til intern kom-

munikation og opdateringer. Her er det vigtigt med information fra administra-

tionens side fx vedr. reparationer eller andet, der påvirker beboernes hverdag. 

Sammen om driften

Udfordringen for det sociale miljø og organiseringen af ungdomsboliger er at få 

beboerne til at engagere sig og føle sig forpligtet overfor, hvad mange opfatter som 

en midlertidig bolig. Målet er at skabe grundlaget for fællesskabet og et socialt 

miljø, der giver incitament til at deltage og blive boende så længe som muligt. 

Det er i dag allerede muligt for beboere i kollegie- og 

ungdomsboliger at have lønnet arbejde i tilknytning 

til deres bolig, såfremt der er tale om funktioner, som 

ikke kræver en særlig faglighed (rengøring/trappe-

vask etc.). En øget brug af beboere som arbejdskraft 

kan være en alternativ vej til at skabe ejerskab og tillid 

mellem beboere på bostedet. 

23 % af unge beboere oplyser, at de ikke ved, 
hvad beboerdemokrati er.
- Spørgeskemaundersøgelse af bolig-
organisationen fsb, januar 2014.

Beboer i ungdomsboligafdelingen på Sjællandsgade 22 
(foto: boligorganisationen fsb)
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1) Involver beboerne tidligt i nye ungdomsboligafdelinger

De unge vil gerne være med til at præge deres nye hjem fra starten fx ved at være 

med til vælge fællesrummenes funktioner og indkøbe møbler.  

Denne involvering kan ske med en gruppe udvalgte beboere allerede inden ind-

flytning (i nye afdelinger). Det skal overvejes, hvordan denne gruppe kan være 

med til at inkludere de andre beboere, så det ikke for de andre beboere kommer 

til at føles som der allerede er fastlagt rammer, de ikke har mulighed for at præge.  

Det betyder ligeledes meget, at de unge mærker, at de bliver lyttet til, har med-

bestemmelse, og får mulighed for at investere i de ting, som de løbende synes 

mangler på stedet.

Hvordan: I nye afdelinger kan de øverste på ventelisten inviteres til at komme og se 

stedet og deltage i en workshop mhp. indretning af fællesrum mv. 

”Jeg tror, jeg ville føle mere for ste-
det, hvis jeg havde været med til at 
indrette det. Måske kan man endda 
være med, før man flytter ind?” 
- Hicham, 22 år, studerende, beboer i Sundholmskvarteret, 2014.

2) Tag initiativ til fælles oplevelser fra starten

Ved at forberede/arrangere en række events omkring indflytning skaber man mu-

lighed for, at de unge får en fælles referenceramme fra starten. 

I nyetablerede afdelinger kan man med fordel gøre indflytningen til en event, 

så de nye beboere mærker, at afdelingen er forberedt på at tage i mod dem. En 

event skaber den første fælles oplevelse på tværs af beboere og sørger for, at alle 

beboere får mødt hinanden. I eksisterende  ungdomsboliger og kollegier, kan der 

også tages initiativ til arrangementer, som kan være med til at kickstarte et nyt 

fællesskab og skabe en fælles historie. For beboere som har lysten, men mangler 

en ramme, kan det være springbrættet til større engagement, bedre kendskab til 

naboerne og et større ejerskab til det sted, man bor.  

”Det vigtigste er tiden op til indflyt-
ning, den skal I have helt styr på. 
Hvad er det man vil gøre i perioden 
op til de flytter ind, hvordan bliver de 
budt velkommen?”
-Iben Koch, Direktør i CIU, 2013.

Anbefalinger
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Hvordan: Boligorganisationen skal stå for at arrangere indflytningsarrangementer 

og sørge for, at de nye beboere bliver godt informeret om, hvad der kommer til at 

foregå, og at de får besked i god tid. Lokale foreninger, kommunale initiativer eller 

forretningsdrivende kunne ligeledes være med til at hjælpe sådanne arrangemen-

ter på benene for ligeledes at knytte bånd til lokalområdet med det samme. 

3) Sæt velkomst og traditioner i system

En god måde at opretholde traditioner på og samtidig sørge for et fortsat engage-

ment i afdelingen, er en god velkomst og introduktion til stedet. 

En god introduktion til hvordan tingene fungerer, er meget vigtigt for løbende 

at få så mange som muligt inkluderet i fællesskabet. Det kan være svært som ny 

beboer i en veletableret ungdomsbolig selv at skulle tage det første initiativ for 

”hvordan gør vi tingene her?”. Ved at have nogle udvalgte personer, der tager sig 

af velkomsten, får alle nye beboere en mulighed for at blive en del af fællesskabet 

fra dag ét. En ordentlig velkomst har også betydning for, hvordan man som bebo-

er selv tager imod nye beboere, og man er således med til at skabe nye kulturbæ-

rere og opretholde de gode traditioner og initiativer. 

Hvordan: Ejendomsfunktionæren i ungdomsboligafdelinge kan være med til at 

starte en tradition omkring velkomst til nye beboere. Derfra er det forventet, at be-

boerne fortsætter, og løfter opgaven. 

”Kollegier (ungdomsboliger) er sårbare 
miljøer i den forstand, at folk bor der i så 
kort tid. Det bliver hurtigt historieløst.” 
-Iben Koch, Direktør i CIU, 2013.

4) Overskueliggør deltagelse 

En måde at gøre deltagelsen mere overkommelig på, er ved at skabe mange mindre 

ansvarsområder og tillidsposter.

Deltagelse i beboerdemokratiet kan for nogle være en træg og uoverskuelig pro-

ces. Ved at skabe mange små ansvarsområder i tilknytning til kollegie- og ung-

domsboligerne, kan ansvaret fordeles på flere hænder. På den måde tager flere 

beboere ejerskab til et lille område og bliver introduceret til deltagelsen i den 

grad, de har overskud til. Det bliver herefter også klarere, om man har lyst til at 

involvere sig yderligere.

Det kan ligeledes være en fordel at udstyre de unge med en række styringsred-

skaber, der kan hjælpe dem til at komme i gang. Det kan være en guide med ret-

ningslinjer og gode råd eller en mentor, der kan forklare, hvordan man fx plan-

lægger og afholder et møde eller skriver et referat.  
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”Flere har noget at bidrage med, end 
de måske tror.”
-Birgitte Richter, ansat hos boligorganisationen fsb og tidligere beboer på Rasmus Nielsens Kollegium, 
2014.

Hvordan: På kollegier kan man ved beboermødet nedsætte et beboerråd, som kan 

uddelegere forskellige opgaver. I almene ungdomsboliger kan afdelingsmødet 

nedsætte beboergrupper med samme formål. Administrationen kan udarbejde et 

hjælpeværktøj/årshjul, som sammen med en kort tekst og gode råd inkl. tidligere/

andre unges erfaringer illustrerer, hvad man forpligter sig til, når man deltager i en 

beboergruppe/afdelingsbestyrelse. Administrationen kan endvidere hjælpe med at 

”oversætte begreberne” og formidle indholdet og mulighederne i deltagelsen.

5) Anerkend deltagelse og involvering 

Det er vigtigt, at deltagelse og engagement anerkendes og bliver tillagt en særlig 

værdi. 

Dette kan vise sig gennem en udtalelse/anbefaling fra administrator, så man har 

dokumentation for det arbejde, man har udført. Dette kan fungere som en mo-

tivation, og det er godt at få klargjort de kompetencer, man tilegner sig gennem 

aktiv deltagelse i afdelingsbestyrelse, beboergrupper, bestyrelse eller beboerråd. 

På den måde får det en særlig værdi, også i forhold til at de unge kan bruge disse 

kompetencer fremadrettet. 

Hvordan: Administrationen eller ejendomsfunktionæren skal tilbyde at skrive en 

anbefaling på baggrund af beboernes deltagelse. 

6) Gør driften til en del af udviklingen

Driftspersonalet  skal engageres og motiveres til også at tage et socialt ansvar. 

Ejendomsfunktionærer i kollegier og ungdomsboligafdelinger spiller en overra-

skende stor rolle. De har den daglige kontakt med beboerne, og fungerer som et 

fælles socialt referencepunkt for hele ungdomsboligafdelingen. Der er gode er-

faringer med en opsøgende tilgang, hvor ejendomsfunktionærerne hjælper med 

at videreføre den gode tone og traditionerne, så man ikke skal starte forfra, hver 

gang der er væsentlig udskiftning blandt  beboerne. Sammen med administra-

toren kan driftspersonalet med fordel i højere grad hjælpe til med beboerråd/

afdelingsbestyrelser og opstart af diverse udvalg og tillidsposter.

Hvordan: Sæt mere tid af til at ejendomsfunktionærer kan påtage sig en social ud-

viklende rolle. Samtidig skal ejendomsfunktionærerne klædes bedre på til denne 

rolle, fx via kurser og erfaringsudveksling. Boligorganisationen kan tilbyde dette 

– evt. i samarbejde med andre boligorganisationer.
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7) Udnyt nye og eksisterende digitale kanaler til socialt fællesskab

Tag forskud på fællesskabet gennem digitale platforme såsom facebook og insta-

gram, der kan formidle lokale billeder og oplevelser mellem beboerne

Ved tildeling af boligen kan de unge modtage et link og invitation til en facebook-

gruppe for beboere i ungdomsboligen. Herfra koordineres al intern beboerkon-

takt, events og fester og der kan lægges tips, links og inspiration op. Det hjælper 

til at skyde fællesskabet i gang tidligt. 

I eksisterende boliger kan de sociale medier også udnyttes på nye måder. Eksem-

pelvis kan instagramkonto for kollegiet eller ungdomsboligafdelingen gå på run-

de i en uge af gangen imellem beboerne, så de skiftes til at administrere den og 

dokumentere deres hverdag. Det skaber nye bånd mellem beboere, og giver dem 

en mulighed for at følge med i hinandens hverdag. Det er vigtigt, at alle beboere 

får en mulighed for at komme med i dette initiativ, så det ikke udelukker nogen.

Hvordan: Boligorganisationen kan oprette facebooksiden, men efter indflytning 

vil den skulle drives af beboerne selv. De genererer selv indholdet på siden.  På in-

stagram kan beboergruppen eller beboerrådet oprette en konto og lave en oversigt 

over hvornår hvilke værelser/boliger skal have kontoen. 

8) Opret socialt og beboerdemokratisk rejsehold

Tilbyd særlig hjælp til de sårbare fællesskaber, nye som gamle.

Et socialt rejsehold kunne være en del af ydelserne til kollegier og ungdomsboli-

gafdelinger, hvor det sociale liv er under pres eller har brug for særlig hjælp, fx i 

forbindelse med nyetablerede ungdomsboliger. ”Rejseholdet” kunne tilbyde en 

form for ”kickstartspakke” og rådgive ud fra deres erfaring og viden om best prac-

tice. De kunne således stå for at facilitere, at der bliver taget initiativ til forskellige 

komiteer, tillidsposter, facebookgrupper mm.

Hvordan: Boligorganisationerne skal nedsætte en gruppe af ansatte og evt. beboe-

re med erfaring og særlig viden om ungdomsboligernes sociale dynamik, der kan 

varetage denne rolle. 

Lokalt eksempel:
Man kunne bl.a. lade sig inspirere af http://insta-
gram.com/fortovssouvenirs til at få en historisk 
tur i Sundholmskvarteret. Flere af de lagte sten 
kan ses fra Øselsgården.
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Sammendrag:

Det er vigtigt at fjerne så mange barrierer for det sociale liv som muligt. Det 

sociale liv skal gøres let tilgængeligt og må gerne være nemt og uforpligten-

de såvel som bestå af faste arrangementer og traditioner. Det kan de fysiske 

rammer være med til at understøtte, ligesom de kan være med til at sætte 

tonen for, hvad det er for en type socialt liv og aktiviteter, man ønsker i den 

enkelte ungdomsboligafdeling eller kollegie. 

Tema 2: Fysiske rammer og 
muligheder

”Det er generelt, at de kollegier, der har mange 
faciliteter, er de kollegier, der fungerer godt på 
det sociale plan og skaber rammerne om fælles-
skab for beboerne.” 
-BYR-gruppen, 2013.

TEMA 2: FYSISKE RAMMER OG 
MULIGHEDER

Let adgang til fællesarealer

Der skal være fokus på, at det er de unges hjem, og at der derfor skal være let 

adgang rundt i bygningen og til fællesarealerne. Hvis man skal bruge nøgler eller 

kort til at komme rundt, kommer det hurtigt til at minde om en institution, og 

det er det sidste beboerne ønsker. Overvågning og låse bør ikke være nødvendigt. 

Dette kan sandsynligvis også være med til at skabe mere tillid mellem beboer-

ne. Det er med til at skabe fællesskab og socialt liv, at man møder hinanden helt 

tilfældigt i de dagligdags gøremål. Barrierer som fx depositum eller lejeudgifter 

til fælles- og festlokaler betyder, at de formentlig kommer til at stå tomme og 

ubrugte hen. Med sådanne tiltag fjerner man muligheden for dagligdagens til-

fældige/uplanlagte møder og samvær i fællesarealerne. En gratis anvendelse af 

alle fællesfaciliteter  vil dog afspejles i driftsomkostningerne og dermed huslejen.

Fællesfaciliteter skal være adskilt fra boligerne for at undgå forstyrrelser og larm. 

En stor del af beboerne i kollegie- og ungdomsboliger betragter ikke kun deres 

bolig som et hjem, men også som en arbejdsplads. Der er derfor gode erfaringer 

– fx fra Rasmus Nielsens Kollegium – med etablering af studierum, hvor der er ro, 

og beboerne har mulighed for at fordybe sig i sine studier. 

”Det er godt med rum, hvor man har mulighed 
for at være social, og hvor man uden en aftale kan 
opsøge det sociale, hvis og når man har lyst.” 
- Beboer på Rasmus Nielsens Kollegium, København, 2013.
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Multi- eller monofunktionalitet

Der kan være fordele og ulemper ved, i hvor høj grad man planlægger fællesfa-

ciliteternes funktion. Monofunktionelle rum kan give mere identitet, historie og 

retning til en ungdomsboligafdeling, da man lægger sig fast på en type brug og 

dermed skaber en klarere tradition og værdier for de unge at indskrive sig i og 

forholde sig til. Samtidig har multifunktionelle rum og faciliteter åbenlyse forde-

le ift. pladsudnyttelse og til at skabe liv i rummene hele døgnet. Som eksempel 

kan et køkken omdannes til festsal eller en læsesal benyttes som grupperum eller 

fjernsynsstue. 

Man skal derfor gøre sig klart, om man vil bygge en kultur op med faste holde-

punkter og fastlægge, hvad folk skal mødes om på dette sted, fx studieaktiviteter, 

i stedet for store udefinerede fælleslokaler. 

Praktisk indretning af hverdagen

Det er vigtigt, at praktiske hverdagsgøremål, som fx aflevering af affald eller stor-

skrald er ligetil. Det skal være nemt og praktisk for beboerne selv at sørge for, at 

der er pænt. Det er ligeledes godt, hvis der er sørget for depot- eller opbevarings-

rum til spil, ekstra stole osv., så beboer-

ne ikke skal opbevare det i deres egne 

hjem.

En barriere i forhold til ophold i fæl-

lesområder eller i forhold til at invitere 

folk udefra til arrangementer kan være, 

hvis der kun er toiletter i lejlighederne. 

Beboerne har ikke lyst til at skulle stille 

deres private toiletter til rådighed ved 

fællesarrangementer, og det er derfor 

vigtigt, at der bliver placeret toiletter i 

forbindelse med fælleslokalerne. 

”Hvis de kunne ønske nogle andre fællesfacilite-
ter, ville de gerne have nogle mere hyggelige fæl-
lesrum, fx et filmrum med projektor, der kan mod-
svare flere behov.”
- Casebesøg til Ramblaen i Aalborg, 2013.

Motionsrum på Rasmus Nielsens Kollegium (foto: 2+1)
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9) Placer fællesarealerne centralt

Hvis der er for mange barrierer i forhold til at opbygge og opretholde det sociale liv, 

dør det hurtigt ud. 

Isolerede fælleslokaler, hvor der ikke er plads til alle, er en barriere i forhold til et 

dynamisk/levende socialt miljø. Der er gode erfaringer med placering af fællesa-

realer ved indgangen, hvor man alligevel kommer forbi, og på den måde naturligt 

bliver inddraget i det sociale liv. Hvis fællesarealerne placeres centralt og et sted 

alle kommer forbi som en del af deres daglige rutiner, vil man lettere spontant 

kunne deltage i de aktiviteter, der foregår. Det bliver på den måde lettere og mere 

uforpligtende og ikke noget, der nødvendigvis skal aftales eller planlægges. End-

videre er det vigtigt, at der er placeret toiletter i nærheden af fællesarealerne.

Hvordan: Anbefalingen skal indtænkes i planlægningen og disponeringen af nye 

ungdomsboligafdelinger. 

10) Skab spændende og indbydende udearealer 

Tonen for det sociale liv sættes allerede uden for bygningen. Det er derfor vigtigt at 

have fokus på udearealer og synlighed fra starten. 

Der er ofte primært fokus på selve ejendommen, både når det drejer sig om nyop-

førelse og eksisterende byggeri, hvor man ønsker at skabe bedre socialt liv. Men 

indretning af udearealer, fx omkring indgangspartier, er det første man møder, og 

det er ofte der, der også er plads til de mere uforpligtende og flygtige møder. For 

dem, der ikke ønsker at dyrke det fælles sociale liv, er mødet omkring indgangen 

til bebyggelsen en mulighed for at opretholde en relation til de andre, man bor 

sammen med. Det er også med til at skabe tryghed, at man møder hinanden, og 

ved hvem hinanden er. 

Hvordan: Anbefalingen skal indtænkes i planlægningen og disponeringen af nye 

ungdomsboligafdelinger. Sparring og udvikling med lokale kræfter er oplagt, så 

der skabes faciliteter, der også kommer lokalområdet til gode. 

”Jeg tror også, at indgangen betyder 
noget. Det er jo der, man møder, og 
hilser på hinanden.” 
-Beboer i Ramblaen i Aalborg, 2013.

11) Giv fællesrummene en klar identitet

Der skal ikke være tvivl om de forskellige fællesarealers funktion/profil/brug.

Fællesarealerne skal have en klar identitet. Det gør det lettere at videreføre en tra-

dition, som nye og fremtidige beboere dermed nemmere vil kunne skrive sig ind 

i. Det er således vigtigt med rum, der både har en klar funktion, som fx læse- eller 

Anbefalinger

Rugbakken, Amager
Ungdomsboligerne i Rugbakken er bygget som 
tre tårne. Fælleslokalerne er placeret øverst i 
tårnene og bliver stort set aldrig brugt. Det er ikke 
steder man kommer tilfældigt forbi, og man får 
ingen indikationer på, om der foregår noget, før 
man er helt oppe i toppen af bygningen.
Derudover skal man lægge et depositum for at 
få lov at låne lokalerne, hvilket ikke lægger op til 
spontane sociale aktiviteter og møder mellem 
beboerne.  

Lokalt eksempel:
Udearealerne stopper ikke ved matrikelgrænsen. 
Med arbejdet i Sundholmskvarteret er der lagt op 
til, at de kommende ungdomsboliger i Øsels-
gården aktivt inviteres indenfor i Kornblomst-
parken, som ejes af VIBO og drives i fællesskab af 
VIBO og Københavns Kommune. 
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studierum, og arealer, som er fleksible og kan tilpasses forskellige arrangementer 

og tendenser.  

Hvordan: I indretning og udsmykning mv. af fællesrum, skal der tænkes i klare 

identiteter, fx gennem farve og materialevalg. 

12) Skab plads til det store fællesskab

Der skal være fællesrum, hvor der er plads til store forsamlinger. 

Der skal være plads til, at alle kan deltage i fællesaktiviteter, og at der fx er stole 

nok til alle. Dette er med til at styrke sammenhængskraften og fællesskabet, og 

det bør derfor prioriteres højere end flere små fællesfaciliteter. Det giver ligeledes 

større fleksibilitet og frihed til, at beboerne kan arrangere mange forskellige typer 

af arrangementer uden, at nogen skal føle sig ekskluderet. 

Hvordan: Anbefalingen skal indtænkes i planlægningen og disponeringen af nye 

ungdomsboligafdelinger.

13) Opsæt kort over lokalområdet 

Giv de unge mulighed for at dele lokale ’fund’ og forbedre deres overblik over deres 

lokalområde

Sæt et stort kort over lokalområdet op på en central placering – fx i et fællesom-

råde eller ved indgangen. Her kan beboerne gøre opmærksomme på interessan-

te steder i området, indtegne løberuter eller markere deres yndlingscafé. På den 

måde skabes der overblik over områdets tilbud, og de unge har mulighed for at 

dele lokalområdets oplevelser med hinanden. Kortet kan også have faste attrakti-

oner og muligheder markeret, så de fremhæves over for beboerne.

Hvordan: Anbefalingen skal indtænkes i planlægningen og disponeringen af nye 

ungdomsboligafdelinger, men kan også introduceres i eksisterende kollegier og 

ungdomsboligafdelinger.

Ramblaen, Aalborg
I Ramblaen findes der kun to fællesrum på hver 
10 m2. Det ene bruges primært til gruppearbejde 
i forbindelse med studier. Det andet er indrettet 
som lounge, men er ifølge beboerne overflødigt, 
da det er indrettet med nogle fancy ukomfor-
table designermøbler, de ikke gider sidde i særlig 
længe.
De store overdækkede gårde kan rumme alle 
beboerne, men er ikke opvarmede, så det er 
begrænset, hvornår og hvor meget de kan bruges. 
Derudover var der ingen siddemøbler i atriummet 
ved indflytning.

Digitale oversigtskort for unge
Der eksisterer i dag flere apps og digitale me-
dier, som hjælper unge med at finde de bedste 
tilbud og oplevelser i deres lokalområde. Her 
kan nævnes de digitale apps ”studierabat” og 
”studiz” mfl.  
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Sammendrag:

Relationer i lokalområdet har betydning for ens tilhørsforhold. For mange 

af de unge er det mere eller mindre tilfældigt, at de ender med at bo i det 

kvarter, de gør. Lokalområdet spiller dog en vigtig rolle i forhold til, hvordan 

de husker deres tid der, og om det er et sted, de unge har lyst til at blive bo-

ende. En styrkelse af den lokale tilknytning er derfor afgørende for en positiv 

boligoplevelse.  

Tema 3: Rollen i lokalområdet

TEMA 3: ROLLEN I 
LOKALOMRÅDET

Kend dit kvarter & din nabo

De unge i kollegie- og ungdomsboligerne skal ikke bare være passive beboere, 

men være et aktiv for kvarteret. De har ofte travlt med at finde sig tilrette i deres 

nye hjem, og deres unge voksenliv med enten uddannelse, arbejde og/eller gene-

rel identitetsskabelse og ungdomsboligafdelingerne kan derfor hurtigt komme til 

at lukke sig om sig selv. Det betyder, at et kvarter går glip af de unge som ressour-

ce, men også at de unge går glip af en masse af de oplevelser deres lokalområde 

vil kunne tilbyde. 

Ofte ved beboerne ikke hvilke tilbud deres lokalområde har at byde på, og de 

opsøger ikke altid selv eventuelle attraktioner og aktiviteter. Kontakten til lokal-

området opstår gennem spontane møder og daglige rytmer, men begrænser sig 

ofte til dette. For at øge brugen af lokalområdet er der behov for at øge beboernes 

kendskab til lokale tilbud og aktiviteter. Således vænner beboerne sig til fra star-

ten af  at bruge tilbuddene i deres lokalområde. 

Det ville være en god ide at finde nogle repræsentanter fra ungdomsboligafdelin-

gen eller kollegiet , der har tid og overskud til at engagere sig og være med til at 

videreformidle, hvad der sker i kvarteret til de andre unge.

”Man kunne godt forestille sig, at netværksgrup-
pen kunne påtage sig den opgave at arrangere 
ture rundt i kvarteret”. 
-Pedram Yosefipor, lokal i Sundholmskvarteret og medlem af netværksgruppen, 2013.

”De kunne fungere som talerør og være med til at 
skabe kontakt og dialog”. 
-Pedram Yosefipor, lokal i Sundholmskvarteret og medlem af netværksgruppen, 2013.



SOCIALT MILJØ I UNGDOMSBOLIGER
IDÉKATALOG 25TEMA 3: ROLLEN I 

LOKALOMRÅDET

Det er ligeledes vigtigt, at der bliver skabt relationer på tværs. Hvis der etableres 

kontakt til en række centrale personer i kvarteret, bliver den løbende kommu-

nikation lettere. Så snart man ved, hvem man skal tale med i forbindelse med 

afholdelse af arrangementer, eller har fået sat ansigt på nogle af dem, der fx er 

med til at arrangere sommerfesten i kvarteret, bliver det lettere at tage initiativet 

og at dukke op. Hvis den positive relation er etableret, er det også lettere at tage 

dialogen ved eventuelle konflikter. Det bliver lettere at tage hånd om eventuelle 

problemer tidligt, frem for at det vokser sig til en stor konflikt, inden der bliver 

kommunikeret og handlet.  

En barriere for at afholde arrangementer på tværs af bo-

ligafdelinger eller med andre boligforeninger fra lokal-

området kan være, at der ikke er nogen steder at afholde 

arrangementet, hvor der er plads til alle.  

Flytning

Mulighed for intern flytning eller opskrivning til andre 

boliger i kvarteret er et incitament til at vælge en ung-

domsboligafdeling. Det er samtidig med til at videreføre 

det etablerede fællesskab, hvis flere beboere rykker videre 

til samme opgang eller område. 

”Der er et generelt problem med plads i forbin-
delse med større arrangementer. Jeg kunne godt 
forestille mig, at vi ville låne lokaler af f.eks. 
Øselsgården, hvis det var en mulighed”.
-Rana Al-Chaer, lokal i Sundholmskvarteret og aktiv i samarbejdet med Sundholmskvarterets Områdefornyelse
 omkring udviklingen af Kornblomstparken, 2013. 

Driftsmænd i Himmerlands Boligforening, Kvadratet Aalborg (foto: 2+1)



SOCIALT MILJØ I UNGDOMSBOLIGER
IDÉKATALOG 26TEMA 3: ROLLEN I 

LOKALOMRÅDET

14) Sørg for en introduktion til lokalområdet 

Sørg for god information om områdets historie, liv og forskellige tilbud og 

aktiviteter. 

De unge har brug for en god introduktion til deres nye kvarter som nye beboere. 

De kender ofte ikke til kvarteret, og vil derfor have gavn af en form for introduk-

tionsmateriale, der kan fortælle dem om, hvilke tilbud der findes i området. Da 

de unge ofte har travlt med studier og individuelle sociale liv, som ikke behøver 

at være forankret lokalt, er det ikke tit de selv opsøger tilbuddene. Det kan derfor 

være en del af det materiale, man modtager, når man flytter ind. Ligeledes kan 

der arrangeres rundvisninger i kvarteret et par gange om året (fx af netværks-

grupper), hvor der informeres om, hvad der er af foreninger, frivilligt arbejde og 

hvad man ellers ville kunne engagere sig i i lokalområdet.  

Hvordan: de lokale foreninger og kommunale initiativer skal have mulighed for at 

komme med input til boligorganisationen om kvarterets tilbud og aktiviteter. Bo-

ligorganisationen kan derefter stå for at videreformidle til de unge fx i forbindelse 

med udsending af lejekontrakten eller i forbindelse med indflytning.  

15) Organiser beboerkontakt

Personlige relationer i lokalområdet er altafgørende for deltagelse og involvering 

på tværs.

Hvis man ønsker at skabe forbindelser på tværs, er det vigtigt, at der oprettes en 

personlig kontakt til centrale kontaktpersoner i området. Det kan være forman-

den for boligafdelingen, der ligger på den anden side af vejen eller et centralt 

medlem af en beboergruppe i en af de andre ungdomsboligafdelinger i området. 

Det kan organiseres vha. en kontaktliste, der løbende opdateres, og som er til-

gængelig for både ungdomsboligen og de centrale personer i kvarteret. Dette er 

vigtigt i forhold til organisering af initiativer og deltagelse. Invitationer på tværs 

bliver lettere, hvis der i forvejen er etableret en personlig relation. 

Hvordan: Driftspersonalet spiller en stor rolle i forhold til lokalområdet, da det ofte 

er dem, man ved, man kan gå til, hvis man har lokale initiativer. Ejendomsfunk-

tionærerne kan derfor være primus motor i forhold til at få formidlet kontakten 

mellem de unge og de lokale aktører. 

”Vi hængte invitationer op i opgange-
ne, men kommunikationsindsatsen 
var nok ikke god nok (…) En personlig 
kontakt ville nok have fungeret bed-
re… så folk virkelig ville føle sig vel-
komne”. 
-Birgitte Richter, tidligere beboer på Rasmus Nielsens Kollegium, 2014.

Anbefalinger
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16) Skab incitament til brug af lokalområdet

Rabataftaler med lokale forretningsdrivende er med til at skabe liv og forbindelser 

på tværs.  

Hvis der etableres rabataftaler med lokale forretningsdrivende i området er inci-

tamentet for beboerne større til at bruge disse tilbud i deres dagligdag. Der kunne 

ligeledes laves særlige aftaler omkring større begivenheder eller årligt tilbageven-

dende arrangementer. Dette vil være med til at sikre forretningslivet i kvarteret, 

samarbejdet og det lokale fællesskab. Det kunne fx være beboerrådet, afdelings-

bestyrelsen eller en beboergruppe, der stod for at få disse aftaler i hus, eller det 

kunne være aftaler, der blev lavet gennem netværksgrupper i kvarteret. 

Hvordan: Administratoren og/eller ejendomspersonalet kan hjælpe de unge ved at 

gøre opmærksom på mulighederne med rabataftaler. Derefter kan beboerne selv 

stå for etableringen af kontakterne. Man kunne også forestille sig, at det i nogle 

kvarterer var netværksgrupper eller områdefornyelser, der stod for at få etableret 

aftalerne.    

 

17) Gør ungdomsboligerne til et aktiv for lokalområdet

Faciliteter der kan bruges af lokale naboer mv. gør ungdomsboligerne til et aktiv i 

lokalområdet.

Lad ungdomsboligafdelingerne indeholde tilbud/faciliteter, der også er relevan-

te for andre mennesker i lokalområdet. Fællesfaciliteterne kan fx danne ramme 

om lokale foreninger og netværksgruppers møder eller sammenkomster, så læn-

ge udlånet ikke medfører forøgede driftsudgifter og ikke er til gene for beboerne. 

Udlånet skal derudover tilrettelægges således, at det kun i uvæsentlig grad be-

grænser beboernes egne muligheder for at benytte lokalerne. Med andre ord er 

der grænser for, hvor ofte fællesfaciliteterne kan lånes ud, ligesom der vil skulle 

betales et gebyr svarende til, hvad det koster at rengøre og oprydde i forbindelse 

med udlånet. Udendørsarealerne kan bruges i forbindelse med arrangementer 

i kvarteret eller der kan stilles faciliteter som basket- eller petanquebaner til rå-

dighed. På den måde bliver stedet et aktiv for kvarteret og dets beboere, og der 

skabes lokale relationer.

Hvordan: Boligorganisationen skal fastlægge rammer for hvilke faciliteter, der er 

offentligt tilgængelige og under hvilke omstændigheder, og hvilke der kan lejes ud 

i en ungdomsboligafdeling eller på et kollegium. I denne forbindelse skal de drifts-

økonomiske konsekvenser indgå i overvejelserne, herunder hvilket gebyr, der evt. 

skal tages for dette. Det lokale driftspersonale kan herefter står for koordineringen 

af de enkelte aftaler. 

Guldberg Byplads
Et eksempel på et privat rum man har åbnet 
op til glæde for områdets beboere er Guldberg 
Byplads, der om dagen fungerer som skolegård 
for Guldbergsgade Skole. Skolegården er således 
blevet en integreret del af det omkringliggende 
bymiljø, og fungerer nu som et rekreativt areal til 
gavn for både skole og lokalområde.
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Sammendrag:

Der er blandt de unge uklarhed om, hvilke muligheder og tilbud det er for-

bundet med at bo i en kollegie- eller ungdomsbolig. Der er brug for, at der 

tegnes en klarere profil for kollegie- og ungdomsboligerne, så de boligsø-

gende ved, at man i høj grad kan dyrke et dynamisk socialt liv i disse bolig-

typer. Derudover skal det være klarere, hvad der adskiller de forskellige ung-

domsboligafdelinger og kollegier fra hinanden med hensyn til muligheder, 

aktiviteter og beliggenhed. Dette skal gøres ved kommunikation, der i højere 

grad end nu henvender sig til de unge og taler deres sprog. 

Tema 4: Imageproblem – 
kommunikation og italesættelse

TEMA 4: IMAGEPROBLEM 
– KOMMUNIKATION OG 
ITALESÆTTELSE

Fordomme og forventninger

Der er fortsat fordomme omkring, hvordan livet er i henholdsvis ungdomsboliger 

og på kollegier. Til de negative hører bl.a., at kollegierne har snavsede køkkener 

og daglige larmende fester, og at man i ungdomsboliger får utilpassede og lar-

mende socialt anviste beboere som naboer og at man ikke ved, hvem der ellers 

bor i ejendommen. Der er dog også mange unge, der har forventning om fælles-

skab med fælleskøkkener og festsal på kollegier, mens der i forhold til ungdoms-

boliger er mere fokus på det positive ved individualiteten, og at man har sin egen 

selvstændige bolig. Mange unge er positive overfor det fællesskab, de forventer 

på de velfungerende kollegier. Det giver dem mulighed for at opbygge et person-

ligt netværk og få nye venner, særligt hvis det er unge, der er flyttet til langvejs fra, 

eller som netop er flyttet hjemmefra. 

Ønsket om at bo et sted præget af fællesskab, gode rammer for et socialt liv og 

faste traditioner, får nogle unge til at vælge ungdomsboligerne fra, da de ikke me-

ner, at de opfylder disse behov. De vælger i stedet de klassiske kollegier, hvor de 

ved, de kan få det fællesskab, de ønsker. Også selvom dette betyder, at de må gå 

”Jeg er lige flyttet til København (…) jeg vil helst 
bo sammen med nogen og have et socialt liv, der 
hvor jeg bor. (…) Jeg har hørt om mange, der er 
flyttet ud (af ungdomsboliger red.), fordi det bare 
er en lille lejlighed, og der mangler noget socialt. 
(…) Jeg har ikke lyst til at bo alene”. 
-Mie, 19 år, studerende, har søgt bolig via CIU, 2014.
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på kompromis med andre behov.

Flere ressourcestærke unge (fx unge der bor i forældrekøbte lejligheder), betrag-

ter ungdomsboliger som en boligform, der primært henvender sig til unge med 

sociale problemer. For unge, der selv har boet i almene boligområder, er der en 

mere positiv stemning omkring denne boligform, som de anser for værende en 

god begynderbolig. Det er primært ungdomsboliger i hovedstadsområdet, der er 

disse faste forestillinger om, da der lader til at være forskellige ideer om, hvem der 

bor i ungdomsboliger i København og i fx Middelfart. 

Kommunikation (og information)

Det handler grundlæggende om imagestyring. Hvilke informationer er let tilgæn-

gelige, hvor søger de unge primært deres information og hvad står øverst blandt 

Googles søgeresultater, når man søger oplysninger om en ungdomsboligafdeling 

eller et kollegie. 

Ungdomsboligernes imageproblemer skal bl.a. imødekommes med bedre infor-

mation om, hvad det vil sige at bo i ungdomsboliger, hvilke muligheder det giver 

og hvordan man her kan få mulighed for at dyrke et socialt netværk og særlige 

interesser. 

Det drejer sig ligeledes om den helt basale information, man får om ungdoms-

boligerne.

Men særligt drejer det sig om at få formidlet det, der er mest relevant for de unge. 

Det er vigtigt at have fokus på, hvilke informationer man som ung har brug for, 

når man flytter til et nyt kvarter. Det er ikke nok udelukkende med information 

om de fysiske rammer. Der skal fokuseres mere på de emotionelle værdier, så 

man som boligsøgende ved, hvad der gør dette sted til noget særligt.

”Jeg ville foretrække at have eget bad, men hvis 
det stod mellem kollegium, der ikke havde eget 
bad og ikke at flytte på kollegium, så ville jeg væl-
ge det med fælles bad.” 
-Alexander, 23 år, studerende, har søgt bolig via CIU, 2014. 

”Jeg er egentlig i tvivl om forskellene mellem 
kollegier og ungdomsboliger (…) det kunne være 
godt med noget bedre information. (…) Når de 
bliver adskilt i to kategorier, når man søger, bliver 
man bekræftet i, at der må være forskelle mellem 
de to boligformer.”
-Ebbe, 21 år, studerende, har søgt bolig via CIU, 2014.

Socialt miljø
52 % af de adspurgte i boligorganisationen fsb’s 
spørgeskemaundersøgelse fra 2014 mener, at 
fysiske rammer der er bedre egnet til sociale ak-
tiviteter, ville være med til at forbedre det image 
ungdomsboliger og kollegieboliger har hos unge. 
45 % mener, at en større indsats for sociale 
miljøer vil hjælpe til et bedre image. 



SOCIALT MILJØ I UNGDOMSBOLIGER
IDÉKATALOG 30TEMA 4: IMAGEPROBLEM 

– KOMMUNIKATION OG 
ITALESÆTTELSE

Identitet

Det kan være en fordel for de enkelte ungdomsboligafdelinger og kollegier at ska-

be en klarere profil. Mange ansøgere er ikke klar over, hvad det er for et sted, 

de søger ind, og afdelingerne kan derfor i højere grad arbejde med særlige iden-

titeter, der giver dem et særpræg, og adskiller dem fra andre ungdomsboliger. 

Det kan være attraktivt for nogle og mindre for andre, men man ved, hvad man 

vælger til og fra. Der er nogle klare værdier, man køber ind i, og man ved hvilke 

traditioner, og hvad det er for et fællesskab, man bliver en del af. Samtidig kan det 

være et værktøj til at tiltrække flere ressourcestærke unge, hvoraf en stor del ofte 

hellere finder en privat lejet lejlighed/værelse. 

”Vi oplever forvirring omkring brutto og netto m2. 
Folk bliver ofte overraskede, og troede, det var 
større, end når de ser det i virkeligheden. Det er 
bedre at skrive det reelle tal”. 
-Kim Bech, varmemester i Himmerlands Boligforening, Aalborg, 2013.

”Det er en fordel, hvis en kollegie- eller ungdoms-
boligafdeling har en hjemmeside. (…) Dem med 
god info og omvisninger har ofte mange ansøgere 
og er mest populære. ”
-Mie, 19 år, studerende, har søgt bolig via CIU, 2014.

”Hvis man skal gøre ungdomsboligerne mere at-
traktive for ressourcestærke unge, så tror jeg man 
skal begynde at tænke mere i koncept-kollegier og 
–ungdomsboliger. Altså give dem en særlig identi-
tet, der henvender sig til en særlig målgruppe, fx 
drama eller musik.” 
-Henrik Juul Nielsen, driftschef i boligorganisationen fsb, 2013.
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18) Vær bevidst om målgruppen i præsentation af boligen

Sproget i præsentationen af en bolig skal appellere til de kommende beboere og 

fokusere på det, de finder vigtigst.

De unge kigger primært på pris og beliggenhed, når de søger bolig. Men mange 

fokuserer også på det sociale liv. Derfor skal beskrivelsen i højere grad formidle, 

hvilke værdier dette sted har, og hvilken type liv man kunne forestille sig at leve 

der.  Ligesom der kan være informationer om faciliteter, traditioner og aktiviteter, 

så de unge boligsøgende ved, hvad de kan forvente, hvis de søger netop denne 

bolig. For mange unge er det sikkert underordnet om det er en rød murstens-

bygning opført i 1954, at der er 75 lejemål i tre længer osv. De har i højere grad 

brug for information om, hvor det ligger i forhold til uddannelsesinstitutioner, og 

hvilken type liv der er i kvarteret. 

Hvordan: Ventelisteadministratoren (i København CIU og KKIK) og boligorganisa-

tionerne, der skriver profilteksterne til kollegie- og ungdomsboligerne, skal tænke i 

klare budskaber og dialog med beboere. 

19) Skab en klar profil

En ungdomsboligafdeling eller kollegium med en klar profil er et holdepunkt i for-

hold til aktiviteter og traditioner, og har en identitet, man let kan forholde sig til. 

En identitet eller et særligt fokus på et område, som fx idræt eller musik, tegner en 

skarp profil udadtil og kan være en fordel i forhold til at fange de boligsøgendes 

interesse. En identitet kan være et værktøj til at brande ungdomsboliger med, og 

den kan samtidig være med til at opretholde et fællesskab omkring en udvalgt 

interesse og være omdrejningspunkt for stedets traditioner. Den hjælper også til 

at danne et klart indtryk af stedet, og gør det lettere for nytilflyttere at indgå som 

en del af fællesskabet og købe ind i stedets værdier.

Hvordan: Bygherrer og arkitekter skal arbejde med dette i udviklingen eller ombyg-

ningen af ungdomsafdelinger og kollegier. 

20) Brug ambassadører i promovering af ungdomsboliger

Brug nuværende og tidligere beboere til at fortælle den gode historie.

Lad folk som de kommende beboere vil kunne relatere til fortælle om livet i kol-

legie- og ungdomsboligerne, om aktiviteterne og traditionerne. Det kan fx være 

nuværende eller tidligere beboere, der kan fortælle om, hvordan en uge forløber, 

hvad man er fælles om og hvilke faste arrangementer ungdomsboligafdelingen 

eller kollegiet afholder. På den måde skaber man en personlig fortælling, som de 

unge kan blive en del af, og man ved som boligsøgende, hvad der adskiller denne 

bolig fra andre alternativer.

Hvordan: Boligorganisationen/administrator skal via afdelingsbestyrelsen eller 

beboerrådet sørge for, at et par udvalgte beboere formidler deres historie fra ung-

domsboliglivet. 

Anbefalinger

Bikuben Kollegiet, Amager
Bikuben Kollegiet har en side hos CIU, der giver 
de praktiske informationer, man nu engang 
har brug for i sin boligsøgning. Derudover har 
kollegiet sin egen hjemmeside, hvor man som 
interesseret boligsøgende kan læse om livet 
på kollegiet, og hvilke værdier og traditioner 
beboerne vægter højt. 

Beskrivelse
”Alle boligerne har køkken, bad og toilet. Boligen 
er kategoriseret som E - længst ventetid (mere 
end 24 måneder). Ansøgere skal gå på en 
videregående uddannelse. Det er ikke tilladt at 
holde husdyr.”
- Eksempel på beskrivelse af en ungdomsboli-
gafdeling på findbolig.dk
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21) Brug potentialet for fremtidige boligmuligheder som incitament 

Etablering af forbindelser til fremtidige boligmuligheder kan hjælpe til at holde 

beboerne i nærområdet.

Mulighed for intern flytning eller opskrivning til andre boliger i kvarteret, som 

beboere kan flytte til, når de er færdige med at studere, kan blive et unikt inci-

tament til at vælge en ungdomsbolig frem for et sted, hvor dette ikke er muligt. 

Det kan samtidig betyde, at man kan videreføre det etablerede fællesskab, hvis 

flere beboere rykker videre til samme opgang eller område. En flytning inden for 

samme kvarter skaber en tættere tilknytning til området, og øger dermed sand-

synligheden for at beboerne vil engagere sig – og kvarteret vil fastholde de aktive 

lokale kræfter.

Hvordan: Det drejer sig om at italesætte denne mulighed i forbindelse med kom-

munikation og fremhævning af ungdomsboligerne, hvilket boligadministratorer-

ne og CIU skal hjælpe til.  

”Jeg synes, det var et klart plus at 
være inde i systemet og have mulighed 
for intern flytning”. 
-Birgitte Richter, ansat hos boligorganisationen fsb og tidligere beboer på Rasmus Nielsens Kollegium, 2014.

Idrætsbyen, Aalborg 
Idrætsbyen i Aalborg har en klar profil, der 
fokuserer på bevægelse. 
Dette synliggøres i deres materiale om området/
ungdomsboligerne, og det bliver således et værk-
tøj til at brande stedet med. Den klare identitet 
betyder, at man som boligsøgende på forhånd 
har et billede af stedets liv og værdier, som man 
dermed lettere fra starten vil kunne indgå i.
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Den store boligmangel blandt unge i disse år skaber en spændende platform for 

at arbejde med udviklingen af deres boligforhold. Men det er ikke nok ’bare’ at 

have tag over hovedet. Et vigtigt element i dette arbejde er at understøtte og hjæl-

pe til med at skabe gode sociale miljøer, der kan rumme alle beboere og som 

samtidig kan danne fællesskaber både internt og eksternt i ejendommen.  Dette 

idékatalog giver en række nye tværgående perspektiver på simple og mere kom-

plekse initiativer, der kan iværksættes for at imødekomme denne udfordring. I 

dette afsnit bringer vi nogle andre perspektiver på banen, som skal inspirere og 

skabe debatter blandt praktikere og andre engagerede inden for feltet. 

Strukturelle betingelsers betydning

Vi kan komme langt ved at ændre organiseringen og de fysiske rammer i kolle-

gie- og ungdomsboliger, samt ved at styrke tilknytningen til lokalområdet.  Men 

de strukturelle betingelser har også betydning for at skabe et stærkt socialt miljø 

blandt beboerne. 

Det er således i forbindelse med denne undersøgelse blevet påpeget, at sammen-

sætningen af beboere i ungdomsboliger kan være en udfordring ift. at skabe fæl-

lesskab og sammenhold. Kombinationen af ressourcestærke unge under uddan-

nelse og de ofte mere sårbare boligsocialt anviste rummer store muligheder for 

at øge tolerancen og knytte bånd på tværs af grupper, men det sker ikke nødven-

digvis altid. I København har kommunen mulighed for at anvise til 1/3 af alle le-

dige ungdomsboliger og kriteriet for at opnå 

boligsocial anvisning er, at man skal have 

akutte boligsociale problemer. I andre store 

uddannelsesbyer er andelen mindre, men 

potentialer og udfordringer er de samme.  

De forskellige beboergrupper lever ofte me-

get forskellige liv og har forskellige døgnryt-

mer, der kan være svære at forene, når man 

bor tæt i forholdsvis små boliger. Det kan 

helt naturligt påvirke fællesskabet i en af-

deling, men er samtidigt også med til at øge 

tolerancen og rummeligheden blandt bebo-

erne.  

Fra politisk og administrativt hold kan beboersammensætningen mellem bo-

ligsocialt anviste og uddannelsessøgende unge justeres ift. den lokale kontekst. 

Dette kan være særligt relevant i nyetablerede boligafdelinger, hvor fællesskaber-

ne skal opdyrkes og skabes fra starten. Her vil det fra myndighedernes side altid 

Henius House, Aalborg (foto: 2+1)
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bero på en konkret lokal vurdering om anvisningen i en periode kan reduceres. 

Der er således flere indikationer på, at et velfungerende og modent socialt mil-

jø i en ungdomsbolig er mere egnet til at tage imod en bred gruppe af unge og 

skabe en meningsfuld rolle i afdelingen for alle. Man kan således forestille sig, at 

gradvise forøgelser af andelen af anviste i nye afdelinger kan være gavnligt for at 

etablere et godt fællesskab og sikre videreførelsen. 

Større fleksibilitet for beboere

Skellet mellem socialt anviste beboere og beboere som har fået deres bolig i kraft 

af deres tilknytning til en uddannelsesinstitution kan udviskes ved at skabe rum 

for, at anviste kan udfylde en rolle, hvor de får en positiv betydning for afdelin-

gen eller lokalområdet. I dag arbejder man allerede med ordninger som sociale 

viceværter og sociale mentorer, der kan hjælpe og understøtte anviste beboere til 

en hverdag, der ligner de andre beboeres. Sådanne ordninger kan også forbedre 

bomiljøet ved at forhindre konflikter og bidrage til at etablere positive sociale 

netværk, eller ved at facilitere almindelige pligter og gøremål blandt alle beboere. 

I København har man oprettet en kontaktpersonordning for beboere og ansatte 

i almene boliger, som ligeledes kan hjælpe til at fremme trivslen blandt beboere 

gennem en hurtig og smidig sagsgang. Det er dog vigtigt at fremhæve at disse 

initiativer alle skal bero på den enkelte vurdering. I fremtiden kunne det være in-

teressant at undersøge, hvorvidt denne type initiativer yderligere kan styrke fæl-

lesskaberne og sammenholdet i kollegie- og ungdomsboliger, og hvad det kræver 

af regel- og praksisændringer. 

Overordnet kan det konstateres, at det også kræver en vis opmærksomhed og en 

højere grad af fleksibilitet på strukturelt plan, hvis man skal opnå den positive 

interaktion imellem beboere såvel som mellem boligafdelingen og lokalområdet. 

Myndigheder, boligorganisationer og lokale aktører skal i endnu højere grad end 

tidligere arbejde tæt sammen for at finde de optimale lokale løsninger, der kan 

være med til at sikre, at nye ungdomsboliger får det bedst mulige  udgangspunkt.

”Mange af dem (socialt anviste red.) er ikke un-
der uddannelse, så jeg tænker det ville være godt, 
hvis de kunne blive aktiveret i projekter, fx der 
hvor de bor eller i lokalområdet. (…) På den måde 
får de også noget ud af det og bliver en del af ste-
det på deres egen måde.”
-Mads Engholm, ekspert indenfor ungdomsboliger og udsatte boligområder og forfatter til 2009-Boligundersøgelsen. Har derudover 
arbejdet på projekt om startboliger for udsatte unge, 2014.
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4. DEN VIDERE UDVIKLING

Dette idékataloget er første skridt i 

afdækningen af, hvordan kollegie- og 

ungdomsboliger kan udvikles og gø-

res tidssvarende til det moderne sam-

funds krav og efterspørgselsmønstre. 

Men disse anbefalinger kan ikke løf-

te denne opgave alene. Der er behov 

for en grundlæggende gentænkning 

af, hvordan beboere kan engagere 

sig i fællesskabet og lære hinanden 

at kende. Det traditionelle beboerde-

mokrati har mange kvaliteter, men er 

også præget af en vis træghed i beslut-

ningsgange, formalia mv., som ikke 

appellerer til de unge beboere, der 

ofte lever og handler mere spontant. 

Kollegie- og ungdomsboligerne skal være moderne og tidssvarende og henvende 

sig til de unge gennem de medier og platforme, der falder dem naturligt, hvis 

vi ønsker et fortsat og styrket engagement i denne boligform. Et nyt fokus på at 

bringe digitale og lettilgængelige interaktionsplatforme ind som et aktivt og in-

tegreret element i ungdomsboligerne vil medvirke til at knytte beboerne tættere 

til beboerdemokratiet og hinanden. Anbefalinger i dette idékatalog vil kun blive 

styrket med en yderligere indsats for at aktivere beboerne i fællesskabet gennem 

nye kanaler og platforme. 

Idékataloget er i høj grad også en invitation til, at alle praktikere tænker i nye ba-

ner og udfordrer status quo. De heri beskrevne anbefalinger fungerer formentlig 

forskelligt ift. den specifikke lokale kontekst. De næste skridt bliver derfor at im-

plementere og udvikle dem og afdække deres effekt og virkningsgrad i de egentli-

ge boligafdelinger. Med konkrete lokale erfaringer, kan vi i fremtiden skabe end-

nu mere målrettede initiativer, der styrker fællesskabet og det sociale miljøer i 

ungdomsboligerne.  

Foto: Københavns Kommune




