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FORORD 

Aalborg Kommune har en klart formuleret strategi om at blive landets bedste uddannelsesby, både hvad 

angår studiemiljø, studenterliv og boligsituation for studerende. Strategien understøttes af rekordoptag på 

byens uddannelsessteder og stigende studenterbestand, der fra 2009 til 2013 på Aalborg Universitets Aal-

borg campus steg med 55 % fra ca. 10.000 til ca. 15.500 studerende – og samtidig på University College 

Nordjyllands Aalborg campus steg med ca. 40 % fra ca. 5.000 til ca. 7.000 studerende.  

 

Med et stadigt stigende studenteroptag, en stigende urbaniseringstendens med efterspørgsel efter bynære 

boliger fra næsten alle befolkningsgrupper samt en regeringsambition om, at 60 % af en ungdomsårgang 

skal gennemføre en videregående uddannelse, er det ikke vanskeligt at fremskrive en situation, hvor Aalborg 

vil opleve de samme udfordringer, hvad angår studerendes boligsituation, som i dag ses i de store universi-

tetsbyer Aarhus og især København. I denne udfordring indgår bl.a. midlertidig indkvartering på camping-

pladser mv., mangeårige ventelister for bynære boliger og ikke mindst et broget privat lejemarked, der mere 

eller mindre hensigtsmæssigt imødekommer den store boligefterspørgsel. 

 

For at imødegå denne udfordring og sikre, at Aalborg kan imødegå den betydelige studentertilstrømning på 

tilfredsstillende vis, er nærværende rapport udarbejdet. Den indeholder en analyse af studerendes holdnin-

ger og præferencer i forhold til ungdomsboliger og tager udgangspunkt i den allerede eksisterende ung-

domsboligmasse og andre boliger, de studerende bor i, i Aalborg – det gælder såvel præferencer til boligen i 

sig selv og boligområdet som nærområdet. Ved at sammenholde den nuværende boligmasse med de stude-

rendes præferencer, præsenteres en række af anbefalinger for fremtidens ungdomsbolig, så boligmarkedet 

kan tilbyde attraktive boliger for nutidens og fremtidens studerende. Rapportens resultater skal efterfølgende 

anvendes i udarbejdelsen af en række modelprogrammer for ”Fremtidens Almene Ungdomsbolig”.  

 

Rapporten er udarbejdet af Kuben Management med støtte fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og 

i samarbejde med de almene boligorganisationer i Aalborg samt Aalborg Universitet og University College 

Nordjylland.  Analysen er gennemført med oplysninger fra boligorganisationer og AKU-Aalborg samt ved to 

webbaserede spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i marts og april 2014, blandt både beboerne i 

AKU-Aalborgs ungdomsboliger og blandt Aalborgs internationale studerende generelt. 

 

 

 

 

God læselyst! 
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RESULTATER OG ANBEFA-

LINGER 

I det følgende afsnit fremgår en kort opsummering af resultaterne fra analysen omkring fremtidens almene 

ungdomsbolig. Først gælder det en opsummering indeholdende de studerendes ønsker generelt og derefter 

en opsummering, hvor forskelle i ønsker for enlige og par samt for danske og internationale studerende 

fremgår.  

 

På baggrund af analysens resultater er der udarbejdet en række anbefalinger. De præsenteres afslutnings-

vis i kapitlet.  
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DE STUDERENDES ØNSKER 

Med analysen kan det konkluderes, at de studerende generelt er tilfredse med deres nuværende ungdoms-

bolig. Der er dog 9 procent af beboerne i AKU-Aalborgs boliger og 20 procent af de internationale studeren-

de, der både bor privat eller alment, der er utilfredse med deres bolig.  

 

Der er generelt en bred enighed blandt de studerende i de nuværende ungdomsboliger i forhold til, hvilken 

bolig, de ønsker at bo i under deres studietid.  

 

 

Boligform: Selvom der er variation i de studerendes ønsker til en bolig, så er der en meget tydelig 

præference for at have egen bolig med køkken og bad. Der er dog også flere, som gerne vil dele 

køkken og så have eget værelse og bad. Hovedparten vil dog gerne have en 2 rums bolig, men det 

kan også godt være en 1 rums bolig, særligt til enlige. De studerende foretrækker generelt et lukket 

soveværelse samt et mindre badeværelse. Der skal være komfur, køleskab, fryser og ovn, mens en 

terrasse/altan/have ikke er attraktiv for en særlig stor del af de studerende. Derudover foretrækkes 

generelt moderne nybyggeri fremfor et ældre byggeri med karakter. 

 

Fællesfaciliteter og udearealer: De studerende vil gerne have et vaskerum i bygningen, men der-

udover er fællesfaciliteter ikke særlig attraktive for dem. De har ingen krav til et festlokale, fælles 

køkken, fitnessrum, læsesal/grupperum eller fælles opholdsrum. Dog vil de gerne have fælles area-

ler udenfor, f.eks. grønne områder, opholdsområder og grillområde, men multibane og fælles have 

er ikke store ønsker. Der skal dog være gode parkeringsforhold, særligt til cykler. 

 
Beliggenhed: Størstedelen af de studerende ønsker at bo tæt på deres uddannelsessted, dagligva-

rebutikker samt gode transportmidler, hvor de foretrækker at benytte cykel og bus. Midtbyen er den 

mest attraktive beliggenhed, hvorefter Ø-gadekvarteret, Vejgaard, Vestbyen, AAU Campus, Aalborg 

Øst og Nørresundby Havnefront følger. Det er ikke attraktivt at bo andre steder i Nørresundby end 

på Havnefronten. 

 
Husleje: Hovedparten af de studerende vil kunne betale huslejen med deres SU og eventuelt med 

et studiejob. De fleste ønsker en husleje mellem max. 3.000-3.999 kr. og derefter mellem 2.000-

2.999 kr. Generelt er de villige til at betale mere i husleje for deres egen bolig fremfor et værelse og 

derudover også for en vicevært, der vedligeholder boligen, bygningen og udeområdet – og de er 

samtidig ikke villige til at betale for en bedre beliggenhed eller ekstra servicetilbud.  
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FORSKELLE I ØNSKER FOR FORSKELLIGE GRUPPER 

Selvom der er en generel enighed blandt beboerne i ungdomsboligerne, så er der alligevel forskel i deres 

ønsker. Forskellene er mest tydelige, når det ses i forhold til forskelle blandt beboerne. I nedenstående 

fremgår forskellene mellem de, der bor alene, og de, der bor sammen i par – og mellem danske og internati-

onale studerende. Grupperne ligner måske flertallet, men de adskiller sig stadig fra hinanden.  

 

   
Enlige og samboende par  
 
o Boligform: Enlige vælger generelt en mindre bolig og ønsker i lidt mindre grad end par deres 

egen bolig. Hvor samboende par ønsker 2 eller 3 rum, ønsker enlige 1 eller 2 rum. De enlige fo-

retrækker i mindre grad et lukket soveværelse end samboende. 

 

o Beliggenhed: De samboende par vil generelt i højere grad end enlige bo i Aalborg Øst. Der-

imod vil de enlige i højere grad end par bo i Midtbyen og Ø-gadekvarteret. De samboende par 

foretrækker et stille boligområde, mens de enlige hellere vil bo i centrum, selvom der er støj fra 

bylivet. 

 

o Husleje: Der er stor forskel mellem enlige og par i forhold til økonomisk råderum. Hvor hoved-

parten af de samboende par får udbetalt 9.000 kr. eller derover, så får enlige primært udbetalt 

mellem 5.000-5.999 og flere får mellem 6.000-7.999 kr. Hovedparten af både par og enlige er 

villige til at betale mellem 3.000-3.999 kr. i husleje. Dog er en større andel af de samboende par 

villige til at betale 4.000-4.999 kr. eller derover i husleje. Derimod vil en større andel af de enlige 

kun betale 2.000-2.999 kr. i husleje. 
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Internationale og danske studerende 

 
o Boligform: De internationale studerende har generelt en større variation i deres ønske til en bo-

lig end danske studerende. Flere af de internationale ønsker at bo på et kollegie, hvor de har 

eget værelse og deler enten køkken eller bad eller begge dele. Hovedparten af de internationale 

studerende ønsker dog deres egen bolig. Samtidig ønsker hovedparten at bo sammen med an-

dre. De internationale studerende ønsker i større grad end danske at bo i et stort boligbyggeri. 

 

o Fællesfaciliteter og udearealer: De internationale studerende ønsker generelt i højere grad 

fællesfaciliteter end danske. De har særligt en større præference for et fitnessrum og læse-

sal/grupperum samt en fælles have. Derimod har de danske studerende generelt i højere grad 

en præference til udearealer som grillområde og opholdsområder. 

 

o Beliggenhed: De danske studerende vil i højere grad gerne bo i Midtbyen og i særlig højere 

grad i Ø-gadekvarteret end de internationale studerende. Derimod vil en højere andel af de in-

ternationale studerende gerne bo på Nørresundby Havnefront end de danske. 

 

o Husleje: Der er stor forskel mellem danske og internationale studerende i forhold til økonomisk 

råderum. Hvor danske studerende har SU, så har internationale studerende enten et studiejob 

eller får støtte fra forældre eller hjemlandet. Hovedparten af danske studerende vil højest betale 

mellem 3.000-3.999 kr. i husleje og derefter mellem 2.000-2.999 kr. Samtidig vil hovedparten af 

de internationale studerende betale max. 2.000-2.999 kr., og flere vil betale under 2.000 kr. Der 

er dog også en større andel, der vil betale mellem 3.000-3.999 kr.  

 

Internationale studerende prioriterer i højere grad en lavere husleje i stedet for deres egen bolig 

end danske studerende. Og mens danske studerende er villige til at betale mere i husleje for en 

vicevært, der sørger for vedligeholdelse, så er internationale studerende mere villige til fx at ryd-

de sne eller slå græsset for en lavere husleje. 
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ANBEFALINGER OG PERSPEKTIVERING: 

Indeværende afsnit indeholder de anbefalinger, som rapportens resultater afføder.  

 

Afsnittet belyser konkrete anbefalinger, der kan drages på baggrund af de to spørgeskemaundersøgelser. 

Desuden indeholder afsnittet overvejelser om undersøgelsens målgrupper, som kan give anledning til at se 

rapportens anbefalinger i en bredere sammenhæng. Til sidst i afsnittet fremgår en vurdering af resultaternes 

generaliserbarhed. 

Konkrete anbefalinger på baggrund af undersøgelsernes resultater 

Behov for en række billigere boliger 

På baggrund af undersøgelsernes resultater kan det anbefales, at der ved opførelsen af nye ungdomsboliger 

samt etablering af boliger i eksisterende bygningsmasse tænkes i løsninger, som medfører en lavere husleje 

end huslejen i det store antal ungdomsboliger opført i Aalborg med tilsagn i 2010. Tendensen i undersøgel-

sen med de studerende i AKU’s boliger er, at størstedelen oplever deres husleje som en meget tung, en 

tung eller en væsentlig byrde for deres private økonomi. Samtidig betaler en del af de studerene i dag en 

husleje, som ligger over deres vurderede max husleje. Dette forhold er endvidere endnu mere udtalt hos de 

internationale studerende.   

 

En del af de studerende er villige til at gå på kompromis med forhold som beliggenhed og vedligeholdel-

se/service af/i bolig, hvis det betyder en lavere husleje.    

 

Der er desuden flere forhold, som de studerende ikke prioriterer som særlige vigtige for valg af ungdomsbo-

lig, jævnfør de to afsnit nedenfor. Hvis forholdende ikke vurderes som vigtige må det formodes, at de stude-

rene prioritere en lavere husleje højere end de gældende forhold.  

 

Fællesfaciliteter har ikke stor betydning for boligvalg 

 

 
 

Søjlediagrammet ovenfor illustrerer rapportens resultater vedrørende de studerenes prioritering af fællesfaci-

liteter. De studerende har ikke de store krav til festlokale, fælles køkken, fitnessrum, læsesal/grupperum eller 

fælles opholdsrum. Kun det fælles vaskerum prioriteres i særlig høj grad.  
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Anbefalingen er derfor, at der i opførelsen af nye ungdomsboliger tilknyttes et mindre omfang af fællesarea-

ler. 

 

De studerende fravælger luksus  
 

 
 

Søjlediagrammet ovenfor illustrerer rapportens resultater vedrørende de studerenes prioritering af forhold 

som opvaskemaskine, have mv. De studerende har ikke de store krav til altan/terrasse, opvaskemaskine og 

egen have.  

 

Anbefalingen er derfor, at der i opførelsen af nye ungdomsboliger ikke nødvendigvis etableres altan/terrasse 

samt forberedes for tilslutning af vaskemaskine og opvaskemaskine.  

 

Bynære boliger er ikke et must 

Som det fremgår af rapporten opleves boligens placering i bycentrum ikke at være af så afgørende betyd-

ning, som det umiddelbart kunne antages. Det afgørende for de studerende er nærheden til dagligvarebutik-

ker, mens nærheden til bycentrum/byens puls ikke prioriteres af en særlig stor andel. En stor del af de stude-

rende prioriterer sågar nærheden til uddannelsesinstitutionen fremfor nærheden til bycentrum.  

 

Anbefalingen er derfor, at der i højere grad etableres almene ungdomsboliger i nærheden af uddannelsesin-

stitutionerne. 

 

Behovet for et differentieret boligudbud kan ikke udelukkes 

Af rapporten fremgår det, at de studerende i AKU’s boliger i Aalborg generelt har ret ens præferencer til de-

res bolig. Samtidig er deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen også forholdsvis ens, det gælder blandt an-

det i forhold til alder, husstandssammensætning og antal personer i husstanden. Det betyder således også, 

at der er grupper af studerende, der i meget lille omfang bor i de almene ungdomsboliger i Aalborg – det 

gælder særligt gifte og samboende par samt studerende med børn.  

 

Der er godt 29.000 studerende mellem 15-35 år, som er i gang med en, erhvervsuddannelse, kort, mellem-

lang eller lang videregående uddannelse i Aalborg Kommune
 1

. Samtidig er der godt 16.000 studerende 

                                                      
1
 Danmarks Statistik: U1207: Elever efter udd.-institutionens beliggenhed, uddannelse, alder og køn 
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mellem 15-35 år, som bor i Aalborg Kommune, og er i gang med en erhvervsuddannelse, kort, mellemlang 

eller lang videregående uddannelse
2
, og dette er uanset hvor uddannelsesinstitutionen ligger.  

 

Idet AKU i dag råder over ca. 6.000 ungdomsboliger, må der være en stor andel af de studerende, som bor 

enten i en privat leje- eller ejerbolig.   

 

Det er derfor vigtigt at have in mente, at analysen er baseret på besvarelser fra en bestemt gruppe af stude-

rende, og samtidig en meget ensartet gruppe. Med andre ord, er der altså grupper af de studerende, der 

enten ikke er plads til i de nuværende almene ungdomsboliger, eller for hvem disse boliger ikke er attraktive. 

Disse studerenes boligpræferencer er også relevante at undersøge og inddrage i udarbejdelsen af model-

programmerne for ”Fremtidens Almene Ungdomsbolig”.  

 

Anbefalingen er derfor, at denne gruppes boligpræferencer og -ønsker undersøges, eksempelvis ved at råd-

føre sig med en ejendomsmægler, som har et indgående kendskab til det private leje- og ejerboligmarked på 

dette område.  

 

Resultaternes generaliserbarhed 

Nærværende rapport tager udgangspunkt i holdninger og præferencer til ungdomsboliger hos studerende i 

Aalborg. Mere præcist er de to udarbejdede spørgeskemaer udsendt til og besvaret af henholdsvis stude-

rende i AKU’s boliger og internationale studerende i byen – og med opnåede svarprocenter og det store 

antal besvarelser, kan der argumenteres for undersøgelsens generaliserbarhed (se kapitlet ”Empiri” sidst i 

rapporten).  

 

En af hovedkonklusionerne fra spørgeskemaundersøgelserne er, at de studerende er villige til at gå på kom-

promis med mange forhold relateret til boligen, hvis blot huslejen kan presses ned. Da studerende generelt, 

og ikke kun geografisk afgrænset til Aalborg, har en begrænset økonomi, forventes dette forhold også at 

gøre sig gældende for de andre større uddannelsesbyer i Danmark. Ses der på den mere præcise husleje, 

de studerende er villige til at betale, forventes det dog, at denne er lavere i Aalborg end i f.eks. Aarhus og 

København. 

 

Aalborg er en uddannelsesby i stor udvikling og byen oplever rekordhøje optag, det gælder både på universi-

tetet og UCN’s uddannelser. Samtidig er der i Aalborg, sammenlignet med f.eks. Aarhus og København, 

stadig et forholdsvis godt boligmarked for studerende med et relativt stort udbud af gode og fornuftige boli-

ger. Med andre ord er boligmarkedet meget forskelligt i de respektive byer. Det betyder, at ønskerne og præ-

ferencerne for de studerende i Aalborg kan forventes at være anderledes end for de studerende i Aarhus og 

København, men måske ligger tættere på ønskerne og præferencer for de studerende i Odense og Esbjerg. 

 

Hvad angår byens geografiske planlægning, må Aalborg igen siges at være lidt speciel, da hovedparten af 

universitets uddannelser er fysisk beliggende på Campus Aalborg Øst, omkring 5 km fra Aalborg Centrum. 

Dermed må Aalborg også forventes at være speciel hvad angår de studerendes ønsker til boligens belig-

genhed, da der for manges vedkommende skal prioriteres mellem nærhed til byens centrum/byens puls og 

nærhed til uddannelsesstedet. Samtidig er Aalborg en forholdsvis lille by, hvor det generelt er muligt at 

transportere sig på cykel fra den ene ende af byen til den anden på en halv time, hvilket er de studerendes 

foretrukne transportmiddel og smertegrænse for transporttid.   

 

Med disse forhold in mente, kan der argumenteres for, at en stor del af spørgeskemaundersøgelsernes re-

sultater er generaliserbare på trods af den geografiske kontekst. Det kunne bl.a. være vigtigheden af fælles-

                                                      
2
 Danmarks Statistik: U1107: Elever efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn 
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faciliteter samt vigtigheden af andre forhold i boligen, såsom opvaskemaskine og altan/terrasse. Rapportens 

hovedkonklusioner kan derfor anvendes i en bredere sammenhæng. Samtidig kan der naturligvis tages af-

sæt i og hentes inspiration fra de udarbejdede spørgeskemaer, den metodiske fremgangsmåde og analy-

sens opbygning i forbindelse med udarbejdelsen af lignende undersøgelser i landets andre studiebyer.  
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BEBOERNE I UNGDOMS-

BOLIGERNE 

I forbindelse med dette projekt er der gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i 

ungdomsboligerne i Aalborg, Nørresundby og Visse, som bliver administreret af AKU-Aalborg. I det følgende 

kapitel undersøges det eksisterende boligudbud og ligeledes de studerendes boligpræferencer, som de har 

givet udtryk for i spørgeskemaundersøgelsen.   

 

 

DEN NUVÆRENDE BOLIGMASSE  

I dette afsnit redegøres for den eksisterende boligmasse af ungdomsboliger i Aalborg, Nørresundby og Vis-

se. Det er fravalgt at undersøge boligmassen i de mindre byer udenfor Aalborg, hvilket beror på, at boligerne 

ifølge AKU-Aalborgs registreringer stort set ikke er beboet af studerende, men derimod borgere, der er visite-

ret af Aalborg Kommune, eller andre ikke-studerende. Dette skyldes umiddelbart, at de studerende ikke øn-

sker at bo så langt fra Aalborg by. 

 

Undersøgelsen vil ligeledes kun redegøre for de ungdomsboliger, som administreres af AKU-Aalborg, hvilket 

omfatter næsten alle ungdomsboliger i Aalborg Kommune, en undtagelse er 4. maj Kollegiet. 

 

  

AKU-boliger fordelt på adresser i Aal-

borg og Nørresundby samt Visse 

 



12 
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Hvor ligger boligerne i Aalborg 

På det foregående kort ses alle AKU’s boliger i Aalborg, Nørresundby og Visse pr. marts 2014, hvor der er 

5.336 ungdomsboliger. Det foregående kort viser udelukkende de adresser, hvor der er boliger, og ikke nød-

vendigvis antallet af boliger i en bydel. Dette er derimod tydeliggjort i nedenstående figur, der viser fordelin-

gen af ungdomsboligerne på de bydele i Aalborg, som også er vist på kortet. 

 

Tallene viser, at 31 procent af ungdomsboligerne ligger i Vejgaard, mens 18 procent er placeret i Midtbyen. I 

Ø-gadekvarteret ligger 5 procent af boligerne, mens 6 procent er i Vestbyen. Derudover ligger 29 procent af 

boligerne i Aalborg Øst eller AAU-Campus. Der ligger også 3 procent på Nørresundby Havnefront og 4 pro-

cent i det øvrige Nørresundby. De resterende 5 procent ligger i henholdsvis Kærby, Gug, Hasseris, Skalborg 

og Visse. 

 

   
Kilde: AKU-Aalborg 
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De nuværende boligforhold  

Der er altså over 5.000 ungdomsboliger i Aalborg, og selvom der er rigtig mange 2 rums boliger på 50 kva-

dratmeter, så er der stadig en variation i udbuddet af ungdomsboliger. Dette ses i de følgende tabeller. 

 

Tabel: Udbud af ungdomsboligerne fordelt på antal rum og kvadratmeter  

 Andel Antal 

Hvor mange rum er der i boli-
gen? 

 

1 rum 42 % 2229 

1 ½ rum 3 % 174 

2 rum 53 % 2842 

Mere end 2 rum 2 % 91 

Bruttokvadratmeter Under 25 kvadratmeter 1 % 56 

25-29 kvadratmeter 10 % 555 

30-39 kvadratmeter 19 % 1010 

40-49 kvadratmeter 24 % 1285 

50 kvadratmeter 37 % 1989 

51-59 kvadratmeter 6 %  346 

60 kvadratmeter eller mere 2 % 95 

Kilde: AKU-Aalborg 

 

Ovenstående tabel viser, at over halvdelen af boligerne har 2 rum, mens kun to procent af boligerne har 

mere end 2 rum. Derudover har 42 procent af boligerne kun 1 rum, mens 3 procent har 1 ½ rum. 

 

Ungdomsboligerne er angivet i forhold til bruttokvadratmeter, og dette adskiller sig fra boligens/værelsets 

nettokvadratmeter ved, at dette også inkluderer ydervægge, fælles opholdsarealer, fælles opgange og andre 

fællesarealer, som fordeles ligeligt på alle boliger, som har adgang til disse arealer. 

 

I forhold til kvadratmeter er over hver tredje bolig på præcis 50 kvadratmeter, mens 24 procent er mellem 40-

49 kvadratmeter. Der er kun 56 boliger på under 25 kvadratmeter, og 10 procent er på 25-29 kvadratmeter. 

Derudover er 8 procent af boligerne på mere end 50 kvadratmeter, hvilket enten skyldes, at de er bygget før 

loven om, at en ungdomsbolig maks. må være på 50 bruttokvadratmeter, eller at boligerne er ustøttede. 
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Tabel: Udbud af ungdomsboligerne fordelt på huslejeniveau 

 Andel Antal 

Husleje  

(inkl. vand og varme) 

1400-1999 kr. 5 % 274 

2000-2499 kr. 12 % 615 

2500-2999 kr. 12 % 626 

3000-3499 kr. 14 % 751 

3500-3999 kr. 41 % 2112 

4000-4499 kr. 15 % 766 

4500 kr. og derover 1 % 42 

 

Der er også forskel på huslejeniveauet i boligerne. Hovedvægten af boligerne har en husleje, der ligger mel-

lem 3500-3999 kr., hvilket gælder for 41 procent af boligerne. Der er desuden 16 procent, som har en husle-

je på 4000 kr. og derover. Derimod har cirka en fjerdedel af boligerne en husleje på mellem 2000-2999 kr. og 

5 procent har en på under 2000 kr. 

 

Tabel: Forhold i boligen  

 
Ja Nej 

Oplysning ikke 
tilgængelig 

Forhold i boligen Eget bad/toilet 97 % 3 % 0 % 

Eget køkken 93 % 7 % 0 % 

Skabe 85 % 15 % 0 % 

Internet 77 % 23 % 0 % 

Ovn 74 % 24 % 1 % 

Køleskab 73 % 27 % 0 % 

Komfur 60 % 40 % 0 % 

Fryser 56 % 36 % 8 % 

Kogeplade 33 % 67 % 0 % 

Altan 24 % 76 % 0 % 

Have/terrasse 19 % 81 % 0 % 

 

Tabellen viser hvilke forhold, der er i eller til boligen, men også om udbuddet af forskellige boligformer. Næ-

sten alle ungdomsboliger har deres eget bad/toilet (97 procent), mens 7 procent af boligerne ikke har eget 

køkken.  

 

Der er dog betydelig forskel på, hvorledes et sådan køkken er udstyret, hvor der i 74 procent af boligerne er 

en ovn, så er der kun fryser i 56 procent af boligerne. I 73 procent af boligerne er der et køleskab, og i 60 

procent er der et komfur, mens 33 procent kun har en kogeplade. 

 

Der er altan til 24 procent af boligerne, mens der til 19 procent er enten en have eller en terrasse. Der er 

også skabe tilgængelige i 85 procent af boligerne. 
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I 77 procent af boligerne er der internetopkobling til forskernettet eller et fælles internet blandt beboerne, 

som tilbydes betydeligt billigere end traditionelle udbydere.  

 

Tabel: Forhold i bygningen  

 
Ja Nej 

Oplysning ikke 
tilgængelig 

Faciliteter i bygningen Festsal 83 % 17 % 0,3 % 

Elevator 54 % 46 % 0 % 

 Depotrum 52 % 48 % 0 % 

 

Til 83 procent af ungdomsboligerne er der tilknyttet et festlokale, som beboerne kan låne. Derudover er der 

elevator til over halvdelen af boligerne, mens 52 procent af boligerne har adgang til et depotrum. 
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Hvem har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen? 

I det forrige afsnit er udbuddet af ungdomsboliger i Aalborg gennemgået. I det nærværende beskrives de 

personer, som bor i ungdomsboligerne, og dette gøres ud fra de svar, der er modtaget i forbindelse med 

spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Samtlige 5.336 ungdomsboliger udgør undersøgelsens population. Der er via mail fremsendt et spørgeske-

ma til 4.962 husstande, som udgør stikprøven. Der er nogle husstande, hvortil AKU-Aalborg ikke har tilknyt-

tet en mailadresse, og disse husstande (374 boliger) har ikke haft mulighed for at deltage i undersøgelsen.  

 

Der er i alt 1.863 personer, der har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til 35 procent af den samlede popu-

lation eller 38 procent af stikprøven.  

 

Tabel: Deltagerne og deres husstandssammensætning 

 Andel Antal 

Køn Kvinde 52 % 978 

Mand 48 % 885 

Alder 15-19 år 6 % 115 

20-22 år 46 % 845 

23-25 år 31 % 582 

26-29 år 11 % 210 

30 år og ældre 5 % 99 

Husstandssammensætning Enlige
3
 78 % 1451 

Gift/samboende par 20 % 367 

Ønsker ikke at oplyse 2 % 29 

Antal personer i husstanden 1 person 75 % 1388 

2 person 22 % 404 

3 personer eller derover 2 % ... 

Ønsker ikke at oplyse 1 % … 

Antal børn i husstanden Ingen børn 97 % 1788 

1-2 børn 3 % … 

Ønsker ikke at oplyse 0,4 % … 

 

Af tabellen ovenfor ses det, at der blandt deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er stort set en lige forde-

ling af køn, dog med en lille overvægt af kvinder (52 procent) i forhold til mænd (48 procent). 

  

Hvad angår alder, spreder respondenterne sig dog ikke helt så lige. Knap halvdelen (46 procent) er mellem 

20-22 år og omkring en tredjedel er 23-25 år (31 procent). Derudover er 6 procent mellem 15-19 år og 16 

procent er 26 år eller ældre.  

                                                      
3
 Alle, der har svaret de er: skilt/separeret; i forhold med ikke samboende; single 
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Hovedparten af respondenterne i undersøgelsen er enlige (78 procent), mens de resterende 20 procent er 

enten samboende eller gift.  

 

Hele 75 procent af respondenterne, der bor i ungdomsbolig i Aalborg, bor kun én person i deres husstand og 

22 procent bor to personer. Kun 2 procent af husstandene er beboet af 3 eller flere personer. Fordelingen på 

at bo i husstande med enten én eller to personer svarer stort set til andelene, der er enlige eller samboen-

de/gift. Det tyder således på, at der kun er en mindre andel af respondenterne, der bor sammen med nogen, 

der ikke er deres partner.  

 

Der bor kun børn i 3 procent af respondenternes husstande.  

 

Tabel: Deltagernes uddannelsessted og -forløb 

 Andel Antal 

Uddannelsessted Aalborg Universitet 67 % 1204 

Aarhus og København Universitet samt 
Aalborg Universitet i København 

2 % … 

UCN 20 % 362 

STX/HHX/HTX 4 % 83 

Teknisk skole 0,4 % … 

VUC/SOSO/AMU/Via University College 2 % … 

Tech College 2 % … 

Elev/læring 0,4 % … 

Andet 3 % 40 

Uddannelsesforløb STX/HHX/HTX/HF 6 % 105 

Erhvervsuddannelse 2 % 51 

Kort videregående uddannelse 3 % 55 

Mellemlang videregående uddannelse 15 % 275 

Bachelor/AP Degree 50 % 903 

Kandidat 17 % 297 

Ph.d. 3 % 59 

Andet 3 % 50 

 

Ud af alle deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen går 69 procent på universitet, inklusiv Aalborg Universi-

tet, Aarhus og København Universitet samt Aalborg Universitet i København – og hver femte går på Univer-

sity College Nordjylland. Derudover er kun 12 procent af deltagerne fordelt på de resterende uddannelser.  

 

Halvdelen af undersøgelsens deltagere går på en Bachelor eller AP-degree, mens henholdsvis 15 og 17 

procent går på en mellemlang videregående uddannelse eller er i gang med en kandidatuddannelse. Derud-

over går 6 procent på en gymnasial uddannelse (STX/HHX/HTX/HF) og de resterende 11 procent af delta-

gerne er ret ligeligt fordelt på erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser, Ph.d. eller andre ud-

dannelser end de i tabellen foreslåede. 
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Tabel: Tid i bolig og flytninger under studietid 

 Andel Antal 

Hvor længe har du boet i din 
bolig? 

Under 6 måneder 18 % 331 

6-12 måneder 30 % 545 

1-2 år 36 % 650 

3-4 år 13 % 231 

5 år eller mere 3 % 50 

Hvor mange gange har du skiftet 
bolig under dit uddannelsesfor-
løb? 

Har ikke skiftet bolig 56 % 992 

1 gang 29 % 513 

2 gange 8 % 133 

3 gange  5 % 87 

4 gange eller mere 3 % 40 

 

Tabellen ovenfor viser, at knap en tredjedel (30 procent) af de studerende har boet i deres nuværende bolig i 

6-12 måneder og en lidt større andel (36 procent) i 1-2 år. Ligeledes har næsten hver femte boet i deres 

bolig under seks måneder. Der er 16 procent, der har boet i deres nuværende bolig i 3 år eller mere.  

 

Over halvdelen af de studerende har ikke skiftet bolig under deres uddannelsesforløb (56 procent) og knap 

en tredjedel har skiftet bolig en enkelt gang (29 procent). Samtidig har en lille andel skiftet bolig to gange 

eller mere (i alt 16 procent).  
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DE STUDERENDES BOLIGPRÆFERENCER 

Der er bygget over 3.000 nye ungdomsboliger i Aalborg over de sidste 5 år, men spørgsmålet er, om der er 

blevet bygget de rigtige ungdomsboliger. Det handler om udbud og efterspørgsel, og hvor man har udbygget 

udbudssiden, særligt med 2 rums boliger på 50 bruttokvadratmeter. Spørgsmålet er nu, om det også er den 

bolig, som de studerende ønsker at bo i? Dette undersøges i følgende afsnit, hvor de studerendes boligpræ-

ferencer analyseres.  

 

Først fremgår de studerendes tilfredshed med deres nuværende bolig og boligområde samt fællesskabet i 

boligområdet. 

 

Herefter følger en analyse af de studerendes ønsker og præferencer i forhold til boligen, fællesarealer og 

faciliteter, beliggenhed og nærområdet samt serviceniveau. Denne del af analysen omhandler de studeren-

des præferencer til ungdomsboligen, når der ikke tages højde for de økonomiske forhold relateret hertil.  

 

Efterfølgende omhandler analysen de studerendes indtægt og rådighedsbeløb samt huslejeniveau og andre 

økonomiske forhold relateret til boligen. Det undersøges desuden i sidste afsnit, hvordan de studerende 

prioriterer mellem forskellige forhold relateret til boligen og så boligens pris. 

 

Løbende  undersøges  det, hvordan forskellige grupper adskiller sig i forhold til deres boligønsker, og dette 

særligt i forhold til, om de studerende er enlige eller bor sammen som par, og ligeledes om de er danske 

eller internationale studerende. Derudover undersøges det også, hvordan personernes boligpræferencer kan 

være afhængige af den boligform, de ønsker at bo i. 

Tilfredshed med nuværende boligforhold 

Tabel: Tilfredshed med den nuværende bolig og det nuværende boligområde 

 Andel Antal 

Hvor tilfreds er du med din nuværende bo-
lig? 

Meget tilfreds 31 % 552 

Tilfreds 60 % 1083 

Utilfreds 7 % 124 

Meget utilfreds  2 % … 

Ved ikke 1 % … 

Hvor tilfreds er du med dit nuværende bo-
ligområde? 

Meget tilfreds 35 % 629 

Tilfreds 54 % 970 

Utilfreds 8 % 142 

Meget utilfreds  2 % … 

Ved ikke 2 % … 

 

Ovenstående tabel viser beboernes tilfredshed med deres nuværende bolig og deres boligområde. Der er 

generelt en høj tilfredshed med boligen og boligområdet. Hele 91 procent er enten meget tilfredse eller til-

fredse med deres nuværende bolig, mens 89 procent er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres nu-
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værende boligområde. Der er samtidig kun 9 procent, der er utilfredse eller meget utilfredse med deres bolig, 

og 10 procent, der er utilfredse eller meget utilfredse med deres boligområde. 

 

Der er ikke nogen forskel mellem enlige og samboende par og deres tilfredshed med deres bolig eller bolig-

område. Det samme er gældende i forhold til internationale studerende og danske studerende. Heller ikke 

den månedlige husleje eller antal af værelser i den nuværende bolig har betydning for de studerendes til-

fredshed.  

Fællesskab i nuværende bolig 

Der har over en længere periode været fokus på, at socialt samvær og fællesskab i ungdomsboligerne, og 

dermed fokus på at skabe muligheder for et sådan fællesskab, bl.a. ved at skabe rum til fælles aktiviteter og 

samvær. De studerendes oplevelse af fællesskab og vigtigheden heraf er omdrejningspunktet i dette afsnit. 

 

Tabel: Fællesskab i det nuværende boligområde 

 Andel Antal 

I hvilken grad oplever du, at du er en del af 
et fællesskab/naboskab i dit boligområde? 

I høj grad 15 % 261 

I nogen grad 23 % 420 

 I mindre grad 28 % 505 

 Slet ikke 31 % 553 

 Ved ikke 3 % 64 

 

Ovenstående tabel viser i hvilken grad, beboerne oplever at være en del af et fællesskab i deres nuværende 

boligområde. 

 

Der er i alt 38 procent af beboerne i ungdomsboligerne, der i enten høj eller nogen grad oplever at være en 

del af et fællesskab eller naboskab i deres boligområder. Kun 15 procent oplever det i høj grad. Samtidig 

oplever knap hver tredje slet ikke noget fællesskab. 

 

Der er ikke nogen forskel på enlige og samboende par hvad angår, hvilken grad de oplever at være en del af 

et fællesskab i deres boligområde. Det er der derimod i forhold til internationale studerende og danske stu-

derende, hvilket er vist i den næste tabel. 

 

Krydstabel: Oplevelsen af fællesskab fordelt på nationalitet 

 I hvilken grad oplever du, at du er en del at et fællesskab/naboskab 
i dit nuværende boligområde? 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

28 % 37 % 21 % 14 % 188 

Danske stude-
rende 

13 % 23 % 30 % 34 % 1508 

I alt 15 % 24 % 29 % 32 % 1696 

   Gamma = 0,434 P-værdi = 0,000 
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Af ovenstående tabel ses det, at 65 procent af de internationale studerende enten i høj eller nogen grad 

oplever at være en del af et fællesskab i deres nuværende boligområde. Tilsvarende gælder det kun for 36 

procent af de danske studerende. Der er således en tendens til, at internationale studerende i højere grad 

end danske studerende oplever et fællesskab i deres boligområde.  

 

Krydstabel: Oplevelsen af fællesskab fordelt på antal af ungdomsboliger i afdelingen 

 I hvilken grad oplever du, at du er en del at et fællesskab/naboskab 
i dit nuværende boligområde? 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt 

Antal 
lejemål

4
 

1-19 lejemål 5 % 16 % 32 % 47 % 95 

20-29 lejemål 8 % 26 % 25 % 41 % 97 

30-59 lejemål 23 % 24 % 21 % 32 % 149 

60-79 lejemål 12 % 20 % 31 % 37 % 331 

80-99 lejemål 15 % 28 % 27 % 30 % 208 

100-149 lejemål 17 % 22 % 31 % 30 % 309 

150-199 lejemål 18 % 27 % 28 % 27 % 284 

200-299 lejemål 17 % 37 % 30 % 16 % 132 

300 lejemål eller flere 13 % 19 % 32 % 35 % 134 

I alt 15 % 24 % 29 % 32 % 1739 

   Gamma = -0,100  P-værdi = 0,000 

 

I tabellen ovenfor ses forskellene mellem beboernes oplevelse af fællesskab i deres boligområde i forhold til 

antallet af ungdomsboliglejemål i deres boligafdeling. Tabellen viser en tendens til, at det i højere grad er 

beboerne i større boligafdelinger, som oplever et fællesskab, sammenlignet med beboerne i mindre boligaf-

delinger. Der er dog kun en svag sammenhæng, og der er flere undtagelser, blandt andet er der 47 procent 

af beboerne i afdelinger med 30-59 lejemål, som i høj eller nogen grad oplever et fællesskab, mens det 

samme kun gælder for 32 procent i afdelinger med 300 lejemål eller flere. 

 

Der er andre faktorer, som har indflydelse på beboernes oplevelse af et fællesskab i deres boligområde, og 

det kan bl.a. være den specifikke boligafdeling, som beboerne bor i, hvilket ses på følgende kort. Oplevelsen 

af at være en del af et fællesskab er særligt høj i tre boligafdelinger, Aalborg International Kollegium samt de 

selvejende institutioner Aalborgkollegiet og Aalborghus Kollegiet. Fælles for de to sidstnævnte er, at de i 

stort omfang er traditionelle gangkollegier (som stort set de eneste af AKUs boliger) med mindre værelser 

med eget bad og kun med fælleskøkkener. Aalborg International Kollegium huser mange internationale stu-

derende, der, som vist tidligere, i højere grad end danske studerende oplever at være en del af et fællesskab 

i deres boligområde. 

 

Derudover oplever over halvdelen af de adspurgte i 16 boligafdelinger
5
 i høj eller nogen grad at være en del 

af et fællesskab i deres boligområde. I boligafdelingen Strandparken oplever beboerne ikke et fællesskab, og 

                                                      
4
 Dette dækker over antallet af ungdomsboliger i den pågældende afdeling, der kan således godt være familiebolig i afdelingen, men 

disse er ikke medtaget i antallet af lejemål 
5
 D.S.I. Viking Kollegiet; D.S.I. Nordjysk Handelskollegium; Den almene boligorg. Limfjordskollegiet; D.S.I. Langager Kollegiet; Myrdal 

Kollegiet; Vendia Kollegiet; D.S.I. Arbejderbevægelsens Kollegium; Haraldslund Kollegiet; D.S.I. Boulevardkollegiet; Ryesgade 33; 
Kancelligården 1-55; D.S.I. C.W. Obel Kollegiet; D.S.I. Sauers Kollegiet; Smedegården: Universitets Kollegiet; Henius House. 
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ligeledes oplever ingen i høj eller nogen grad fællesskab i boligafdelingen Vilsundvej. Derudover svarer over 

75 procent, at de i mindre grad eller slet ikke oplever fællesskab i 20 boligafdelinger
6
. 

                                                      
6
 Dannebrogkollegiet; Gundorflund; Sigrid Undsets Vej 280A-346B; Limfjordsparken; Brohusgade/Vestre Havnepromenade; Jernbane-

gade 12A+B; Niels Ebbesens Gade 16; Seminariebyen; Folkets Hus; Fegge-/Agger-/Sebbersundvej; Bikuben Kollegiet; Fjordbo; 
Sankelmarksgade; Signalvej; Larsen Waterfront; Nørregadepassagen; Plateauet; Studenterbyen; Godsbanen; Hadsundvej 33F. 
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Lindholm Nærbanevej 3 

Kancelligården 

Fjordbo 

Folkets Hus Rosenmeier 

Strandparken 

Solside Kollegiet 

Aalborg Kollegiet 

Beddingen 
Bikuben Kollegiet 

Jernbanegade 12A+B 

Boulevardkollegiet 

Viking Kollegiet Løvstikkevej/Ananasvej 

Ryesgade 33 

Haraldslund Kollegiet 
Dannebrogskollegiet 

Brohusgade/Vester Havnepromenade 

Studenterbyen 

Godsbanen 

Sauers Kollegiet 

Søndergade 62 

Sankelmarksgade 

Nørregade passagen Larsen Waterfront 

Semiariebyen 

Hadsundvej 33F 

Signalvej 

Østerbro Brygge 

Limfjordskollegiet 

Fegge-/Agger-

/Sebbersundvej 

Smedegården 

Blegkilde Kollegiet 

Limfjordsparken 

Arbejderbevægelses Kollegium 

Gundorfslund 

Plateauet 

Henius House 

Alexander Foss Gade 

Niels Ebbesens Gade 16 

Kennedy Kollegiet 

Sonjavej 4-86 

Sigrid Undsets Vej 
Myrdal Kollegiet 

Vendia Kollegiet 
Nobel Kollegiet 

Scoresbysundvej 6-10 

Aalborghus Kollegiet 

Næssundvej 

C W Obel Kollegiet 
Idrætsbyen 

Ramblaen 
Nordjysk Kollegium 

Brandevej 8B-G 

Kvadratet 

Vilsundvej 

Universitets Kollegiet 

Aalborg International Kollegium 
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Præferencer til boligen 

Som tidligere beskrevet er mange af de nye ungdomsboliger 2 rums boliger på 50 kvadratmeter. I nedenstå-

ende tabel ses det, hvilke præferencer de studerende har i forhold til deres bolig.  

 

Tabel: Præferencer for en ungdomsbolig 

 Andel Antal 

Hvad er din foretrukne 
boligform? 

Egen bolig 90 % 1607 

Eget værelse med eget bad og fælles køkken 6 % 100 

Eget værelse med eget køkken og fælles bad 0,3 % … 

Eget værelse med fælles bad og køkken 2 % 33 

Deleværelse med en eller flere personer 0,3 % … 

Andet 1 % … 

Ved ikke 1 % … 

Hvor mange værelser 
ønsker du?  

(medtag ikke badeværelse) 

1 værelse 17 % 305 

2 værelser 69 % 1226 

3 værelser 12 % 214 

4 værelser eller mere 1 % … 

Ved ikke 1 % … 

 

Umiddelbart stemmer disse tal overens med forudantagelsen om, at de studerende vil have egen bolig, og at 

der skal være 2 rum i boligen.  

 

Hovedparten af de unge foretrækker at bo i deres egen bolig, mens kun 6 procent foretrækker eget værelse 

med eget bad og fælleskøkken. Der er kun ganske få, der ønsker enten eget værelse med eget køkken og 

fælles bad, eget værelse med fælles køkken og bad eller at dele værelse med en eller flere andre personer. 

 

Det er særligt 2 rums boliger, der er eftertragtede, som 69 procent af de studerende ønsker. Samtidig er der 

også 17 procent, som kun ønsker ét værelse i deres bolig. Der er imidlertid også 13 procent, som ønsker tre 

eller flere værelser. 

 

Krydstabel: Præference for boligform fordelt på husstandstype 

 Hvad er din foretrukne boligform? 

Egen bolig 
Eget værelse m. eget 
bad og fælles køkken 

Andet
7
 I alt 

Husstandstype Par/gift 96 % 3 % 1 % 351 

Enlige 90 % 7 % 3 % 1377 

I alt 92 % 6 % 3 % 1728 

   Chi-sqaure = 13,414 df = 2 P-værdi = 0,000 

                                                      
7
 Dette dækker over svarkategorierne; ”Eget værelse med eget køkken og fælles bad”, ”Eget værelse med fælles bad og køkken” eller    

”Deleværelse med en eller flere personer” 
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Tabellen ovenfor viser, at der er forskel mellem enlige og par i forhold til deres præferencer for boligform. 

Hovedparten ønsker stadig deres egen bolig, men der er kun 4 procent af parrene, der ønsker et alternativ til 

deres egen bolig, mens det drejer sig om for 10 procent af de enlige. 

 

Krydstabel: Præference for boligform fordelt på nationalitet 

 Hvad er din foretrukne boligform? 

Egen bolig 
Eget værelse m. eget 
bad og fælles køkken 

Andet
8
 I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

87 % 6 % 7 % 189 

Danske stude-
rende 

92 % 6 % 2 % 1518 

I alt 92 % 6 % 3 % 1707 

   Chi-sqaure = 15,191  df = 2 P-værdi = 0,001 

 

Der er også forskel på internationale og danske studerende i forhold den foretrukne boligform, hvor 92 pro-

cent af de danske studerende foretrækker deres egen bolig, så gælder det kun for 87 procent af de internati-

onale studerende. 6 procent af de internationale studerende ønsker eget værelse med eget bad og et fælles 

køkken og 7 procent ønsker et alternativ til disse boligformer. 

 

Der er også forskel i forhold til ønsket om antal værelser i boligen, men det er kun i forhold til husstandstype. 

Der er ingen forskel mellem internationale og danske studerende i forhold til, hvor mange værelser de gerne 

vil have i deres bolig. 

 

Krydstabel: Præference for antal værelser fordelt på husstandstype 

 Hvor mange værelser ønsker du? 

1 værelse 2 værelser 
3 værelser eller 

flere 
I alt 

Husstandstype Par/gift 1 % 59 % 39 % 350 

Enlige 22 % 72 % 6 % 1384 

I alt 17 % 70 % 13 % 1734 

    Gamma = -0,830  P-værdi = 0,000 

 

I tabellen ses det, at kun 1 procent af parrene ønsker et værelse, mens der er 22 procent af de enlige, som 

ønsker ét værelse. Der er også en større andel af enlige (72 procent), som ønsker to værelser, end det ses 

for på par (59 procent). Derimod vil 39 procent af parrene gerne have 3 værelser eller flere, mens det kun er 

ønsket af 6 procent af de enlige.  

 

Dermed foretrækker par i højere grad deres egen bolig samt en større bolig end det ses for enlige, som sta-

dig foretrækker deres egen bolig samt en bolig med to værelser. 

 

 

                                                      
8
 Dette dækker over svarkategorierne; ”Eget værelse med eget køkken og fælles bad”, ”Eget værelse med fælles bad og køkken” eller 

”Deleværelse med en eller flere personer” 
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De studerende er også bedt om at tage stilling til hvilke forhold, der skal være i deres bolig ved indflytning, 

og hvilke, der ikke er relevante. Dette sammenlignes med den tidligere tabel, der viser hvilket forhold, der er i 

de nuværende boliger jf. tabel: Forhold i boligen i afsnittet ”De nuværende boligforhold”. 

 

Tabel: Hvor vigtigt er det, at følgende er i eller hører til boligen ved indflytning? 

 Et krav Meget vig-
tigt 

Vigtigt Mindre vigtigt Ikke relevant/ 
vigtigt 

Komfur 82 % 12 % 4 % 1 % 1 % 

Køleskab 69 % 14 % 8 % 6 % 3 % 

Ovn 66 % 19 % 10 % 4 % 1 % 

Fryser 52 % 22 % 13 % 10 % 3 % 

Skabe 38 % 22 % 20 % 14 % 6 % 

Vaskemaskine i boligen 12 % 12 % 16 % 38 % 22 % 

Pulterrum/depot 8 % 14 % 25 % 34 % 19 % 

Egen altan/terrasse 4 % 12 % 23 % 37 % 23 % 

Opvaskemaskine 3 % 4 % 11 % 41 % 41 % 

Egen have 2 % 5 % 10 % 36 % 46 % 

 

Deres svar ses i ovenstående tabel, hvor det ses, at det er et krav for 82 procent og meget vigtigt for 12 pro-

cent, at der er et komfur i boligen. Der er dog kun komfur i 60 procent af boligerne, mens 33 procent har en 

kogeplade. 

 

Derudover skal der være et køleskab, hvilket er et krav eller meget vigtigt for 83 procent, og der er køleskab i 

73 procent af de nuværende ungdomsboliger. Derudover er det et krav eller meget vigtigt for 85 procent, at 

der er en ovn, hvilket der er i 74 procent af boligerne.  

 

Over halvdelen stiller krav til, at der skal være en fryser, mens det er meget vigtigt for 22 procent, men der er 

kun fryser i 56 procent af boligerne i dag. Derudover er det et krav eller meget vigtigt for 60 procent, at der er 

skabe i boligen, hvilket er tilfældet i 85 procent af boligerne. 

 

Det er ikke relevant eller mindre vigtigt for 60 procent med en vaskemaskine i boligen, og det samme gælder 

for 53 procent i forhold til et depotrum, hvilket er tilgængeligt til 52 procent af boligerne. Derudover er det 

ikke relevant eller mindre vigtigt for 82 procent med en opvaskemaskine. 

 

Der er altan til 24 procent af boligerne, og der er en have/terrasse til 19 procent af boligerne, men det er kun 

et krav eller meget vigtigt for 16 procent af de studerende – og kun for 7 procent er det et krav eller meget 

vigtigt, at der er en have til boligen. 
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Boligens udformning 

I spørgeskemaundersøgelsen er de studerende desuden blevet bedt om at prioritere forskellige karakteristi-

ka ved boligens udformning (på en skala fra 1-7), hvorved det kan undersøges, hvilke præferencer der væg-

tes højest i forhold til boligen.  

 

Tabel: Prioritering af bygningens karakter 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

At bo i ældre byggeri med meget karakter, 
hvor der også kan være flere mangler 

1 % … 

2 2 % … 

3 3 % 55 

Neutral 29 % 499 

5 18 % 304 

6 26 % 445 

At bo i nybyggeri med moderne standarder 22 % 375 

 

Ovenstående tabel viser de studerendes prioriteter, når de skal vælge ungdomsbolig, i forhold til bygningens 

karakter. De studerende er bedt om at vælge, om det er vigtigst for dem at bo i et ældre byggeri med meget 

karakter og samtidig et byggeri, hvor der kan være flere mangler – eller om det er vigtigst at bo i et nybyggeri 

med moderne standarder. En stor andel (66 procent) vælger nybyggeriet, mens kun 6 procent har præferen-

ce for at bo i ældre byggeri. Der er samtidig 29 procent, som er neutrale, og for hvem det således ikke har 

nogen betydning. 

 

Der er imidlertid forskel på de enlige og samboende par i forhold til deres præferencer, hvilket tydeliggøres i 

følgende tabel. 

 

Krydstabel: Prioritering af bygningens karakter fordelt på husstandstype 

 Hvad er vigtigst, når du skal vælge en ungdomsbolig? 

At bo i ældre byggeri med 
meget karakter, hvor der også 

kan være flere mangler 
Neutral 

At bo i nybyggeri 
med moderne 

standarder 
I alt 

Husstandstype Par/gift 5 % 25 % 71 % 345 

Enlige 7 % 30 % 63 % 1365 

I alt 6 % 29 % 65 % 1710 

    Gamma = -0,165  P-værdi = 0,005 

 

Tabellen ovenfor viser, at der er en større andel af parrene end enlige, der foretrækker at bo i et nybyggeri. 

Samtidig er der en lidt større andel af de enlige end parrene, der har præferencer for at bo i et ældre byggeri 

med meget karakter og flere mangler, og ligeledes en større andel af de enlige, der er neutrale i forhold til 

spørgsmålet.    

 

Forskellene mellem de to grupper er ikke særlig store. Ses der på præferencerne for internationale og dan-

ske studerende, så kan der ikke dokumenteres nogen forskelle mellem disse to grupper. 
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Tabel: Prioritering boligbyggeriets størrelse 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

At bo i et mindre boligbyggeri 4 % 69 

2 8 % 146 

3 11 % 188 

Neutral 57 % 996 

5 11 % 190 

6 5 % 95 

Et stort boligbyggeri med mange beboere i 
samme bygning 

3 % 51 

 

De studerende er også bedt om at vælge, om det er vigtigst at bo i et mindre boligbyggeri eller at bo i et stort 

boligbyggeri med mange beboere i samme bygning. En stor andel, 57 procent, er neutrale i forhold til 

spørgsmålet, og forholdet har således ikke nogen betydning for dem i forhold til valg af ungdomsbolig. Der er 

dog 23 procent, som foretrækker et mindre boligbyggeri, mens 19 procent foretrækker et stort boligbyggeri.  

 

Krydstabel: Prioritering af boligbyggeriets størrelse fordelt på husstandstype 

 Hvad er vigtigst,  når du skal vælge en ungdomsbolig? 

At bo i et mindre 
boligbyggeri 

Neutral 

Et stort boligbyggeri 
med mange beboere i 

samme bygning 

I alt 

Husstandstype Par/gift 30 % 53 % 17 % 344 

Enlige 22 % 59 % 20 % 1365 

I alt 23 % 57 % 19 % 1709 

 Gamma = 0,153  P-værdi = 0,005 

 

Der er en større andel af parrene (30 procent), som foretrækker et mindre boligbyggeri fremfor et stort bolig-

byggeri. Samtidig er der en større andel af personerne, der bor med deres partner, der har præferencer for 

at bo i et mindre boligbyggeri end enlige – og en større andel af enlige end par vil gerne bo i et større bolig-

byggeri. Af såvel parrene som enlige er der samtidig mange, der er neutrale i forhold til spørgsmålet. 

   

Krydstabel: Prioritering af boligbyggeriets størrelse fordelt på nationalitet 

 Hvad er vigtigst, når du skal vælge en ungdomsbolig? 

At bo i et mindre 
boligbyggeri 

Neutral 

Et stort boligbyggeri 
med mange beboere i 

samme bygning 

I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

18 % 52 % 30 % 191 

Danske stu-
derende 

24 % 58 % 18 % 1502 

I alt 23 % 58 % 20 % 1693 

 Gamma = -0,232  P-værdi = 0,001 
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Ses der på prioritering af boligbyggeriets størrelse i forhold til nationalitet, ønsker en større andel af de inter-

nationale studerende at bo i et stort end i et lille boligbyggeri, og en større andel af de danske studerende 

ønsker at bo i et mindre end et stort boligbyggeri. 

 

Der er samtidig en større andel af de danske studerende (24 procent) end internationale studerende (18 

procent), som foretrækker at bo i et mindre boligbyggeri – og modsat er der således en større andel af inter-

nationale studerende (30 procent) end danske studerende (18 procent), der foretrækker et stort boligbyggeri. 

Derudover er der en større andel af danske end internationale studerende, der er neutrale i forhold til 

spørgsmålet.  

 

Tabel: Prioritering af soveværelsets placering 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

Soveværelse i forbindelse med andre rum     
(fx køkken og/eller stue) 

2 % … 

2 3 % 59 

3 4 % 68 

Neutral 21 % 365 

5 16 % 274 

6 18 % 305 

Lukket soveværelse 36 % 633 

 

Ovenstående tabel viser fordelingen af prioriteringer i forhold til soveværelsets placering – om det er vigtigst, 

at det ligger i forbindelse med et andet rum eller at det er et lukket soveværelse. Sidstnævnte er foretrukket 

af 70 procent af de studerende. Der er kun 9 procent, som vil have et soveværelse i forbindelse med andre 

rum, mens forholdet ikke har betydning for 21 procent. 

 

Der er imidlertid forskel mellem de enlige og samboende par i forhold til deres præferencer, hvilket tydeliggø-

res i nedenstående tabel. 

 

Krydstabel: Prioritering af soveværelsets placering fordelt på husstandstype 

 Hvad er vigtigst, når du skal vælge en ungdomsbolig? 

Soveværelse i forbindelse 
med andre rum 

Neutral 
Lukket sovevæ-

relse 
I alt 

Husstandstype Par/gift 3 % 12 % 85 % 345 

Enlige 11 % 23 % 66 % 1364 

I alt 9 %  21 % 70 % 1709 

    Gamma = -0,486 P-værdi = 0,000 

 

Både den største andel af de enlige og dem, der bor med en partner, foretrækker et lukket soveværelse. 

Ddet gælder for 85 procent af parrene og for 66 procent af de enlige. Der er 11 procent af de enlige, som 

foretrækker et soveværelse i forbindelse med andre rum, mod kun 3 procent af parrene. Derudover er 23 

procent af de enlige neutrale i forhold til spørgsmålet, mens det samme gælder kun for 12 procent af parre-

ne.  
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Forskellene mellem de to grupper er ikke markante, og hvis man ser det i forhold til internationale og danske 

studerende, så kan der ikke dokumenteres nogen forskelle mellem disse grupper. 

 

Tabel: Prioritering i forhold til placering af køkken 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

Køkken i forbindelse med stue 10 % 174 

2 13 % 231 

3 11 % 198 

Neutral 42 % 720 

5 9 % 149 

6 6 % 105 

Lukket køkken 9 % 156 

 

De studerende har også lavet en prioritering i forhold til placeringen af køkkenet, og deres svar er fremstillet i 

tabellen ovenfor. Prioriteringen er mellem et køkken i forbindelse med stuen eller et lukket køkken.  

 

Hovedparten (42 procent) er neutrale i forhold til dette spørgsmål, mens 34 procent gerne vil have et køkken 

i forbindelse med stuen, og 24 procent vil have et lukket køkken. 

 

Der er imidlertid forskel mellem de enlige og samboende par samt mellem internationale og danske stude-

rende i forhold til deres præferencer, hvilket ses af de følgende tabeller. 

 

Krydstabel: Prioritering i forhold til placering af køkken fordelt på husstandstype 

 Hvad er vigtigst, når du skal vælge en ungdomsbolig? 

Køkken i forbindelse 
med stue 

Neutral Lukket køkken I alt 

Husstandstype Par/gift 33 % 37 % 30 % 344 

Enlige 36 % 42 % 22 % 1364 

I alt 35 % 41 % 23 % 1708 

    Gamma = -0,105  P-værdi = 0,040 

 

Der er 36 procent af de enlige, som foretrækker at have køkkenet i forbindelse med stuen mod 33 procent af 

de samboende par. Der er samtidig 30 procent af parrene, som foretrækker et lukket køkken, hvor det gæl-

der for 22 procent af de enlige. Derudover er 42 procent af de enlige neutrale i forhold til spørgsmålet, men 

det samme gælder kun for 37 procent af parrene.  

 

Forskellene mellem de to grupper er ikke særlig store, men større når der skelnes mellem internationale og 

danske studerende. 
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Krydstabel: Prioritering i forhold til placering af køkken fordelt på nationalitet 

 Hvad er vigtigst, når du skal vælge en ungdomsbolig? 

Køkken i forbindelse 
med stue 

Neutral Lukket køkken I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

29 % 29 % 42 % 191 

Danske stude-
rende 

36 % 43 % 21 % 1501 

I alt 35 % 42 % 23 % 1692 

    Gamma = -0,271   P-værdi = 0,000 

 

Over hver tredje (36 procent) af de danske studerende foretrækker at have køkkenet i forbindelse med stu-

en, mens det kun gælder for 29 procent af de internationale studerende. 42 procent af de internationale stu-

derende foretrækker derimod et lukket køkken, hvor det kun er tilfældet for 21 procent af de danske stude-

rende. Derudover er 43 procent af de danske studerende neutrale i forhold til spørgsmålet, mens det gælder 

for 29 procent af de internationale studerende.  

 

Tabel: Prioritering i forhold til badeværelsets størrelse 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

Stort badeværelse og færre kvadratmeter i 
resten af boligen 

2 % … 

2 4 % 66 

3 14 % 239 

Neutral 22 % 388 

5 24 % 419 

6 19 % 321 

Lille badeværelse og mere plads i resten af 
boligen 

16 % 273 

 

De studerende har ligeledes lavet en prioritering i forhold til placeringen af badeværelset, hvilket er vist i den 

ovenstående tabel. Her er de bedt om at prioritere mellem et stort badeværelse med færre kvadratmeter til 

resten af boligen eller et lille badeværelse og mere plads i resten af boligen.  

 

Her har 20 procent valgt et stort badeværelse, mens 59 procent foretrækker et lille badeværelse, hvis det 

betyder, at der er mere plads i resten af boligen. Derudover er 22 procent neutrale, og dermed har spørgs-

målet ikke nogen betydning for, om de vælger en bolig eller ej. 

 

Der kan ikke dokumenteres nogen forskelle mellem enlige og par og heller ikke mellem internationale og 

danske studerende. 
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Fællesfaciliteter i bygningen 

Følgende afsnit omhandler adgang til fællesfaciliteter, og i hvilken grad det er attraktivt, når de studerende 

vælger en ungdomsbolig. Dette undersøges, da der er stor fokus på det sociale samvær og fællesskab i 

boligafdelingerne. Der er en formodning om, at de studerende har en særlig præference for fællesskabet i 

deres boligområde, hvorfor der laves muligheder og faciliteter til dette. Men spørgsmålet er, om de stude-

rende overhovedet ønsker og har præferencer for disse fællesfaciliteter? 

 

Tabel: Hvor vigtigt er det, at følgende er tilgængeligt eller til rådighed i bygningen? 

 Et krav Meget vig-
tigt 

Vigtigt Mindre vig-
tigt 

Ikke vigtigt 

Vaskerum 51 % 26 % 14 % 5 % 4 % 

Festlokale 5 % 13 % 27 % 28 % 26 % 

Tv-stue eller aktivitetsrum 4 % 10 % 18 % 31 % 38 % 

Elevator 4 % 6 % 13 % 29 % 46 % 

Fælles køkken 3 % 6 % 12 % 29 % 49 % 

Fitnessrum 2 % 5 % 10 % 32 % 51 % 

Læsesal/grupperum 2 % 4 % 11 % 31 % 52 % 

 

Ovenstående tabel viser, i hvilken grad de studerende har præferencer for forskellige fællesfaciliteter i deres 

bygning. 

 

Der er et krav om et vaskerum fra over halvdelen af de studerende, mens 40 procent anser det for enten 

vigtigt eller meget vigtigt, at det er tilgængeligt i bygningen. Dertil er festlokale et krav for 5 procent og enten 

vigtigt eller meget vigtigt for 40 procent. 

 

Herefter har kun få studerende krav til yderlige fællesfaciliteter. Over halvdelen mener ikke, det er vigtigt med 

henholdsvis et fitnessrum eller en læsesal/grupperum. Derudover mener 78 procent, at det ikke er vigtigt 

eller kun mindre vigtigt med et fælles køkken, og for 69 procent er en tv-stue eller et aktivitetsrum kun mindre 

vigtigt eller slet ikke vigtigt. En elevator er heller ikke vigtig for 49 procent, og for 29 procent er den mindre 

vigtig. 

 

I det følgende arbejdes der videre med fællesfaciliteterne, men kun de, som kan bruges i fællesskab med 

andre, hvorfor der ikke arbejdes videre med præferencen for elevator eller vaskerum. Det undersøges, om 

der er forskel på, hvem der ønsker adgang til fællesfaciliteter. 

 

I forhold til ønske om festlokalet er der ingen forskel mellem enlige og samboende par eller mellem internati-

onale og danske studerende i forhold til prioriteringen heraf. Der er derimod forskel i forhold til præferencen 

til en tv-stue eller et aktivitetsrum i forhold til nationalitet, men der er ikke mellem enlige og samboende par, 

hvilket fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Krydstabel: Præferencen for en tv-stue eller et aktivitetsrum fordelt på nationalitet 

 Hvor vigtigt er det, at der er tv-stue eller aktivitetsrum tilgængelig 
eller til rådighed i bygningen? 

Et krav/ 

Meget vigtigt 
Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

23 % 15 % 32 % 31 % 193 

Danske stu-
derende 

12 % 18 % 31 % 39 % 1529 

I alt 14 % 18 % 31 % 38 % 1722 

 Gamma = 0,175 P-værdi = 0,004 

 

Der er en markant større andel af internationale studerende (23 procent) end danske studerende (12 pro-

cent), som stiller krav til eller mener, at det er meget vigtigt, at der er tv-stue eller et aktivitetsrum i bygnin-

gen. 

 

Krydstabel: Præferencen for et fælles køkken fordelt på husstandstype 

 Hvor vigtigt er det, at der er fælles køkken tilgængeligt eller til rå-
dighed i bygningen? 

Et krav/ 

meget vigtigt 
Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt I alt 

Husstandstype Par/gift 6 % 12 % 25 % 57 % 343 

Enlige 9 % 13 % 30 % 48 % 1382 

I alt 8 % 13 % 29 % 50 % 1725 

 Gamma = - 0,144 P-værdi = 0,004 

 

Af ovenstående tabel ses det, at der er en lidt større andel af enlige, som ønsker en fælles køkken end det 

er tilfældet for par. Der er 22 procent af de enlige, som stiller krav til eller mener, at det er meget vigtigt eller 

vigtigt med et fælles køkken, mens det samme kun gælder for 18 procent af parrene. Forskellen er dog ikke 

markant. 

 

Der er ikke forskel mellem danske og internationale studerende i forhold til præference for et fælles køkken. 

 

Krydstabel: Præferencen for et fitnessrum fordelt på husstandstype 

 Hvor vigtigt er det, at der er fitnessrum tilgængeligt eller til rådig-
hed i bygningen? 

Et krav/ 

meget vigtigt 
Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt I alt 

Husstandstype Par/gift 9 % 13 % 31 % 47 % 350 

Enlige 6 % 9 %  32 % 52 % 1387 

I alt 7 % 10 % 32 % 51 % 1737 

 Gamma = 0,104 P-værdi = 0,040 
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Tabellen viser, at der en lidt større andel af de samboende par, som ønsker et fitnessrum end det er tilfældet 

for enlige. Der er 21 procent af parrene, som stiller krav til eller mener dette er meget vigtigt eller vigtigt, 

mens det kun gælder for 15 procent af de enlige. Forskellen er dog ikke markant. 

 

Krydstabel: Præferencen for et fitnessrum fordelt på nationalitet 

 Hvor vigtigt er det, at der er fitnessrum tilgængeligt eller til rådig-
hed i bygningen? 

Et krav/ 

Meget vigtigt 
Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

19 % 16 % 33 % 33 % 193 

Danske stu-
derende 

5 %  10 % 31 % 54 % 1526 

I alt 7 % 10 % 31 % 51 % 1719 

 Gamma = 0,400 P-værdi = 0,000 

 

Forskellen mellem internationale og danske studerende i forhold til ønsket om fitnessrum er derimod betyde-

lig mere markant. Her stiller 19 procent af de internationale studerende krav til eller mener, at det er meget 

vigtigt, mens det kun gælder for 5 procent af de danske studerende. Derimod mener over halvdelen af de 

danske studerende, at det ikke er vigtigt med et fitnessrum. 

 

Krydstabel: Præferencen for læsesal/grupperum fordelt på nationalitet 

 Hvor vigtigt er det, at der er læsesal/grupperum tilgængelig eller til 
rådighed i bygningen? 

Et krav/ 

Meget vigtigt 
Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

13 % 15 % 34 % 39 % 192 

Danske stu-
derende 

4 %  11 % 30 % 54 % 1528 

I alt 5 % 12 % 31 % 52 % 1720 

 Gamma = 0,292 P-værdi = 0,000 

 

Der er forskel i forhold til præferencen til læsesal/grupperum i forhold til nationalitet, men der er ikke forskel 

mellem enlige og samboende par. 

 

Mens 28 procent af de internationale studerende stiller krav til eller mener, det er meget vigtigt eller vigtigt 

med en læsesal/grupperum, så gælder det kun for 15 procent af de danske studerende. Samtidig mener 

over halvdelen af de danske studerende, at det ikke er vigtigt.  
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Fælles udearealer og udefaciliteter 

I spørgeskemaet har de studerende også valgt, hvilke faciliteter eller udearealer, som har betydning for de-

res valg af en ungdomsbolig. De har haft mulighed for at vælge flere af faciliteterne samtidigt. 

 

Tabel: Ønsker til faciliteter 

 Valgt Ikke valgt 

Hvilke af følgende faciliteter eller 
udeforhold vil have betydning for, 
om du ville vælge en bolig? 

Overdækket cykelparkering 65 % 35 % 

Grønne områder 58 % 42 % 

Grillområde 41 % 59 % 

Opholdsområder 41 % 59 % 

Bilparkering 41 % 59 % 

Fælles have 26 % 74 % 

Multibane 14 % 86 % 

Ingen af ovenstående 10 % 90 % 

 

Over halvdelen har valgt overdækket cykelparkering (65 procent) samt grønne områder (58 procent). Derud-

over har 41 procent valgt et grillområde og samme andel har valgt opholdsområde samt bilparkering. Der er 

26 procent, som vælger en fælles have, mens kun 14 procent vælger en multibane. Der er til sidst 10 pro-

cent, som ikke vil vælge nogen af faciliteterne og udearealerne. 

 

Tabel: Ønske om faciliteter afhængig af husstandstype 

 
Andel af par/gift, der har 

valgt faciliteten 
Andel af enlige, der 
har valgt faciliteten 

Multibane 10 % 15 % 

Opholdsområder 36 % 43 % 

Grønne områder 64 % 57 % 

Bilparkering 54 % 38 % 

I alt 353 1395 

 

Tabellen ovenfor viser, hvor store andele, der har valgt de forskellige faciliteter eller udearealer, når der ta-

ges højde for husstandstype
9
. Her er der kun medtaget tal for de faciliteter, hvor der er forskel mellem enlige 

og par. Der er således ingen forskel i forhold til grillområde, overdækket cykelparkering eller fælles have. 

 

Der er en større andel af enlige end par, for hvem en multibane vil have betydning for, om de vælger en bo-

lig. Det samme i forhold til valget af opholdsområder. Modsat er der en større andel af personer i par end 

enlige, der vælger grønne områder og bilparkering. 

 

 

                                                      
9
 Hver række med faciliteter i tabellen er en krydstabel i sig selv. For overskuelighedens skyld er der kun medtaget de, som har valgt 

faciliteter i tabellen, og ikke den andel, som har fravalgt faciliteten.  Eksempelvis har 15 procent af de enlige valgt en multibane og 
dermed har 85 procent ikke valgt denne, og samtidig har 10 procent af parrene valgt multibane, og 90 procent har ikke valgt den. 
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Tabel: Ønske om faciliteter afhængig af nationalitet 

 Andel af internationale 
studerende, der har valgt 

faciliteten 

Andel af danske stude-
rende, der har valgt 

faciliteten 

Fælles have 38 % 25 % 

Grillområde 34 % 43 % 

Opholdsområder 32 % 43 % 

Overdækket cykelparkering 53 % 66 % 

I alt 193 1536 

 

Desuden er forskelle i forhold til nationalitet undersøgt. Ovenstående tabel viser, hvor store andele, der har 

valgt de forskellige faciliteter eller udearealer af både internationale og danske studerende. Igen er der kun 

medtaget de forhold, hvor der er forskel mellem internationale og danske studerende. Der er således ingen 

forskel i forhold til multibane, grønne områder eller bilparkering. 

 

For en større andel af de internationale studerende (38 procent) end de danske (25 procent) har tilstedevæ-

relsen af fælles have betydning for, om de vælger en bolig. De danske studerende vælger derimod, i større 

andel end de danske studerende, grillområde, opholdsområder og overdækket cykelparkering. 
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Præferencer til beliggenhed og nærområdet 

I det følgende afsnit undersøges de studerendes præferencer til beliggenhed og placering af deres bolig. 

Efterfølgende behandles forholdet mellem ønsket til beliggenhed og prioritering af forhold og faciliteter i boli-

gens nærområde. 

 

Tabel: Beliggenhed 

 Valgt Ikke valgt 

Hvor vil du helst bo i Aalborg?
10

 Midtbyen 66 % 34 % 

Ø-gadekvarteret 53 % 47 % 

Vejgaard 45 % 55 % 

Vestbyen  29 % 71 % 

AAU-Campus 28 % 72 % 

Aalborg Øst 22 % 78 % 

Nørresundby Havnefront 17 % 83 % 

Hasseris 9 % 91 % 

Gug 7 % 93 % 

Lindholm 6 % 94 % 

Kærby
11

 3 % 97 % 

Skalborg 2 % 98 % 

Løvvang 2 % 98 % 

Nr. Uttrup 1 % 99 % 

Jeg vil bo udenfor Aalborg by 2 % 98 % 

Det spiller ingen rolle 2 % 98 % 

 

Af ovenstående tabel fremgår, hvor de studerende helst vil bo i Aalborg. I spørgeskemaet kunne responden-

terne sætte kryds ved alle de bydele i Aalborg, hvor de helst vil bo. Altså har de haft mulighed for at sætte 

flere kryds og dermed vælge flere beliggenheder. Kun 2 procent har svaret, at det ikke spiller nogen rolle, 

hvor i Aalborg de bor – eller vendt om, så har boligens beliggenhed en stor betydning for de studerende 

generelt. 

 

Det område, hvor flest af de studerende angiver, at de helst vil bo, er Midtbyen, hvilket 66 procent har valgt. 

Herefter følger Ø-gadekvarteret, hvor godt halvdelen gerne vil bo. Disse to bydele er de eneste bydele, hvor 

andelen, der helst vil bo der, er større end andelen, der helst ikke vil bo der. Det tredje mest attraktive områ-

de er Vejgaard. Vestbyen og AAU-Campus er stort set lige attraktive og er valgt af henholdsvis 29 og 18 

procent som en bydel, hvor de gerne vil bo. På syvende og ottende pladsen følger derefter Aalborg Øst og 

Nørresundby Havnefront.  

 

Hver af de resterende bydele, Hasseris, Gug, Lindholm, Kærby, Skalborg, Løvvang, Nr. Uttrup og områder 

udenfor Aalborg har under 10 procent angivet som et sted, hvor de helst vil bo. Da andelene er så små, er 

                                                      
10

 De adspurgte har set inddelingen af disse områder på et kort 
11

”Kærby” er på kortet, men desværre kunne svarkategorien ”Kærby” ved en fejl ikke vælges, hvilket først blev rettet, da 1125 personer 
havde besvaret spørgeskemaet  
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disse beliggenheder i det følgende frasorteret, og de bydele, der således i det følgende arbejdes videre med 

er Midtbyen, Ø-gadekvarteret, Vejgaard, Vestbyen, AAU-Campus, Aalborg Øst og Nørresundby Havnefront. 

 

Tabel: Ønske om beliggenhed afhængig af husstandstype 

 
Andel af par/gifte, der 

har valgt beliggenheden 

Andel af enlige, der 
har valgt beliggenhe-

den 

Midtbyen  55 % 69 % 

Ø-gadekvarteret 46 % 55 % 

Aalborg Øst 29 % 20 % 

I alt 348 1385 

 

Tabellen ovenfor viser, hvor store andele, der helst gerne vil bo i de respektive bydele i Aalborg, når der 

tages højde for husstandstype
12

. Ligesom den tidligere tabel har respondenterne i spørgeskemaet kunnet 

vælge flere bydele som steder, de gerne vil bo. Der er kun medtaget tal for bydelene, såfremt der er forskel 

mellem grupperne, og da der ikke er forskel mellem enlige og pars valg af bydelene Vejgaard, Vestbyen, 

AAU-Campus og Nørresundby Havnefront, er disse ikke medtaget. 

 

Midtbyen og Ø-gadekvarteret er mest attraktiv for alle, uanset husstandstype. Særligt er de attraktive for 

enlige (henholdsvis 69 procent og 55 procent af de enlige har angivet, at de helst vil bo her).  

 

Aalborg Øst er særlig attraktiv for de studerende, der bor med en partner. Tages der ikke hensyn til hus-

standstype, vil 22 procent gerne bo i Aalborg Øst – og tages der således hensyn til husstandstypen, vil 29 

procent af par/gifte gerne bo her, mens det kun gælder for 20 procent af de enlige. Altså vil en større andel 

af par/gifte gerne bo i Aalborg Øst.  

 

Tages der højde for, hvor mange respondenter, der henholdsvis er par/gift og enlige, der har svaret på 

spørgsmålet, svarer de 29 og 20 procent til, at 101 studerende, der er par/gifte og 277 enlige, at de gerne vil 

bo i Aalborg Øst. Selvom bydelen er mest attraktiv for par/gifte, er der stadig flere enlige i absolutte tal, der 

gerne vil bo der, da antallet af studerende, der er enlige, er væsentlig højere end antallet, der er par/gift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Hver række med bydele i tabellen er en krydstabel i sig selv. For overskuelighedens skyld er der kun medtaget de, som har valgt 

bydelen i tabellen, og ikke den andel, som har fravalgt bydelen. Eksempelvis har 69 procent af de enlige valgt Midtbyen, og dermed har 

31 procent ikke valgt denne. Samtidig har 55 procent af parrene valgt Midtbyen, og 45 procent har ikke valgt den.  
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Tabel: Ønske om beliggenhed afhængig af nationalitet 

 Andel af internationale 
studerende, der har 
valgt beliggenheden 

Andel af danske stude-
rende, der har valgt 

beliggenheden 

Midtbyen  55 % 68 % 

Ø-gadekvarteret 26 % 56 % 

Vejgaard 36 % 46 % 

Vestbyen 22 % 30 % 

Nørresundby Havnefront 23 % 16 % 

I alt 192 1522 

 

Af ovenstående tabel ses hvor store andele, der helst gerne vil bo i de mest attraktive bydele for studerende 

i Aalborg, når der tages højde for nationalitet. Der er kun medtaget tal for bydelene, såfremt der er forskel 

mellem grupperne. Da der ikke er nogen forskel mellem danske og internationale studerendes valg af byde-

lene Aalborg Øst og AAU-Campus, er disse ikke medtaget. 

 

Som det gælder generelt, er Midtbyen også den mest attraktive bydel, når der tages højde for nationalitet. 

Herefter følger ligeledes Ø-gadekvarteret som det sted, der er næst flest, der gerne vil bo – men kun for 

danske studerende. Hvor 56 procent af de danske studerende gerne vil bo i denne bydel, gælder det kun for 

26 procent af de internationale studerende.  

 

Der er også en signifikant større andel af de danske studerende, der gerne vil bo i Vejgaard (46 procent) end 

internationale studerende, der vil bo der (36 procent). Samtidig er Vejgaard den bydel, hvor den anden stør-

ste andel af internationale studerende gerne vil bo. Ligeledes er der en større andel af de danske studeren-

de, der finder Vestbyen attraktiv.  

 

Nørresundby Havnefront er særlig attraktiv for internationale studerende. Der er en større andel af de inter-

nationale end de danske studerende, der gerne vil bo her. Ses der på absolutte tal og ikke andele, er der 

dog stadig et større antal af danske respondenter (244) end internationale (44), der har angivet, at bydelen 

er attraktiv for dem.  

 

 

Ønske om beliggenhed afhængig af boligform 

Kigges der i stedet på, hvor de studerende helst vil bo, når der tages højde for, hvilken boligform de ønsker 

at bo i (egen bolig, eget værelse med eget bad og fælles køkken eller ”andet
13

”), kan der ikke dokumenteres 

en forskel her imellem. Altså kan der ikke siges at være en forskel mellem de forskellige ønsker af boligform 

og ønsket om boligens beliggenhed.  

 

Den eneste bydel, hvor der er forskel på, om bydelen er attraktiv i forhold til hvilken boligform de studerende 

ønsker, er Nørresundby Havnefront. Her vil 18 procent af de studerende, der gerne vil bo i egen bolig, gerne 

bo, mens det kun gælder for henholdsvis 9 procent af dem, der ønsker eget værelse med eget bad og fælles 

køkken og af dem, der ønsker boligformen ”andet”.  

 

 

                                                      
13

 Kategorien ”andet” dækker over: ”Eget værelse med eget køkken og fælles bad”, ”Eget værelse med fælles bad og køkken” og ”De-

leværelse med en eller flere personer” 
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Ønske om beliggenhed afhængig af ønsket antal værelser 

Ligesom det gælder for ønsket om boligform, kan der stort set heller ikke siges at være en forskel mellem, 

hvor mange værelser de studerende ønsker i deres bolig og i hvilken bydel, de helst vil bo. 

 

I forhold til enkelte af bydelenes attraktivitet kan der dog siges at være en signifikant forskel, når der tages 

højde for antallet af værelser, der ønskes. Ses der på Vestbyen, er det dem, der ønsker to værelser eller 

mindst tre værelser, hvor de største andele finder bydelen attraktiv (henholdsvis 31 og 33 procent) sammen-

lignet med dem, der ønsker ét værelse, hvoraf kun 22 procent gerne vil bo i bydelen. Det samme gælder for 

Ø-gadekvarteret, hvor en større andel af dem, der gerne vil have flere værelser, gerne vil bo. Modsat gælder 

det for AAU-Campus. Af de, der ønsker ét værelse, vil 36 procent gerne bo i denne bydel, mens det kun 

gælder for henholdsvis 27 og 28 procent af dem, der vil have to værelser eller mindst tre værelser.  

 

Tabel: Ønsker til forhold i boligens nærområde 

 
Afgørende 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt 
Mindre 
vigtigt 

Ikke 
vig-
tigt 

Det skal være trygt at færdes i boligområdet både dag 
og nat 

36 % 36 % 20 % 6 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på transportmuligheder 25 % 38 % 26 % 8 % 3 % 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 22 % 49 % 25 % 3 % 1 % 

Jeg vil bo i nærheden af mit uddannelsessted 20 % 33 % 32 % 12 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på byens puls – cafeer og kulturliv, 
butikker, museum eller andet 

16 % 21 % 29 % 25 % 9 % 

Jeg vil bo i nærheden af grønne områder (fx park) 8 % 24 % 35 % 26 % 7 % 

Jeg vil bo i et område ugeneret af støj fra gaden/trafik 8 % 18 % 33 % 33 % 7 % 

Jeg vil bo tæt på et fitnesscenter/ motionsmulighed 6 % 16 % 26 % 29 % 23 % 

 

Ovenstående tabel viser i hvilken grad de studerende ønsker en række forhold i deres boligs nærområde. Af 

tabellen ses det, at det forhold, der vægtes højest i forbindelse med boligens nærområde, er, at det skal 

være trygt at færdes i boligområdet både dag og nat, som 72 procent angiver er afgørende eller meget vig-

tigt. Herefter følger at bo tæt på transportmuligheder og derefter at bo tæt på dagligvarebutik(ker). På fjerde-

pladsen findes at bo i nærheden af uddannelsesstedet og på femtepladsen at bo tæt på byens puls, herun-

der cafeer og kulturliv, butikker, museum mm.  

 

Mindre vigtigt er forhold, som at bo i nærheden af grønne områder, at bo i et område ugeneret af støj fra 

gaden/trafik og at bo tæt på fitnesscenter/motionsmuligheder, som henholdsvis 32, 26 og 22 procent mener  

er afgørende eller meget vigtigt – og henholdsvis 33, 40 og 52 procent mener ikke er vigtigt eller kun er min-

dre vigtigt.  

 

Ønsker til forhold i boligens nærområde afhængig af ønsket bydel 

Ses der mere specifikt på ønsker til forholdene i boligens nærområde, når der samtidig tages højde for, hvil-

ke bydele, de studerende ønsker at bo i (respondenterne har haft mulighed for at svare, at de gerne vil bo i 

flere bydele), er det hovedsageligt de samme prioriteringer, der går igen. Således gælder det generelt, at det 

højst prioriterede forhold er, i nævnte rækkefølge: At det er trygt at færdes i boligområdet, at det er tæt på 

transportmuligheder og at det er tæt på dagligvarebutikker. Samtidig prioriteres at bo i et område ugeneret af 

støj fra gaden/trafik, at bo i nærheden af grønne områder og at bo tæt på fitnesscenter/motionsmuligheder 
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generelt lavt på tværs af hvilken bydel, de studerende gerne vil bo i. Derudover er der dog nogle prioriterin-

ger af de forskellige forhold, der varierer med den ønskede bydel. 

 

Hvor vigtigheden af forhold i boligens nærområde ligner hinanden for dem, der gerne vil bo i Midtbyen, Ø-

gadekvarteret, Vestbyen og Nørresundby Havnefront, gør det samme sig gældende for prioritering af forhol-

dene for dem, der gerne vil bo i på AAU-Campus og i Vejgaard samt Aalborg Øst.  

 

Ses der på Midtbyen, Ø-gadekvarteret, Vestbyen og Nørresundby Havnefront er de vigtigste forhold for de 

studerende, der gerne vil bo her, generelt, at det er trygt at færdes i boligområdet, at det er tæt på trans-

portmuligheder og at det er tæt på dagligvarebutikker, ligesom det gælder generelt. Derudover er der store 

andele, der har valgt en eller flere af de fire bydele, for hvem det enten er afgørende og meget vigtigt at bo 

tæt på byens puls (i både Midtbyen og Vestbyen 49 procent, i Ø-gadekvarteret 42 procent og på Nørresund-

by Havnefront 36 procent) – og det er generelt vigtigere, end at boligen er tæt på uddannelsesstedet. Samti-

dig er der store andele af dem, der gerne vil bo på Nørresundby Havnefront, der prioriterer højt, at boligen er 

i nærheden af uddannelsesstedet (42 procent svarer, at det er meget vigtigt eller afgørende).  

 

De studerende, der gerne vil bo i Vejgaard, Aalborg Øst og/eller på AAU-Campus prioriterer også højest, at 

det er trygt at færdes i boligområdet. For dem, der gerne vil bo i Vejgaard og/eller på AAU-campus følger 

herefter at boligen er tæt på transportmuligheder og tæt på dagligvarebutikker højest. Store andele priorite-

rer, at boligen ligger tæt på uddannelsesstedet (for hhv. 55 og 73 procent af dem, der gerne vil i Vejgaard og 

AAU-campus er det afgørende eller meget vigtigt). Relativt lavet prioriteres derimod at bo tæt på byens puls. 

For dem, der gerne vil bo i Aalborg Øst, er nærheden til uddannelsesstedet ligeledes vigtigt og findes endda 

som andet vigtigste forhold (for 71 procent af dem er det vigtigt eller afgørende). 

 

I følgende tabel ses, de transportmidler som de studerende ønsker at benytte fra deres uddannelsessted og 

deres hjem. Herefter følger en tabel, som viser hvor lang tid de studerende ønsker at bruge på transporttid til 

deres uddannelsessted. 

 

Tabel: Transportmidler 

 Valgt Ikke valgt 

Hvilke transportmidler vil du helst 
benytte til at komme fra boligen til 
dit uddannelsessted? 

På cykel 87 % 13 % 

Bus 51 % 49 % 

Til fods 47 % 53 % 

Bil  13 % 87 % 

Tog 6 % 94 % 

Knallert/motorcykel 3 % 97 % 

 

I forbindelse med spørgsmålet om, hvilke transportmidler de studerende helst vil bruge til at komme fra deres 

bolig til deres uddannelsessted, har det igen været muligt for dem, at svare flere forskellige transportmidler. 

Her har hovedparten (87 procent) valgt, at de gerne vil cykle til deres uddannelsessted, mens halvdelen 

gerne vil tage bussen. Derudover vil 47 procent gerne gå til fods.  

 

Der er kun 13 procent, som vil tage bilen, 6 procent vil tage toget og 3 procent vil tage knaller-

ten/motorcyklen. 
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Tabel: Transporttid 

 Andel Antal 

Hvor lang tid må det tage at kom-
me til dit uddannelsessted? 

0-9 min 2 % 34 

10-14 min 18 % 304 

15-20 min 25 % 412 

21-30 min 42 % 690 

31-40 min 5 % 90 

Mere end 40 min 7 % 118 

 

Knap halvdelen (45 procent) af de studerende svarer, at det højest må tage 20 minutter at komme til deres 

uddannelsessted. Hver fjerde ønsker at bruge mellem 15-20 minutter på transporttid til deres uddannelses-

sted, mens 42 procent vil bruge mellem 21-30 minutter. 

 

Der er kun 12 procent, som vil bruge mere end 30 minutter i transporttid til deres uddannelsessted.  

 

Tabel: Prioritering af beliggenhed i forhold til uddannelsessted eller bymidte 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

At bo i midtbyen/bycentrum, selvom det lig-
ger langt fra dit uddannelsessted 

9 % 156 % 

2 13 % 227 % 

3 13 % 229 % 

Neutral 18 % 312 % 

5 16 % 281 % 

6 16 % 285 % 

At bo tæt op dit uddannelsessted, selvom det 
ligger langt fra bymidten/bycentrum 

14 % 244 % 

 

De studerende har i spørgeskemaet også prioriteret, i forhold til boligens beliggenhed, om det er vigtigst at 

bo i midtbyen, selvom det ligger langt fra ens uddannelsessted, eller at bo tæt på ens uddannelsessted, 

selvom det ligger langt fra bymidten. 

 

Der er en bred fordeling af svarene, hvor 35 procent foretrækker at bo i midtbyen og 46 procent foretrækker 

at bo tæt på deres uddannelsessted. Derudover har det ikke betydning for 18 procent. 
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Der er dog en forskel på enlige og samboende pars prioritering, men der er ingen forskel i prioriteringen mel-

lem danske og internationale studerende. 

 

Krydstabel: Prioritering mellem beliggenhed i forhold til uddannelsessted eller bymidte fordelt 
på husstandstype 

 Hvad er vigtigst ... ? 

At bo i midtbyen, selvom 
det ligger langt fra dit 

uddannelsessted 
Neutral 

At bo tæt op dit uddannel-
sessted, selvom det ligger 

langt fra bymidten 
I alt 

Husstandstype Par/gift 28 % 20 % 52 % 344 

Enlige 37 % 18 % 45 % 1364 

I alt 35 % 18 % 47 % 1708 

 Gamma = -0,152  P-værdi = 0,002 

 

Der er 28 procent af parrene som foretrækker at bo i midtbyen, mens der er 37 procent af de enlige, som 

foretrækker dette.  Derimod foretrækker en lidt større andel af parrene (52 procent) end de enlige (45 pro-

cent) at bo tæt på deres uddannelsessted. 

 

Tabel: Prioritering mellem bymidten og et stille boligområde 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

Bo i et roligt/stille område udenfor bycentrum 8 % 139 

2 14 % 245 

3 17 % 296 

Neutral 26 % 446 

5 16 % 270 

6 13 % 217 

Bo i bymidten med mulighed for støj fra trafik 
og bylivet generelt 

7 % 122 

 

 

De studerende har også prioriteret, om det er vigtigst at bo i bymidten, selvom der kan være støj fra trafik og 

bylivet generelt, eller om det er vigtigst et bo i et stille område udenfor bycentrum. For omkring hver fjerde 

har dette ingen betydning.   

 

Derimod foretrækker 39 procent at bo i et stille boligområde udenfor bycentrum og 36 procent foretrækker at 

bo i midtbyen, hvor der er mere støj fra bylivet og trafik. 
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Der er også her forskel mellem enlige og samboende pars prioritering, og igen er der ingen forskel i priorite-

ringen mellem danske og internationale studerende. 

 

Krydstabel: Prioritering mellem bymidten og et stille boligområde fordelt på husstandstype 

 Hvad er vigtigst ... ? 

Bo i et roligt/stille område 
udenfor bycentrum 

Neutral 
Bo i bymidten med mulig-
hed for støj fra trafik og 

bylivet generelt 
I alt 

Husstandstype Par/gift 48 % 22 % 30 % 345 

Enlige 37 % 26 % 36 % 1364 

I alt 39 % 26 % 35 % 1709 

 Gamma = 0,172  P-værdi = 0,001 

 

Knap halvdelen af parrene foretrækker at bo i et stille område udenfor bycentrum, mens der er 37 procent af 

de enlige, som foretrækker dette. Derimod foretrækker en lidt mindre andel af parrene (30 procent) end de 

enlige (36 procent) at bo i bymidten med støj fra trafik og bylivet. 
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Præferencer for servicetilbud 

I det følgende afsnit behandles de studerendes præferencer til servicetilbud. I forbindelse hermed ses der på 

forskelle i præferencer for servicetilbud i forhold til husstandstype, nationalitet samt køn. 

 

Tabel: Hvilke servicetilbud ville være attraktive for at du valgte en bolig? 

 Valgt Ikke valgt 

Hvilke servicetilbud 
ville være attraktive for 
at du valgte en bolig? 

Vicevært, som holder de udvendige forhold  86 % 14 % 

Vicevært, som holder de indvendige forhold  68 % 32 % 

Rengøring af fællesarealer  56 % 44 % 

Madordning, hvor der er kostforplejning i x 
antal dage om ugen 

6 % 94 % 

  

Der er særlig præference for en vicevært.  Der er 86 procent, der anser det for attraktivt med en vicevært, 

der holder de udvendige forhold, og 68 procent med en vicevært, der holder de indvendige forhold. Derud-

over er det attraktivt for 56 procent med rengøring af fællesarealerne. Derimod er der ikke interesse for en 

madordning, som kun 6 procent har valgt. 

 

I det følgende undersøges forskellige gruppers præferencer for disse servicetilbud. Husstandstype har ingen 

betydning, da der ikke er nogen forskel mellem enlige og par i deres præference for nogen af servicetilbud-

dene. Derimod er der forskel mellem danske og internationale studerende i forhold til deres præferencer for 

to af servicetilbuddene, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.  

 

Tabel: Ønske om servicetilbud afhængig af nationalitet 

 Andel af internationale 
studerende, der har valgt 

servicetilbud 

Andel af danske stude-
rende, der har valgt 

servicetilbud 

Vicevært, som holder de udvendige forhold  73 % 88 % 

Madordning, hvor der er kostforplejning i x antal dage 
om ugen 

11 % 6 % 

I alt 192 1520 

 

Der er 88 procent af danske studerende som anser en vicevært, der holder de udvendige forhold, for attrak-

tiv, mens det samme gælder for 73 procent af internationale studerende. De internationale vælger i højere 

grad en madordning end danske. Der er 11 procent af de internationale studerende, som finder en madord-

ning attraktiv, mens det kun gælder for 6 procent af danske studerende.  
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Der er også forskel mellem mænd og kvinder og deres præferencer for de forskellige servicetilbud, hvilket 

ses i nedenstående tabel. 

 

Tabel: Ønske om servicetilbud afhængig af køn 

 
Andel af kvinder, der har 

valgt servicetilbud 
Andel af mænd, der 

har valgt servicetilbud 

Vicevært, som holder de udvendige forhold  88 % 84 % 

Vicevært, som holder de indvendige forhold  72 % 64 % 

Madordning, hvor der er kostforplejning i x antal dage 
om ugen 

4 % 9 % 

Rengøring af fællesarealer 59 % 52 % 

I alt 939 818 

 

Kvinderne finder i lidt højere grad end mændene følgende tre servicetilbud attraktive: en vicevært, der holder 

udvendige og indvendige forhold, samt rengøring af fællesarealer. Selvom der, i forhold til disse forhold, er 

en forskel på kønnene, er forskellen ikke så markant. Derimod er der en markant forskel i forhold til præfe-

rencen for en madordning - her finder 9 procent af mændene dette attraktivt, mens det kun gælder for 4 pro-

cent af kvinderne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 
 

De studerendes økonomiske forhold og boligens husleje 

Det følgende afsnit belyser sig omkring de studerendes økonomiske råderum, boligens pris og forskellige 

spørgsmål relateret til økonomi i forbindelse med en ungdomsbolig. Derudover er der fokus på, hvad de 

studerende oplever som nice to have og need to have, og dermed gerne vil betale ekstra for.  

 

De studerendes SU-indkomst er reguleret af staten og grænsen for, hvor mange penge, de må tjene ved 

siden af SU’en, er ligeledes reguleret af staten. 

 

Tabel: SU-satser 2014 (før skat) 

 Hjemmeboende 
(kr. pr. md.) 

Udeboende 

(kr. pr. md.) 

Under 20 år og på 

ungdomsuddannelse 

Grundbeløb 906 kr. 3.745 kr.
14

 

Maksimalt tillæg (afhængig af for-
ældrenes indkomst) 

1.610 kr. 2.094 kr. 

Videregående uddan-
nelser samt  

20 år og derover og på 

ungdomsuddannelse  

Grundbeløb  2.516 kr. 5.839 kr. 

Forsørgertillæg til enlige forsørgere  - 5.839 kr. 

Forsørgertillæg til forsørgere, der 
bor sammen med en SU-modtager 

- 2.332 kr. 

Handicaptillæg (videregående ud-
dannelser) 

- 8.303 kr. 

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for videregående uddannelser  

 

I satserne skelnes mellem om de studerende er under 20 år eller om de er 20 år eller derover samt om de 

går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 

 

En studerende kan normalt kun få hjemmeboende SU, når vedkommende er mellem 18-19 år og går på en 

ungdomsuddannelse uanset om vedkommende er flyttet hjemmefra. For at få udeboende SU, når en person 

er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, skal der søges en særlig godkendelse. H erefter kan der 

fås 3.745 kr. om måneden før skat. 

 

Er en person i gang med en ungdomsuddannelse og er samtidig 20 år eller derover eller i gang med en vide-

regående uddannelse, kan vedkommende få 5.839 kr. før skat om måneden i SU som udeboende, hvilket er 

et grundbeløb.  

 

Derudover er der forskellige tillæg til grundbeløbet, og det gælder i forhold til personer, der har hjemmebo-

ende børn samt et handicaptillæg, som dog kun kan fås af studerende på videregående uddannelser. 

 

Det er også muligt at søge og optage SU-lån, når der modtages SU. Der lånes 2.987 kr. om måneden (der 

trækkes ikke skat af lånet). Forsørgere kan tage et supplerende SU-lån på 1.495 kr. Har en studerende ikke 

flere SU-klip tilbage, kan der tages et slutlån på 7.706 kr. om måneden. 

 

 

 

  

                                                      
14

 Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende - også selv om du 
er flyttet hjemmefra. 
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Tabel: Satser for SU-lån  

 Kroner pr. måned 

Lånemuligheder SU-lån
15

 2.987 kr. 

Supplerende SU-lån til forsørgere
16

 1.495 kr. 

Slutlån
17

 7.706 kr. 

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for videregående uddannelser  

 

Tilbagebetalingen af et SU-lån og slutlån skal påbegyndes 1. januar et år efter udgangen af det år, hvor ud-

dannelsen sluttede. Der skal ligeledes betales renter af lånet - for lån 6
18

 er renten på 6 procent om året 

under uddannelse. Efter afsluttet uddannelse forrentes lånet efter diskontoen plus et tillæg (max. 1 procent) 

eller minus et fradrag. Tillæg og fradrag fastsættes hvert år på finansloven.  

 

Har en studerende modtaget SU i minimum en måned i et kalenderår, er der begrænsninger på hvor meget 

vedkommende må tjene i samme kalenderår. Beløbene ses i følgende tabel.  

 

Tabel: Satser for fribeløb   

 Kroner pr. måned 

Det beløb man må tjene ved 
siden af SU

19
  

(før skat, men efter arbejds-
markedsbidrag) 

Laveste fribeløb (md. med SU på en ung-
domsuddannelse) 

7.428 kr. 

Laveste fribeløb (md. med SU (også dobbelt-
klip og slutlån) på en videregående uddan-
nelse) 

10.701 kr. 

Mellemste fribeløb
20

 18.552 kr. 

Højeste fribeløb
21

 35.708 kr. 

Nedsat fribeløb (studerende der får handi-
captillæg) 

3.083 kr. 

Forhøjelse af fribeløb (personer med børn 
under 18 år, forhøjes fribeløbet pr. barn) 

2236 kr. pr. barn 

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for videregående uddannelser  

 

 

                                                      
15

 Alle der modtager SU kan tage et SU-lån, du kan dog først få lånet i kvartalet efter du er fyldt 18 år 
16

 Forsørgere, der vælger at tage supplerende SU-lån i 2014, kan i alt låne 4.482 (2.987+1.495). Som forsørgere har man desuden 

mulighed for alene at tage supplerende SU-lån og dermed låne 1.495 kr. 
17

 Hvis du går på en videregående uddannelse og ikke har mere SU tilbage, har du mulighed for at tage et slutlån inden for de sidste 12 

måneder af uddannelsen, evt. de sidste 24 måneder 
18

 SU-lån udbetalt efter 1991 
19

 Fribeløbet regnes ud fra årsbasis (januar-december) og er det beløb, man højest må tjene ved siden af sin SU. Tjener man mere end 
sit fribeløb, skal man betale en del af sin SU og sit eventuelle SU-lån tilbage 
20

 Måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Måneder, hvor du ikke får SU fordi: 

du har orlov fra uddannelsen; du er i lønnet praktik; du er erklæret studieinaktiv 
21

 Måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du: ikke er under uddannelse; ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og 

samtidig ikke modtager slutlån; får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU; 

endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18); går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU;  

og måneder, hvor du: vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån; er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau; ikke er 

dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere; ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til 

fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser 
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I forsøg på at overskueliggøre dette kan der ses på de forskellige indtægtsmuligheder for personer, der er i 

gang med en videregående uddannelse. 

 

Tabel: Indtægt efter skat
22

  

 Udbetalt i kroner pr. måned 

Videregående uddannelser 
samt 20 år og derover og på 

ungdomsuddannelse 

Kun SU 5.021 kr. 

SU og SU-lån 8.008 kr.  

SU og max fribeløb 11.868 kr. 

SU, SU-lån og max. fribeløb 14.855 kr. 

      

Det er således maximal muligt for de studerende at få udbetalt knap 15.000 kr. om måneden, hvis retten til 

SU skal beholdes. Det kræver dog SU-lån og samtidig erhvervsarbejde på 20-25 timer om ugen ved en 

timesats på ca. 110-130 kr., hvilket ikke er så realistisk for studerende med et fuldtidsstudium. 

 

Studerende, der kun modtager SU som indtægt, vil få udbetalt 5.000 kr., som de skal leve for. De har dog 

også mulighed for at tage et SU-lån oveni, hvilket vil give dem 8.000 kr. udbetalt.  
 

Tabel: Arbejde ved siden af studiet 

 Andel Antal 

Studierelevant arbejde Ja  20 % 348 

Nej  78 % 1394 

Ved ikke 2 % 38 

Ikke studie-relevant arbejde Ja  32 % 575 

Nej 66 % 1172 

Ved ikke 2 % 33 

Ønsker et arbejde ved siden af studierne Ja  64 % 586 

Nej  24 % 221 

Ved ikke 11 % 104 

 

Af ovenstående tabel ses det, at en femtedel af spørgeskemaundersøgelsens deltagere har et studierelevant 

arbejde (20 procent), og knap en tredjedel har arbejde ved siden af studiet, der ikke er studierelevant (32 

procent). Der er 5 procent, der både har et studierelevant og et ikke studierelevant arbejde ved siden af stu-

dierne (fremgår ikke af tabellen). Det betyder, at 48 procent af respondenterne har et arbejde ved siden af 

studierne.  

 

Derudover ønsker hele 64 procent af deltagerne, der ikke allerede har et arbejde, et arbejde ved siden af 

studiet.  

 

Der er ikke forskel på par og enlige i forhold til andelen med et studiejob, og det samme gælder internationa-

le studerende og danske studerende.  

                                                      
22

 Der regnes med et personfradrag på 42.800 kr. pr. år; et beskæftigelsesfradrag på 7,65 procent af den samlede indkomst; en træk-
ningsprocent på 39 
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Det er normalt kun danske statsborgere, som er berettiget til SU, men som udenlandsk statsborger er det 

muligt at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed berettiget til SU. Overordnet er der 

to sæt af regler, der kan søges efter - danske regler eller EU-rettens regler, men til begge er der forskellige 

betingelser, som skal opfyldes for at kunne blive godkendt. Det er dog umiddelbart svært for internationale 

studerende at få SU i Danmark. De internationale studerende er således afhængige af støtte fra deres hjem-

land, deres forældre, stipendium samt indkomst fra et erhvervsarbejde. Generelt har de studerende et be-

grænset økonomisk råderum, men det gælder for de internationale studerende i særdeleshed.  

 

Der er 52 procent af studerende, som ikke har et studiejob, og heraf har 64 procent brug for eller ønsker sig 

et studiejob. De 64 procent svarer til 33 procent af alle de studerende, hvorved hver tredje ikke har et studie-

job, men har brug for det. Disse studerende vil derfor kun have deres SU og et eventuelt SU-lån til at betale 

deres udgifter, herunder huslejen. For internationale studerende vil det betyde, at de kun har støtten fra de-

res hjemland, forældre eller et eventuelt stipendium. 

 

I nedenstående tabel ses de studerendes reelle økonomiske råderum afhængig af om de er enlige, og der-

med skal betale husleje selv, eller om de er samboende med en partner, som de kan dele husleje med. 

 

Tabel: Økonomisk råderum fordelt på husstandstype 

 Par/gift Enlige 

Hvad er din (og en evt. samboende 
partners) samlede månedlige ind-
tægter efter skat

23
 

Under 4.000 kr. 6 % 6 %  

4.000-4.999 kr. 3 % 13 % 

5.000-5.999 kr. 8 % 40 % 

6.000-6.999 kr. 3 % 16 % 

7.000-7.999 kr. 4 % 11 % 

8.000-8.999 kr. 9 % 7 % 

9.000-9.999 kr. 17 % 3 % 

10.000 kr. eller derover 50 % 4 % 

I alt 319 1330 

 

Over halvdelen (56 procent) af de enlige har udbetalt mellem 5.000-6.999 kr. om måneden. Samtidig får 19 

procent under 5.000 kr. udbetalt. Derimod får halvdelen af de samboende par 10.000 kr. eller derover udbe-

talt om måneden, og samtidig får 26 procent af parrene udbetalt mellem 8.000-9.999 kr. Det er derimod kun 

14 procent af de enlige, som får 8.000 kr. eller derover udbetalt. 

 

Det er således særligt de studerende, der er enlige, og derfor vil skulle betale en husleje selv (med mindre 

de har en delebolig), der har det mest begrænsede økonomiske råderum, mens parrene i højere grad har 

flere penge udbetalt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23

 Du skal angive den sum, du/I tjener og/eller modtager hver måned, herunder SU, SU-lån, boligsikring, indkomst fra arbejde (efter 
skat), støtte fra forældre 
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Tabel: Økonomisk råderum fordelt på nationalitet 

 Internationale 
studerende 

Danske stude-
rende 

Hvad er din (og en evt. samboende 
partners) samlede månedlige ind-
tægter efter skat

24
 

Under 4.000 kr. 23 % 4 % 

4.000-4.999 kr. 9 %   12 % 

5.000-5.999 kr. 17 %  35 % 

6.000-6.999 kr. 10 %  14 % 

7.000-7.999 kr. 6 %   10 % 

8.000-8.999 kr. 14 %  7 %  

9.000-9.999 kr. 4 % 6 % 

10.000 kr. eller derover 18 % 12 % 

I alt 161 1464 

 

Der er også forskel på internationale og danske studerende, men forskellen er ikke lineær. 

 

Hvor kun 16 procent af de danske studerende får under 5.000 kr. udbetalt om måneden, gælder det for hele 

32 procent af de internationale studerende. Næsten hver fjerde af de internationale studerende har under 

4.000 kr. udbetalt, mens det kun gælder for 4 procent af de danske studerende.  

 

Modsat har 18 procent af internationale studerende samtidig udbetalt 10.000 kr. eller derover, hvilket kun er 

tilfældet for 12 procent af de danske studerende. Næsten halvdelen af de danske studerende har udbetalt 

mellem 5.000-6.999 kr. om måneden, mens det kun gælder for 27 procent af de internationale studerende. 

 

I det følgende undersøges det, hvor høj en husleje de studerende kan eller er villige til at betale i husleje. De 

studerende er blevet spurgt, hvor tung en byrde deres nuværende boligudgifter er for deres økonomi, og 

deres svar ses i nedenstående tabel. 

 

Krydstabel: Om nuværende husleje er en byrde 

   Hvor tung en byrde er husstandens boligudgifter for 
din/jeres økonomi 

 
En meget 
tung byrde 

En tung 
byrde 

En væ-
sentlig 
byrde 

En lille 
byrde 

En mindre 
byrde 

Ikke 
nogen 
byrde 

I alt 

Husleje inkl. 
aconto vand 
og varme 

1400-1999 kr. 4 % 5 % 39 % 25 % 14 % 13 % 77 

2000-2499 kr. 2 % 12 % 47 % 23 % 11 % 5 % 197 

2500-2999 kr. 6 % 19 % 56 % 10 % 6 % 3 % 197 

3000-3499 kr. 12 % 27 % 45 % 10 % 5 % 1 % 275 

3500-3999 kr. 21 % 31 % 34 % 9 % 4 % 2 % 706 

4000 kr. og 
derover 

23 % 31 % 34 % 7 % 3 % 2 % 279 

I alt 15 % 26 % 40 % 11 % 5 % 3 % 1731 

    Gamma = - 0,350 P-værdi=0,000 

                                                      
24

 Du skal angive den sum, du/I tjener og/eller modtager hver måned, herunder SU, SU-lån, boligsikring, indkomst fra arbejde (efter 

skat), støtte fra forældre 
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Det kan ses af tabellen, at 41 procent af de studerende oplever deres boligudgifter som en meget tung eller 

tung byrde for deres økonomi, mens kun 8 procent oplever det som en mindre byrde eller slet ikke nogen 

byrde. Derudover oplever 40 procent boligudgifterne som en væsentlig byrde. Med begrænsede økonomiske 

midler er det forventeligt, at boligudgifterne vil være en byrde for de studerende. Men det er altså en meget 

stor andel for hvem, det er en tung eller meget tung byrde. For kun 8 procent af de studerende udgør bolig-

udgifterne en mindre eller ikke nogen byrde. 

 

Tabellen viser ligeledes forskelle mellem den nuværende husleje, og i hvor høj grad boligudgifterne opleves 

som en byrde. Heraf ses det, at jo højere husleje, i jo højere grad opleves boligudgifterne generelt som en 

byrde. 

 

Respondenterne, hvis boligudgifter falder indenfor de laveste intervaller, oplever i lavere grad udgifterne som 

en byrde for økonomien. Af dem, hvis husleje er på 1.400-2.499 kr., mener henholdsvis 23 procent, at bolig-

udgifterne er en tung eller meget tung byrde og 43 procent, at udgifterne kun er en mindre eller ikke nogen 

byrde. Og omvendt oplever respondenterne, hvis boligudgifter falder indenfor de højeste intervaller, i højere 

grad, at udgifterne er en direkte byrde for økonomien. Af dem, hvis husleje er på 4.000 kr. eller derover, me-

ner 54 procent, at boligudgifterne er en tung eller meget tung byrde og henholdsvis 5 procent, at de kun er 

en mindre eller ikke nogen byrde. 

 

I de midterst angivne huslejeintervaller (2.500-2.999 kr., 3.000-3.499 kr. og 3.500-3.999 kr.), som størstede-

len af AKU’s boliger falder indenfor, er der også store andele, der oplever huslejen som en væsentlig, tung 

eller meget tung byrde for deres økonomi.  

 

De studerende er også blevet spurgt til, hvad den samlede husleje maximalt må være for deres bolig ekskl. 

vand, varme og el. Deres svarfordeling ses i nedenstående tabel. 

 

Krydstabel: Det maksimale huslejeniveau og økonomisk råderum 

 

 

Hvad må den samlede husleje max. være (ekskl. vand, varme og el mm) 

Under 
2000 kr. 

2000-2999 
kr. 

3000-3999 
kr. 

4000-4999 
kr. 

5000 kr. 
eller derover 

I alt 

Månedlige 
indtægter 
efter 
skat

25
     

Under 4000 kr. 23 % 44 % 28 % 3 % 2 % 93 

4000-4999 kr. 18 % 54 % 25 % 3 % 0 % 190 

5000-5999 kr. 7 % 46 % 41 % 4 % 1 % 551 

6000-6999 kr. 3 % 29 % 56 % 11 % 1 % 223 

7000-7999 kr. 5 % 29 % 57 % 9 % 0 % 158 

8000-8999 kr. 5 % 30 % 48 % 15 % 2 % 128 

9000-9999 kr. 2 % 18 % 54 % 20 % 6 % 95 

10.000 kr. eller 
derover 

1 % 10 % 45 % 31 % 13 % 213 

I alt 7 % 36 % 44 % 10 % 3 % 1651 

      Gamma = 0,487 P-værdi= 0,000 

 

Hovedparten eller 44 procent af de studerende, vil have en husleje mellem 3.000-3.999 kr., mens over hver 

tredje (36 procent) vil betale 2.000-2.999 kr. Således vil hele 80 procent af de studerende betale 2.000-3.999 

kr. Der er kun 13 procent, som vil betale 4.000 kr. eller derover. 

                                                      
25

 Du skal angive den sum, du/I tjener og/eller modtager hver måned, herunder SU, SU-lån, boligsikring, indkomst fra arbejde (efter 

skat), støtte fra forældre 
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Tabellen viser samtidig forholdet mellem en husstands økonomiske råderum og hvad den samlende måned-

lige husleje maksimalt må være. Forholdet viser, at jo større indtægt, jo større må huslejen være. Der er en 

generel tendens til, at der er en villighed til at betale op til godt halvdelen af den månedlige indtægt i husleje. 

Dog er der kun små andele, der vil betale 4.000 kr. eller derover i husleje og stort set ingen, der er villige til 

at betale 5.000 kr. eller derover, det uanset, hvor høj den månedlige indkomst er.  

 

I de laveste indtægtsgrupper (månedlig indtægt på under 4.000 kr. og 4.000-4.999 kr.) vil størstedelen mak-

simalt betale 2.000-2.999 kr. i husleje og dem, der har en indtægt på 5.000-5.999 kr. er cirka ligeligt fordelt 

på at ville betale maksimalt 2.000-2.999 kr. og 3.000-3.999 kr. Når indtægten er på 6.000 kr. eller derover, er 

der flest indenfor alle indtægtsgrupperne, der er villige til at betale maksimalt 3.000-3.999 kr. i husleje. 

 

Det skal også noteres, at de studerende har mulighed for at søge om boligsikring og dermed få en lavere 

husleje. Som udgangspunkt gives der kun boligsikring til lejeboliger (enten i privat eller alment boligbyggeri), 

der har eget køkken. Det er ikke muligt at få boligsikring til et enkelt værelse, et klubværelse eller et kollegie-

værelse, hvis det ikke er forsynet med eget køkken. Som udgangspunkt kan du heller ikke få boligsikring til 

en ejerlejlighed eller en andelsbolig, hvis du selv er ejer eller andelshaver eller bor sammen med ejeren eller 

andelshaveren
26

. 

 

Boligsikringen afhænger derudover også af husstandens indkomst – hvis der bor flere i en bolig, er det den 

samlede indkomst, der har betydning for boligsikringens størrelse. Bor der ikke børn i husstanden, gives der 

oftest ikke mere end 15 procent af huslejen i boligsikring. De studerende vil typisk kunne modtage mellem 

400-650 kr. om måneden i boligsikring og er huslejen meget lav, vil der ikke kunne modtages boligsikring. 

Foruden huslejens størrelse og husstandens samlede indkomst, afhænger boligsikringen også af lejlighe-

dens størrelse, antallet af personer samt antallet af børn i husstanden
27

. Se bilag for specifikke udregninger. 

 

Det er tidligere vist, at der er forskel i par og enliges indtægter, og dette har også betydning for hvor meget, 

de vil betale i husleje. Den følgende tabel viser derfor forholdet mellem husstandstype og hvad den samlede 

husleje maksimalt må være.  

 

Krydstabel: Det maksimale huslejeniveau fordelt på husstandstype 

 

 

Hvad må den samlede husleje max. være 

Under 
2000 kr. 

2000-2999 
kr. 

3000-3999 
kr. 

4000-4999 
kr. 

5000 kr. 
eller derover 

I alt 

Husstandstype Par/gift 3 % 18 % 46 % 24 % 9 % 349 

Enlig 9 % 40 % 43 % 7 % 1 % 1382 

I alt 8 % 36 % 44 % 10 % 3 % 1731 

      Gamma = -0,565 P-værdi= 0,000 

 

I begge husstandstyper vil flest maksimalt betale 3.000-3.999 kr. i husleje.  

 

Af dem, der bor som par/gift vil knap halvdelen maksimalt betale 3.000-3.999 kr. i husleje. Omkring en fjer-

dedel vil betale op til 4.000-4.999 kr. (24 procent) tæt fulgt af dem, der maksimalt vil betale 2.000-2.999 kr. 

(18 procent).  

 

                                                      
26

 Kilde: Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter: http://mbbl.dk/bolig/guide-til-studie-og-ungdomsboliger/vaerd-vide-om-

lejeboliger/boligsikring 
27

 Kilde: Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter: http://mbbl.dk/bolig/guide-til-studie-og-ungdomsboliger/vaerd-vide-om-
lejeboliger/boligsikring 

http://mbbl.dk/bolig/guide-til-studie-og-ungdomsboliger/vaerd-vide-om-lejeboliger/boligsikring
http://mbbl.dk/bolig/guide-til-studie-og-ungdomsboliger/vaerd-vide-om-lejeboliger/boligsikring
http://mbbl.dk/bolig/guide-til-studie-og-ungdomsboliger/vaerd-vide-om-lejeboliger/boligsikring
http://mbbl.dk/bolig/guide-til-studie-og-ungdomsboliger/vaerd-vide-om-lejeboliger/boligsikring
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Af dem, der er enlige, vil ligeledes knap halvdelen højest betale 3.000-3999 kr. i husleje (43 procent), hvor 

andelen, der maksimalt vil betale 2.000-2.999 kr. (36 procent), følger lige efter. En ganske lille del af de enli-

ge vil betale 4.000 kr. eller derover.  

 

Der er også forskel mellem internationale studerende og danske studerende i forhold til, hvad de mener hus-

lejen maximalt skal være. Det er vist i nedenstående tabel. 

 

Krydstabel: Det maksimale huslejeniveau fordelt på nationalitet 

 

 

Hvad må den samlede husleje max. være 

Under 
2000 kr. 

2000-2999 
kr. 

3000-3999 
kr. 

4000-4999 
kr. 

5000 kr. 
eller derover 

I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

17 % 35 % 35 % 11 % 2 % 192 

Danske stude-
rende 

7 % 36 % 45 % 10 % 3 % 1521 

I alt 8 % 36 % 44 % 10 % 3 % 1713 

      Gamma = 0,162 P-værdi= 0,013 

 

Hovedparten, uanset nationalitet, vil stadig betale et sted mellem 2.000-3.999 kr. i husleje.  

 

Der er hele 17 procent af de internationale studerende, for hvem huslejen skal være under 2.000 kr., hvilket 

samtidig kun gælder for 7 procent af de danske studerende. Og hvor 45 procent af de danske studerende vil 

betale 3.000-3.999 kr. i husleje, gælder det kun for 35 procent af de internationale studerende.  

 

Den samme andel af danske og internationale studerende vil betale 4.000 kr. eller derover i husleje. 

 

Krydstabel: Andel af indtægter, der skal bruges på husleje og økonomisk råderum 

 

 

Hvor høj en andel af dine indtægter må den samlede husleje udgøre? 

Under  
30 % 

30-39 % 40-49 % 50-59 % 60-69 % 
70 % eller 

højere 
I alt 

Månedlige 
indtægter 
efter skat     

Under 4000 kr. 21 % 20 % 18 % 22 % 6 % 13 % 82 

4000-4999 kr. 15 % 17 % 27 % 23 % 11 % 7 % 171 

5000-5999 kr. 8 % 12 % 24 % 29 % 19 % 8 % 503 

6000-6999 kr. 5 % 19 % 22 % 28 % 18 % 7 % 202 

7000-7999 kr. 12 % 27 % 27 % 23 % 8 % 4 % 138 

8000-8999 kr. 24 % 30 % 24 % 15 % 4 % 3 % 113 

9000-9999 kr. 16 % 36 % 30 % 16 % 3 % 0 % 90 

10.000 kr. eller 
derover 

25 % 38 % 20 % 11 % 5 % 0 % 201 

I alt 13 % 22 % 24 % 23 % 13 % 6 % 1500 

 Gamma = -0,246 P-værdi= 0,000 

 

Af tabellen ovenfor ses de studerendes husstandes månedlige indtægt sammenholdt med, hvor stor en an-

del af indtægten den samlede husleje må udgøre. Generelt viser den, at jo højere indtægten er, jo lavere en 

andel af den vil de studerende bruge på deres husleje – og omvendt, jo lavere indtægten er, jo større andel 

af indtægten er de studerende villige til at betale i husleje.  
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Det er dog de husstande, der har en månedlig indtægt efter skat på 5.000-5.999 kr. og 6.000-6.999 kr., der 

er de indtægtsgrupper, der vil betale størst andel af indtægt i husleje (for henholdsvis 27 og 25 procent må 

huslejen udgøre 60 procent eller derover ud af de månedlige indtægter efter skat).   
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Prioritering mellem pris og beliggenhed 

De studerende er i spørgeskemaet bedt om at prioritere mellem beliggenhed og pris, hvorved det er muligt at 

undersøge, om de vil være villige til at betale mere i husleje for en god beliggenhed i byen. Igen er de bedt 

om at prioritere på en syv-skala. 

 

Tabel: Prioritering mellem beliggenhed og boligens pris 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, 
når du skal vælge 
en ungdomsbolig? 

Den rigtige beliggenhed med en højere husleje 3 % 44 

2 8 % 140 

3 16 % 280 

Neutral 19 % 330 

5 26 % 450 

6 19 % 321 

En lavere husleje, men ikke den bedste beliggen-
hed i byen 

10 % 169 

 

Ovenstående tabel viser fordelingen af svar i forhold til, hvad de studerende anser for vigtigt, når de skal 

vælge en ungdomsbolig i forhold til pris og beliggenhed. 

 

Overordnet set vil de studerende hellere gå på kompromis med beliggenheden end huslejen. Der er 27 pro-

cent, der prioriterer den rigtige beliggenhed, selvom det betyder en højere husleje. Derimod prioriterer over 

halvdelen (55 procent) en lavere husleje, selvom det betyder, at boligen ikke har den bedste beliggenhed i 

byen. Der er også 19 procent, som er neutrale i forhold til spørgsmålet og dermed ikke har præference for 

det ene frem for det andet. 

 

Krydstabel: Prioritering mellem beliggenhed og boligens pris fordelt på husstandstype 

 Hvad er vigtigst ... ? 

Den rigtige belig-
genhed med en 
højere husleje 

Neutral 
En lavere husleje, 
men ikke den bed-

ste beliggenhed 
I alt 

Husstandstype Par/gift 23 % 19 % 58 % 344 

Enlige 28 % 19 % 53 % 1364 

I alt  27 % 19 % 54 % 1708 

 Gamma = -0,109 P-værdi = 0,036 

 

Ovenstående tabel viser, at der kun er mindre forskelle mellem samboende par og enlige i forhold til deres 

prioritering mellem beliggenhed og pris.  

Der er 28 procent af de enlige, der prioriterer den rigtige beliggenhed og det med en højere husleje, mens 

det kun gælder for 23 procent af de samboende par. Der er en højere andel af parrene sammenlignet med 

enlige, som prioriterer en lavere husleje, selvom det betyder, at beliggenheden ikke er den bedste. 

 

Forskellene mellem de to grupper er ikke særlig store. Ses der på nationalitet, så kan der ikke dokumenteres 

nogen forskelle mellem danske og internationale studerende. 
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Prioritering mellem pris og boligform 

De studerende har ligeledes prioriteret mellem pris og boligform. Herved er det muligt at undersøge, om de 

vil være villige til at betale mere i husleje for at have deres egen bolig – eller om de vil give afkald på, at de-

res bolig er deres egen for en lavere husleje. De prioriterer igen på en syv-skala. 

 

Tabel: Prioritering boligens pris og boligform 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

Bo i egen bolig med en højere husleje 44 % 764 

2 20 % 353 

3 14 % 236 

Neutral 11 % 185 

5 4 % 66 

6 4 % 72 

Bo på eget værelse med enten fælles køkken 
og/eller bad til en lavere husleje 

4 % 61 

 

Ovenstående tabel viser fordelingen af svar i forhold til, hvad de studerende anser for vigtigt, når de skal 

vælge en ungdomsbolig i forhold til pris og boligform. 

 

Der er 78 procent, der prioriterer at bo i deres egen bolig til en højere husleje end at bo på et værelse og 

betale mindre i husleje (kun 12 procent). Kun 11 procent er neutrale i forhold til spørgsmålet og har dermed 

ikke præferencer for det ene frem for det andet. 

 

Det er tidligere vist, at der er mindre forskelle mellem enlige og par samt mellem internationale og danske 

studerende i forhold til deres præference for boligform, og det samme er tilfældet i forhold til deres priorite-

ring mellem boligens pris og boligformen. Dette er tydeliggjort i de to næste tabeller. 

 

Krydstabel: Prioritering mellem boligens pris og boligform fordelt på husstandstype 

 Hvad er vigtigst ... ? 

Bo i egen bolig med 
en højere husleje 

Neutral 

Bo på eget værelse 
med enten fælles 

køkken og/eller bad 
til en lavere husleje 

I alt 

Husstandstype Par/gift 83 % 10 % 7 % 345 

Enlige 77 % 11 % 12 % 1366 

I alt  78 % 11 % 11 % 1711 

 Gamma = 0,177 P-værdi = 0,009 

 

Hovedparten af både samboende par og enlige er villige til at betale en højere husleje for at få deres egen 

bolig, men andelen er mindre for de enlige. Der er 77 procent af de enlige, som er villige til at betale mere for 

at få deres egen bolig, mens det samme gælder for 83 procent af de samboende par. 

Der er dermed en større andel af enlige (12 procent) end par (7 procent), som prioriterer en lavere husleje 

og vil bo på et værelse frem for deres egen bolig. 
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Krydstabel: Prioritering mellem boligens pris og boligform fordelt på nationalitet 

 Hvad er vigtigst ... ? 

Bo i egen bolig med 
en højere husleje 

Neutral 

Bo på eget værelse 
med enten fælles 

køkken og/eller bad 
til en lavere husleje 

I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

65 % 15 % 20 % 192 

Danske stude-
rende 

80 % 10 % 11 % 1503 

I alt  78 % 11 % 12 % 1695 

 Gamma = -0,341 P-værdi = 0,000 

 

Der er lidt større forskelle mellem internationale og danske studerende, hvor hovedparten forsat er villige til 

at betale en højere husleje for at få deres egen bolig, men andelen er markant lavere for internationale stu-

derende. Der er 65 procent af de internationale studerende, som er villige til at betale mere for at få deres 

egen bolig, mens det samme gælder for 80 procent af de danske studerende. Samtidig er hele 20 procent af 

de internationale studerende villige til blot at bo på et værelse mod, at huslejen er lavere. 

 

Spørgsmålet er så, hvad de studerende vil betale for deres egen bolig. Det ses i nedenstående tabel. 

 

Krydstabel: Boligens max. husleje og beliggenhed 

 Hvad må den samlede husleje max. være? 

Under 
2000 kr. 

2000-
2999 kr. 

3000-
3999 kr. 

4000-
4999 kr. 

5000 kr. eller 
derover 

I alt 

Hvad er din 
foretrukne 
boligform? 

Egen bolig 7 % 34 % 46 % 11 % 3 % 1579 

Eget værelse m. eget 
bad og fælles køkken 

20 % 50 % 22 % 4 %  3 % 98 

Andet
28

 18 % 47 % 27 % 7 %  2 % 45 

I alt 8 %  35 % 44 % 10 % 3 % 1722 

 Chi-square = 54,616  df = 8 P-værdi = 0,000 

 

Knap halvdelen af de personer, der foretrækker deres egen bolig, vil betale mellem 3.000-3.999 kr. i husleje, 

og hver tredje vil betale mellem 2.000-2.999 kr. Der er samtidig kun 14 procent, som vil betale 4.000 kr. eller 

mere i husleje for deres egen bolig. Derimod vil 70 procent af de studerende, der vil bo på eget værelse 

(med eget bad og fælles køkken) kun betale under 3.000 kr. i husleje. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28

 Dette dækker over svarkategorierne; ”Eget værelse med eget køkken og fælles bad”, ”Eget værelse med fælles bad og køkken” eller 
”Deleværelse med en eller flere personer” 
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Prioritering mellem pris og servicetilbud 

I det forrige har der været fokus på huslejeniveau og hvad de studerende kan og vil betale for en ungdoms-

bolig. I de følgende ses der på, hvilke servicetilbud de studerende er villige til at betale for. 

 

Tabel: Prioritering mellem boligens pris og vedligeholdelse/forpligtelser 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

Forpligtelser for nedsættelse af husleje (fx 
snerydning, trappevask, græsslåning) 

6 % 98 

2 7 % 118 

3 9 % 164 

Neutral 20 % 342 

5 20 % 350 

6 20 % 348 

Vicevært, som sørger for al vedligeholdelse 18 % 317 

 

Ovenstående tabel viser de studerendes prioritering mellem at bo et sted med en vicevært, der sørger for al 

vedligeholdelse, eller selv at skulle lave en del af vedligeholdelsen til en lavere husleje - det kunne f.eks. 

være snerydning eller trappevask. 

 

Hovedparten af de studerende (58 procent) foretrækker en vicevært, der sørger for al vedligeholdelse. Der 

er dog stadig 22 procent, der gerne vil påtage sig nogle forpligtelser mod en lavere husleje. 

 

Til dette spørgsmål er der forskel på de internationale og danske studerendes præference for dette, mens 

der ikke er forskel mellem enlige og par. 

 

Krydstabel: Prioritering mellem pris og vedligeholdelse/forpligtelser fordelt på nationalitet 

 Hvad er vigtigst ... ? 

Forpligtelser for ned-
sættelse af husleje 

Neutral 
Vicevært, som sørger 
for al vedligeholdelse 

I alt 

Nationalitet Internationale 
studerende 

37 % 21 % 42 % 192 

Danske stude-
rende 

20 % 19 % 60 % 1503 

I alt  22 % 19 % 58 % 1695 

 Gamma = 0,340 P-værdi = 0,000 

 

Hvor over hver tredje af de internationale studerende gerne vil påtage sig forpligtelser i bytte for en lavere 

husleje, gælder det kun for hver femte af de danske studerende, som generelt hellere vil have en vicevært til 

at stå for vedligeholdelsen. 
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Tabel: Prioritering mellem boligens pris og servicetilbud 

 Andel Antal 

Hvad er vigtigst, når 
du skal vælge en ung-
domsbolig? 

Ekstra servicetilbud, fx madordning og rengø-
ring 

1 % … 

2 1 % … 

3 3 % 57 

Neutral 15 % 258 

5 8 % 135 

6 20 % 341 

Lavere husleje 53 % 919 

 

De studerende har også prioriteret mellem en lavere husleje eller tilvalget af forskellige servicetilbud som en 

madordning eller rengøring. 

 

Der er kun 5 procent, der vil betale en højere husleje mod at få ekstra servicetilbud, mens 81 procent fore-

trækker en lavere husleje.  

 

Der er ingen forskel mellem enlige og par samt mellem internationale og danske studerende i forhold til den-

ne prioritering. 
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DE INTERNATIONALE STU-

DERENDE 

I dette projekt er der også gennemført en selvstændig spørgeskemaundersøgelse, dog kun for internationale 

studerende. Der er mange internationale studerende, som bor i privat udlejet bolig, derudover deler mange 

en bolig med andre
29

. De internationale studerende har dermed umiddelbart andre boligpræferencer end 

danske studerende, og de bor ikke umiddelbart i de nuværende ungdomsboliger. 

 

For at komme i kontakt med de internationale studerende, som ikke bor i ungdomsboligerne i AKU-Aalborg, 

er spørgeskemaet sendt ud gennem uddannelsesinstitutionerne. Formålet er at undersøge, hvilke præferen-

cer de internationale studerende har i forhold til en studiebolig og ligeledes, hvordan dette adskiller sig fra de 

nuværende udbud af ungdomsboliger. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
29

 Kilde: DSK: Den gode velkomst – en undersøgelse af internationale studerendes møde med det danske boligmarked og studiemiljø, 
2011 
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DE STUDERENDES NUVÆRENDE BOLIGFORHOLD 

Spørgeskemaet er sendt til de internationale studerende på Aalborg Universitet (AAU) og University College 

Nordjylland (UCN). Der er i alt omkring 4.000 internationale studerende på disse to institutioner. Heraf har 

777 personer besvaret spørgeskemaet. De personer, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, be-

skrives i det følgende. 

 

Hvem har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen? 

I dette afsnit beskrives de internationale studerende som studerende i Aalborg. Dette gøres ud fra de besva-

relser, der er modtaget i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen for de internationale studerende. 

 

Tabel: Deltagernes køn, alder og oprindelse 

 Andel Antal 

Køn Kvinde 50 % 385 

Mand 50 % 382 

Alder 18-20 år 16 % 125 

21-25 år 57 % 436 

26-30 år 19 % 145 

31 år og ældre 6 % 47 

Oprindelse EU-lande 80 % 614 

Ikke EU-lande 20 % 153 

 

Der er en fuldstændig lige procentvis fordeling af køn, hvor halvdelen er kvinder og halvdelen er mænd. Der 

er dog en spredning i forhold til alder, hvor godt halvdelen (57 procent) er mellem 21-25 år, mens 16 procent 

er mellem 18-20 år. Derudover er 19 procent mellem 26-30 år, og de restende 6 procent er 31 år eller ældre. 

Hovedparten (80 procent) af de internationale studerende i undersøgelsen kommer fra et EU-land. 
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Tabel: Deltagernes uddannelsessted, -forløb og -længde 

 Andel Antal 

Uddannelsessted Aalborg Universitet 75 % 561 

UCN 23 % 171 

Andet 2 % … 

Uddannelsesforløb AP Degree Programme 16 % 118 

Bachelor 21 % 153 

Kandidat 52 % 389 

Ph.d. 1 % … 

Udvekslingsstudent 3 % 22 

ERASMUS student 6 % 47 

Andet 1 % … 

Uddannelseslængde 6 måneder 7 % 55 

1 år 5 % 35 

2 år 68 % 500 

3 år 13 % 95 

3½ år 5 % 35 

4 år eller længere 3 % … 

 

Af ovenstående tabel ses det, at en større andel (75 procent) af de internationale studerende i undersøgel-

sen læser på Aalborg Universitet. Det er i tråd med, at der er flere internationale studerende på Aalborg Uni-

versitet end på UCN. Derudover er over halvdelen i gang med en kandidatuddannelse, mens omkring hver 

femte er i gang med en bacheloruddannelse. Der er også 16 procent, som er i gang med et AP Degree Pro-

gramme, som er sammenlignelig med de første to år af en bacheloruddannelse. Derudover er ganske få i 

gang med en Ph.d. uddannelse. Der er også 9 procent, som er i gang med enten et udvekslingsstudie eller 

udvekslingsprogram (ERASMUS).  

 

Der er også en spredning i forhold til længden af de internationale studerendes uddannelser, hvor hovedpar-

ten (68 procent) er i gang med en uddannelse, som tager to år. Derudover tager 12 procent en uddannelse 

på enten 6 måneder eller et år. Der er 13 procent, som er i gang med et uddannelsesforløb på 3 år, og de 

restende 8 procents uddannelseslængde er på over 3 år. 

 

Der er altså forskel på de internationale studerende, som har deltaget i undersøgelsen. Det ses også i relati-

on til deres boligforhold, som beskrives i det følgende afsnit. 
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Hvordan bor de internationale studerende 

I det følgende fokuseres der på, hvordan de internationale studerende bor, herunder blandt andet deres 

boligforhold og hvordan de har fået deres bolig. Derudover undersøges deres husstandssammensætning 

samt udgifterne til deres bolig, herunder depositum og husleje. 

 

Tabel: Leje af bolig 

 Andel Antal 

Gennem hvem har du lejet din 
bolig? 

Universitetets Accommodation 
Office 

34 % 245 

AKU-Aalborg 20 % 143 

Almen boligorganisation 8 % 55 

Privat udlejningsselskab 9 % 65 

Privat udlejer 22 % 60 

Andet 7 % 50 

Hvor lang tid tog det at finde din 
bolig? 

Mindre end 1 måned 32 % 219 

1 måned 20 % 136 

2 måneder 24 % 163 

Op til 6 måneder 16 % 114 

Mere end 6 måneder 4 % 25 

Indenfor 1 år 2 % … 

Mere end 1 år 3 % … 

 

Størstedelen af de studerende har lejet deres bolig gennem Aalborg Universitets internationale accommoda-

tion office (34 procent) eller gennem AKU-Aalborg (20 procent). Der er dog samtidig også 22 procent, som 

lejer deres bolig gennem en privat udlejer. Derudover lejer henholdsvis 8 procent og 9 procent deres bolig 

ved en almen boligorganisation eller et privat udlejningsselskab. 

 

Halvdelen af deltagerne har fundet boligen på en måned eller kortere tid. For knap hver fjerde af deltagerne 

tog det to måneder at finde boligen, mens 16 procent brugte 2-6 måneder på det. For de restende 9 procent 

tog det derimod mere end 6 måneder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabel: Nuværende bolig   

 
Andel Antal 

Hvilken type bolig bor du i? Kollegium 23 % 156 

Studiebolig/ungdomsbolig 29 % 201 

Lejlighed 39 % 269 

Andet 9 % 65 

Hvilken form for bolig bor du i? Deleværelse  20 % 139 

Eget værelse med delekøkken, 
bad, og -stue 

37 % 261 

Eget værelse med delekøkken, -
stue og eget bad 

13 % 93 

Egen lejlighed 31 % 219 

Hvor mange personer bor i boligen? 1 person 22 % 152 

 2 personer 33 % 231 

 3 personer 14 % 99 

 4 personer 12 % 83 

 5 personer 10 % 67 

 6 personer eller flere 10 % 71 

 

I den næste tabel ses det, at 23 procent af undersøgelsens internationale studerende bor på et kollegium, 

mens 29 procent bor i en ungdomsbolig. Den største andel (39 procent) af de internationale studerende bor 

dog i en lejlighed, mens de restende 9 procent bor i en anden form for bolig, f.eks. et hus. 

 

Der er også forskel på i hvilken form for bolig de internationale studerende bor i. Hver femte bor på et værel-

se de deler med en eller flere andre personer, og halvdelen har deres eget værelse, men deler bolig med en 

eller flere personer. Og så er der 31 procent, som har deres egen bolig.  

 

Ses der på antallet af personer, der bor i boligen med de internationale studerende, er der også en stor for-

skel at spore her. Mens 22 procent bor alene, bor de resterende 78 procent sammen med andre personer. 

Der er 33 procent, som bor med en anden, altså er de to personer i boligen. Samtidig bor henholdsvis 14 

procent og 12 procent 3 eller 4 personer sammen. 10 procent bor 5 personer sammen og ligeledes bor 10 

procent 6 eller flere personer sammen. Denne boligsammensætning er markant forskellig fra de danske 

studerende, hvor hovedparten af husstandene er enlige. 
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Tabel: Boligstørrelse og møblering 

 Andel Antal 

Hvor mange rum er der i boligen? 

(ekskl. køkken, badeværelse og kælder) 

1 rum 24 % 175 

2 rum 33 % 235 

3 rum 14 % 97 

4 rum 13 % 92 

5 rum eller flere 16 % 117 

Var boligen møbleret, da du flyttede ind? Ja 52 % 370 

Nej 48 % 344 

 

Store andele af de internationale studerende bor i forholdsvis store boliger. Dette må ses i forhold til det rela-

tivt store antal af personer mange af dem bor sammen. 16 procent bor i en bolig med 5 rum eller flere og 13 

procent i en bolig med 4 rum. Derimod er der stadig 24 procent, der bor i en bolig med kun ét rum og 33 

procent i en bolig med 2 rum.  

 

Godt halvdelen af de internationale studerende bor i en bolig, der allerede var møbleret, da de flyttede ind i 

den.  

 

Tabel: Boligudgifter 

 Andel Antal 

Hvad har du betalt i depositum? 0 kr. 6 % 41 

1.000-2.499 kr. 10 % 69 

2.500-4.999 kr. 22 % 144 

5.000-7.499 kr. 26 % 173 

7.500-9.999 kr. 8 % 53 

10.000-14.999 kr. 13 % 89 

15.000-19.999 kr. 7 % 44 

20.000 kr. eller mere 9 % 57 

Hvad betaler du i husleje?  

(ekskl. vand og varme) 

Under 2.000 kr. 11 % 74 

2.000-2.999 kr. 37 % 250 

3.000-3.999 kr. 27 % 180 

4.000-4.999 kr. 11 % 76 

5.000-5.999 kr. 5 % 36 

6.000-7.999 kr. 4 % 24 

8.000 kr. eller derover 5 % 32 

 

De internationale studerendes indkomstniveau og dermed levegrundlag er typisk meget lavere end for de 

danske studerende, da de ikke automatisk er berettiget til uddannelsesstøtte som de fleste danske stude-
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rende. Derfor er økonomi en meget afgørende faktor i forhold til de studerendes muligheder på boligmarke-

det. I ovenstående tabel ses de udgifter, de studerende har ved deres bolig i forhold til depositum og husleje. 

 

Omkring halvdelen har betalt mellem 2.500 og 7.499 kr. i depositum, mens 16 procent har betalt 15.000 kr. 

eller mere. Der er også 6 procent, som ikke har betalt et depositum, og 10 procent har kun betalt mellem 

1.000-2.499 kr.  

 

75 procent af de internationale studerende betaler under 4.000 kr. i husleje. Over hver tredje (37 procent) 

betaler mellem 2.000-2.999 kr. i husleje, og 27 procent betaler 3.000-3.999 kr. Der er samtidig også 11 pro-

cent, som betaler under 2.000 kr. i husleje.  
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DE INTERNATIONALE STUDERENDES BOLIGPRÆFERENCER 

Som tidligere skrevet er der bygget rigtig mange nye ungdomsboliger over de sidste 5 år. Det er særligt 2 

rums boliger på 50 bruttokvadratmeter, der er bygget. Der er dog mange internationale studerende, som bor 

i deleboliger og som ikke ønsker deres egen bolig eller ikke har råd til det. 

 

I det følgende undersøges derfor de internationale studerendes særlige præferencer. Præferencerne analy-

seres i forhold til deres besvarelser og i forhold til forskellige forhold omkring boligen. Først er der fokus på 

de studerendes tilfredshed med deres nuværende bolig. Herefter følger en analyse af deres ønsker til boli-

gen, udlejningsform, møblering, husstandssammensætningen, beliggenhed og nærområdet samt huslejeni-

veau.  

De internationale studerendes tilfredshed med boligen 

I det følgende afsnit undersøges de studerendes tilfredshed med deres bolig, og samtidig hvordan deres 

tilfredshed hænger sammen med deres nuværende boligform. 

 

Tabel: Tilfredshed med bolig 

 Andel Antal 

Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? Meget tilfreds 20 % 138 

Tilfreds 60 % 409 

Utilfreds 15 % 102 

Meget utilfreds 5 % 33 

 

Af tabellen ovenfor ses det, at hovedparten af de studerende er tilfredse eller meget tilfredse med deres 

bolig (80 procent), mens 15 procent er utilfredse og 5 procent er meget utilfredse med deres nuværende 

bolig. 

 

Spørgsmålet er så, hvilken form for bolig de internationale studerende bor i, og hvilken betydning dette har 

for deres tilfredshed med boligen. 
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Krydstabel: Tilfredshed med bolig fordelt på boligform  

  Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? 

 Meget til-
freds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget util-

freds 
I alt 

Hvilken form 
for bolig bor 
du i? 

Deleværelse  13 % 58 % 21 % 9 % 100 % 

Eget værelse med dele-
køkken, -bad og  
-stue 

19 % 62 % 16 % 4 % 100 % 

Eget værelse med dele-
køkken, -stue og eget 
bad 

24 % 56 % 14 % 6 % 100 % 

Egen lejlighed 26 % 62 % 10 % 2 % 100 % 

I alt 20 % 60 % 15 % 5 % 674 

 Chi-Square=24,682 df=9 P-værdi=0,003 

  

Tabellen ovenfor viser de internationale studerendes tilfredshed med deres bolig, når der tages højde for 

deres nuværende boligform. Af tabellen ses det generelt, at jo mere de internationale deler med andre, jo 

mindre tilfredse er de med deres bolig. 

 

88 procent af de studerende, der bor i egen lejlighed, er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres bolig, 

mens det kun gælder for omkring 80 procent af de studerende, der har eget værelse med enten eget bad, 

delekøkken og delestue eller eget værelse med delebad, -køkken og -stue – og kun for 71 procent af de 

studerende, der bor på deleværelse.  

 

Af de studerende, der deler et værelse med andre, er 30 procent enten utilfredse eller meget utilfredse med 

deres bolig, hvilket kun gælder for 12 procent af de, der har egen lejlighed.  
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Hvordan ønsker de internationale studerende at bo? 

I det følgende analyseres de internationale studerendes ønsker og behov til boligforhold - dette også set i 

forhold til økonomi, husstandssammensætning og beliggenhed. 

 

Tabel: Udlejningsforhold og vigtighed af at have bolig inden ankomst til Danmark 

 Andel Antal 

Gennem hvem vil du helst leje 
din bolig? 

Universitetets Accommodation Office 35 % 235 

AKU-Aalborg 23 % 154 

Almen boligorganisation 7 % 47 

Privat udlejningsselskab 5 % 33 

Privat udlejer 14 % 97 

Andet 3 % 24 

Ved ikke 13 % 89 

Hvor vigtigt er det for dig at have 
din bolig inden ankomst? 

Meget vigtigt 82 % 558 

Vigtigt 15 % 99 

Ikke så vigtigt 2 % … 

Ikke vigtigt 0 % … 

Ved ikke 1 % … 

Skal boligen være møbleret? Ja 77 % 504 

Nej 15 % 100 

 Ved ikke 8 % 53 

 

Af tabellen ovenfor ses det, at størstedelen af de internationale studerende ønsker at leje deres bolig gen-

nem Aalborg Universitets internationale Accommodation office (35 procent) eller gennem AKU-Aalborg (23 

procent), samlet altså i alt 55 procent af de studerende. Færre ønsker at leje deres bolig gennem en privat 

udlejer (14 procent), en almen boligorganisation (7 procent) eller et privat udlejningsselskab (5 procent). Der 

er også flere, som svarer, at det ikke har betydning
30

, mens 13 procent ikke har taget stilling til dette. 

 

De internationale studerende kommer givetvis fra udlandet. Ovenstående tabel viser tydeligt, hvordan det er 

vigtigt for de studerende, at de har en bolig allerede inden ankomst til Danmark. For 97 procent er det enten 

vigtigt eller meget vigtigt.  

 

Den sidste del af tabellen viser videre, at hovedparten (77 procent) af de internationale studerende ønsker, 

at deres bolig er møbleret, når de flytter ind.  
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 Disse svar ligger under svarkategorien ”andet”, hvor de har uddybet deres svar 
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Tabel: Boligtype, boligform og husstandens størrelse   

 
Andel Antal 

Hvilken boligtype ønsker du at bo i? Kollegium 15 % 98 

Lejlighedsbygning 68 % 462 

Rækkehus 6 % 42 

Kælderbolig 1 % … 

 Andelsbolig 6 % 39 

 Ved ikke 5 % 31 

Hvilken boligform ønsker du at bo i? Deleværelse  1 % … 

Eget værelse med delekøkken,  
-bad og -stue 

19 % 129 

Eget værelse med delekøkken,  
-stue og eget bad 

27 % 176 

Egen lejlighed med 1-2 værelser 46 % 305 

Egen lejlighed med 3+ værelser 6 % 37 

 Ved ikke 1 % … 

Vil du bo sammen med andre? Ja 55 % 358 

 Nej  31 % 206 

 Ved ikke 14 % 91 

 

Ovenstående tabel viser, at langt størstedelen af de internationale studerende ønsker at bo i en lejligheds-

bygning (68 procent). Den næststørste andel udgøres af de, der ønsker at bo på kollegium (det gælder dog 

kun for 15 procent). Enkelte ønsker at bo i rækkehus eller i en andelsbolig, mens stort set ingen vil bo i en 

kælderbolig. 

 

Samtidig er der stor forskel i forhold til, hvilken boligform de internationale studerende ønsker. Ses der bort 

fra størrelsen på egen lejlighed, er det generelle mønster, at de studerende ønsker en høj grad af privathed 

og en lav grad af delerum. Omkring halvdelen ønsker at bo i egen lejlighed med 1-2 værelser (46 procent). 

Herefter følger eget værelse med eget bad, delekøkken og delestue (27 procent) og derefter eget værelse 

med delekøkken, -bad og -stue (19 procent). Samtidig er der ganske få, der ønsker et deleværelse (1 pro-

cent).  

 

Over halvdelen (55 procent) af deltagerne ønsker at bo sammen med andre personer, mens 31 procent af 

personerne vil foretrække at bo alene. At kun 1 procent af de internationale studerende ønsker at bo, så de 

deler værelse med andre, er meget modstridende, når det samtidig i ovenstående er påpeget, at hele 20 

procent af de samme personer samtidig faktisk har deleværelse som deres nuværende boligform, jf. tidligere 

tabel. Her kan der samtidig refereres tilbage til krydstabellen ovenfor og pointen om, at de studerende, der 

bor på et deleværelse udgør den gruppe, der er mindst tilfredse med deres boligform sammenlignet med de 

andre boligformer, hvor der er en højere grad af privathed jf. tidligere tabel. At en forholdsvis stor andel af de 

internationale studerende bor på et deleværelse, og at relativt mange af dem er utilfredse med deres bolig-

form, synes således at afspejle deres ønsker til fremtidig boligform.  
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Tabel: Beliggenhed   

 
Andel Antal 

Hvor ville du foretrække at 
bo?

31
 

I nærheden til uddannelsessted 
(uanset hvor i byen denne ligger) 

19 % 126 

Midtbyen 49 % 323 

Vejgaard 8 % 55 

Nørresundby  5 % 31 

Vestbyen  4 % 28 

AAU kvarteret 4 % 27 

Aalborg Øst 2 % … 

Skalborg/Kærby/Gug 2 % … 

Udenfor byen 0 % … 

 Ved ikke 7 % 45 

 

Beliggenhed har generelt stor betydning for bosætning. Ovenstående tabel viser, at dette også gælder for 

internationale studerende og deres bosætningspræferencer.   

 

Omkring halvdelen af de internationale studerende foretrækker at bo i Aalborg Midtby, mens knap hver fem-

te (19 procent) helst vil bo tæt på deres uddannelsessted, uanset hvor det er. Derudover foretrækker kun 8 

procent at bo i Vejgaard og derudover få i Nørresundby, Vestbyen, AAU-kvarteret, Aalborg Øst og Skal-

borg/Kærby/Gug og stort set ingen udenfor Aalborg. Samtidig er der en forholdsvis stor andel, der ikke ved, 

hvor de foretrækker at bo.  
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 Se kort for afgrænsning af disse kvarterer/områder  
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Tabel: Depositum og husleje 

 Andel Antal 

Hvad vil du betale i depositum? 0-999 kr. 2 % 15 

1.000-2.499 kr. 9 % 60 

2.500-4.999 kr. 27 % 179 

5.000-7.499 kr. 33 % 212 

7.500-9.999 kr. 7 % 45 

10.000-14.999 kr. 14 % 91 

15.000-19.999 kr. 4 % 28 

20.000 kr. eller mere 3 % 20 

Ved ikke 0 % 3 

Hvad vil du max. betale i husleje?  

(ekskl. vand og varme) 

Under 2.000 kr. 23 % 151 

2.000-2.999 kr. 47 % 312 

3.000-3.999 kr. 20 % 131 

4.000-4.999 kr. 5 % 32 

5.000 kr. og derover 4 % 25 

Ved ikke 1 % 6 

 

Økonomi er en vigtig og ofte afgørende faktor i forhold til studerendes valg af bolig. Med udgangspunkt i, at 

internationale studerende har begrænsede muligheder for at modtage SU, når de studerer i Danmark, mod-

sat danske studerende, formodes dette forhold at have særlig betydning for de internationale studerende. 

Derfor tages der her fat i, hvad denne gruppe af studerende er villige til at betale i henholdsvis depositum og 

husleje.  

 

Hovedparten ville ikke betale mere end 7.499 kr. i depositum for deres bolig, hvor 33 procent vil betale mel-

lem 5.000-7.499 og 27 procent kun mellem 2.500-4.999 kr. Samtidig er omkring en fjerdedel (23 procent) 

villige til at betale mere end 10.000 kr. i depositum.  

 

Ses der på huslejen, vil knap halvdelen (47 procent) maksimum betale mellem 2.000-2.999 kr. om måneden 

for deres bolig, og knap en fjerdedel (23 procent) vil højest betale 2.000 kr. eller derunder. Samtidig er en 

femtedel villige til at betale op til 3.000-3.999 kr. i husleje, men en meget lille andel 4.000 kr. eller derover.  

 

Derimod ønsker de studerende en lav husleje, hvor 23 procent kun vil betale under 2.000 kr., og 47 procent 

vil betale mellem 2.000-2.999 kr. Hver femte vil max. betale mellem 3.000-3.999 kr.  
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Krydstabel: Max. husleje og boligform 

  Hvad vil du max. betale i husleje? (ekskl. vand og varme) 

 0-1999 
kr. 

2000-
2999 kr. 

3000-
3999 kr. 

4000- 
4999 kr. 

5000 kr. og 
derover 

I alt 

Hvilken 

boligform 

ønsker du 

at bo i? 

 

Eget værelse med delekøkken, 
-bad, og -stue 

34 % 50 % 13 % 2 % 1 % 100 % 

Eget værelse med delekøkken, 
-stue og eget bad 

25 % 53 % 17 % 2 % 3 % 100 % 

Egen lejlighed med 1-2 værel-
ser 

19 % 46 % 24 % 7 %  3 % 100 % 

Egen lejlighed med 3 eller flere 
værelser  

14 % 22 % 25 % 14 % 25 % 100 % 

I alt 23 % 48 % 20 % 5 % 4 %  643 

  Chi-Square=84,867 df=12 P-værdi=0,000 

 

I ovenstående tabel analyseres forholdet mellem, hvad de studerende er villige til at betale i husleje, og hvil-

ken boligform de ønsker at bo i. Generelt ses der en forskel mellem disse to forhold, så jo større bolig og jo 

højere grad af privatliv (og jo mindre der skal deles med andre), jo mere er de villige til at betale i husleje. 

Altså synes de internationale studerende at have et forholdsvis realistisk syn på deres boligudgifter i forhold 

til deres ønske til bolig.  

 

For studerende, der ønsker at have eget værelse med delekøkken og -stue samt enten delebad eller eget 

bad gælder det, at halvdelen maksimalt vil betale mellem 2.000-2.999 kr. i husleje. Der er dog også en større 

andel, som maksimalt vil betale under 2.000 kr. i husleje. Der er også flere, der er villige til at betale en hus-

leje på 3.000-3.999 kr., mens kun få vil betale en husleje, der er højere.  

 

Knap halvdelen (46 procent) af de studerende, der ønsker at bo i deres egen lejlighed med 1-2 værelser, vil 

maksimalt betale mellem 2.000-2.999 kr. i husleje, mens omkring hver fjerde vil betale 3.000-3.999 kr. og 19 

procent vil kun betale en husleje under 2.000 kr.  

 

Derimod vil 25 procent af de studerende, som ønsker at bo i egen lejlighed med tre eller flere værelser, beta-

le 5.000 kr. eller derover i husleje, og 39 procent vil betale mellem 3.000-4.999 kr., men samtidig vil også 14 

procent kun betale under 2.000 kr. i husleje. 
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EMPIRI 

I følgende kapitel redegøres for den empiri, som er anvendt i denne rapport. Samtidig redegøres for, hvorle-

des empirien er indsamlet og behandlet. 

 

I forbindelse med rapporten er der indsamlet empiri om de eksisterende ungdomsboliger i Aalborg Kommu-

ne, indhentet fra de almene boligorganisationer og AKU-Aalborg. Derudover er der lavet en spørgeskema-

undersøgelse blandt de internationale studerende. Indsamlingen og behandlingen af det anvendte datamate-

riale og empiri er beskrevet i de følgende afsnit. 

 

DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE 

Formålet med rapporten er at undersøge efterspørgslen af ungdomsboliger gennem de studerendes præfe-

rencer for og krav til en ungdomsbolig. I forbindelse hermed er det nødvendigt med et overblik over udbuds-

siden og dermed de eksisterende ungdomsboliger, hvorfor der er indsamlet informationer omkring de eksi-

sterende ungdomsboliger i Aalborg. Disse oplysninger er hentet hos AKU-Aalborg, som administrerer ung-

domsboligerne i Aalborg Kommune, samt de almene boligorganisationer.  

 

I rapporten er der særligt fokus på de almene boliger. Der findes dog også selvejende institutioner samt pri-

vate kollegier og ungdomsboliger, der i et vist omfang også administreres af AKU-Aalborg. En undtagelse er 

f.eks. 4. maj Kollegiet, som ikke administreres af AKU-Aalborg, og som der derfor ikke har været adgang til i 

undersøgelsen. 

 

I samarbejde med AKU-Aalborg er det besluttet, at der kun er indsamlet oplysninger om ungdomsboligerne i 

Aalborg, Nørresundby og Visse. 

 

Oplysninger fra AKU-Aalborg og de almene boligorganisationer 

Indledningsvist blev der afholdt et møde mellem Kuben Management og AKU-Aalborg, hvor det blev afklaret, 

hvilke informationer AKU-Aalborg kunne levere til undersøgelsen – og hvilke informationer, der derudover 

kunne leveres fra boligorganisationerne.  

 

Hvor AKU-Aalborg besidder alle oplysninger om selve boligerne samt venteliste og tomgang i boligerne, 

ligger boligorganisationerne selv inde med oplysninger om fraflytning og huslejeudvikling. Boligorganisatio-

nerne har i forbindelse med undersøgelsen udleveret en fraflytningsoversigt og huslejeudvikling for deres 

ungdomsboliger. Oplysningerne om husleje er herefter koblet til AKU-Aalborgs oplysninger om boligerne. 

AKU-Aalborg administrerer også private ungdomsboliger. I forbindelse med disse boliger er oplysninger om 

den nuværende husleje indhentet fra AKU-Aalborgs hjemmeside. 
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I samarbejde med AKU-Aalborg blev der udarbejdet en liste over nødvendige oplysninger omkring ung-

domsboliger, som derefter blev udleveret til Kuben Management. Således har der samlet set været adgang 

til følgende oplysninger om boligerne:  

 

 Antal lejemål i alt i ejendommen 

 Antal etager i ejendommen 

 Adresse 

 Postnummer 

 Antal rum og kamre 

 Bruttokvadratmeter 

 Ejendommens navn 

 Boligorganisation 

 Forhold i boligen 

- Altan 

- Eget køkken 

- Eget bad/toilet 

- Fryser 

- Internet 

- Have/terrasse 

- Kogeplade 

- Komfur 

- Køleskab 

- Ovn  

- Skabe 

 Forhold i bygningen 

- Depotrum 

- Festlokale 

- Elevator 

 Mulighed for at tage et indskudslån 

 

Disse oplysninger er anvendt til at give et overblik over udbuddet af ungdomsboliger i Aalborg, Nørresundby 

og Visse. 
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SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE FOR BEBOERNE I AKU-

AALBORGS BOLIGER 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge beboerne i ungdomsboligernes boligpræferencer i forhold til 

forskellige forhold relateret til deres bolig, herunder blandt andet boligen i sig selv, bygning, boligområde, 

beliggenhed, servicetilbud og sociale aktiviteter. Derudover er det undersøgt, hvilke og hvordan bagvedlig-

gende faktorer har relevans for deres bosætning, herunder f.eks. økonomi, tilfredshed og områdeimage.  

 

Til dette er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i ungdomsboligerne i Aalborg 

Kommune. I februar 2014 begyndte Kuben Management udviklingen af spørgeskemaet, som blev indsamlet 

i perioden fra d. 17. marts til d. 7. april 2014. 

 

Udarbejdelse af spørgeskema 

Spørgeskemaet har gennemgået flere faser. Først er udvalgte dele af eksisterende forskning og undersø-

gelser gennemgået som baggrundsstudie, hvorefter Kuben Management har udarbejdet et spørgeskema i 

samarbejde med Aalborg Kommune. Derpå blev udkastet til spørgeskemaet udsendt til de forskellige sa-

marbejdsparter til kommentering og retning. Herefter blev spørgeskemaet tilrettet en sidste gang og oversat 

til engelsk for at sikre, at også de internationale studerende kunne deltage i undersøgelsen, så de ikke blev 

udelukket, og repræsentativiteten således blev øget.  

Indsamling af svar 

Til indsamling af svar blev der fra Kuben Managements side købt adgang til et online spørgeskemaredskab, 

så respondenterne kunne svare på skemaet via internettet og besvarelserne således ikke skulle indtastes 

manuelt. Svarene blev automatisk indtastet i et excel-ark, og således blev risiko for fejl i efterbehandlingen af 

svarene minimeret. Respondenterne kunne selv vælge, om spørgeskemaet skulle besvares på dansk eller 

engelsk. 

 

Inden spørgeskemaet blev sendt ud, blev undersøgelsens population og stikprøve bestemt. Undersøgelsens 

population udgør det samlede antal af personer, som passer på undersøgelsesmålgruppen, der for denne 

undersøgelse svarer til antallet af ungdomsboliger i Aalborg, Nørresundby og Visse. Disse udgør 5.336, og 

da det kun har været muligt, at én person pr. husstand har kunnet svare på spørgeskemaet, svarer det til en 

populationsstørrelse på 5.336 personer.  

 

Kontakten til beboerne i ungdomsboligerne foregik gennem AKU-Aalborgs mailsystem. Der er nogle hus-

stande, som AKU-Aalborg ikke har en mailadresse tilknyttet, og disse husstande (374 boliger) har dermed 

ikke haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Stikprøvestørrelsen endte således på 4.962 personer.  

  

Spørgeskemasvarerne blev indsamlet i perioden fra d. 17. marts til d. 7. april 2014. Der blev udsendt en e-

mail til beboerne via AKU-Aalborg med en præsentation af spørgeskemaets formål og en link til det online 

spørgeskema. Linket i mailen var et individuelt link, så respondenten kun kunne besvare det én gang – og 

det var muligt for respondenterne at stoppe og senere genoptage undersøgelsen samme sted som før. Der 

blev udsendt en remindermail den 25. marts til de beboere, som endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, 

og d. 7. april 2014 blev spørgeskemaet lukket for besvarelser.  
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I alt er der 1.863 personer, der har besvaret spørgeskemaet, hvilket er et højt antal personer. Det svarer til 

35 procent af den samlede population og 38 procent af vores stikprøve, hvilket ligeledes er høje procentdele.  

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE FOR INTERNATIONALE 

STUDERENDE 

Processen med dette spørgeskema startede allerede i efteråret 2013, hvor Kuben Management gik i gang 

med at udvikle ideen om at undersøge de internationale studerendes boligoplevelser og boligpræferencer. 

Ideen og interessen opstod som følge af et andet projekt, hvor der blev gennemført et fokusgruppeinterview 

med otte internationale studerende. Interessen for at undersøge denne gruppes boligpræferencer yderligere, 

udmøntede sig i udviklingen af et spørgeskema til de internationale studerende ved Aalborg Universitet og 

University College Nordjylland (UCN). 

 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen, og således delen af nærværende rapport omkring de internatio-

nale studerende, er at afdække de behov og ønsker de internationale studerende i Aalborg har til en bolig 

under deres studietid i Danmark. 

 

Udarbejdelse af spørgeskema 

Spørgeskemaet blev udviklet hos Kuben Management af en medarbejder, der selv har været international 

studerende hos Aalborg Universitet. I første del af spørgeskemaet er taget udgangspunkt i andres, men der-

udover således også egne erfaringer med nuværende boligforhold og internationale studerendes oplevelse 

af at skulle finde en bolig i Aalborg i forbindelse med at skulle studere her.  

 

Udviklingen af spørgeskemaet er endvidere sket i samarbejde med andre ansatte hos Kuben Management, 

der har kunnet bidrage med et andet perspektiv på undersøgelsen. Med input og rettelser fra ansatte, der 

ikke har en forudgående forståelse af internationale studerendes bosætning og boligpræferencer, har det 

været sigtet at sikre en højere kvalitet samt objektivitet i spørgeskemaet.  

Indsamling af svar 

Som til spørgeskemaundersøgelse for beboerne i AKU-Aalborgs boliger, blev der til indsamling af svar købt 

adgang til et online spørgeskemaredskab, så respondenterne kunne svare på skemaet via internettet, og 

besvarelserne således ikke skulle indtastes manuelt. Svarene blev automatisk indtastet i et excel-ark, og 

således blev risiko for fejl i efterbehandlingen af svarene minimeret. 

 

Inden udsendelse af spørgeskemaet blev undersøgelsens population og stikprøve bestemt. Populationen er 

det samlede antal af personer, som passer på undersøgelsens målgruppe. Det betyder, at populationen i 

undersøgelsen om de internationale studerendes boligforhold og bosætningspræferencer var alle de interna-

tionale studerende på de forskellige uddannelsesinstitutioner i Aalborg Kommune. Her blev der taget kontakt 

til de studerende gennem uddannelsesinstitutionerne, mere præcist Aalborg Universitet og UCN, da hoved-

parten af de internationale studerende studerer her. Da spørgeskemaundersøgelsen fandt sted, var der om-

kring 2.700 internationale studerende på Aalborg Universitet og godt 1.300 på UCN. Det præcise antal har 

været svært at opgøre. Da hovedparten af de internationale studerende i Aalborg Kommune går på disse to 

uddannelsesinstitutioner, er der i forbindelse med spørgeskemaet kun taget kontakt til disse.  
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Som første led i at tage kontakt til de internationale studerende, og således kunne få besvarelser af spørge-

skemaet, blev der taget kontakt til Aalborgs International Office, henholdsvis en Housing Coordinator og 

Acting Head og afholdt et møde med disse, hvor mulighederne og betingelserne for kontakt til de studerende 

blev diskuteret. På baggrund heraf, og efter endelig godkendelse af spørgeskemaet, er det Aalborg Universi-

tet på vegne af Kuben Management, der har kontaktet de studerende. De studerende blev kontaktet via e-

mail med et link til spørgeskemaet, der skulle besvares online. Første udseendelse var d. 4. februar 2014, og 

d. 26. februar blev der udsendt en påmindelse til de studerende, der endnu ikke havde besvaret spørgeske-

maet.  

 

I forbindelse med udsendelse af spørgeskemaet til de internationale studerende på UCN blev der taget kon-

takt til lederen af International Office, der igen skulle godkende spørgeskemaet inden det blev udsendt til de 

studerende. Med brug af andre kommunikationsredskaber end Aalborg Universitet blev linket til spørgeske-

maet med tilhørende kontaktbrev lagt ud på deres Facebook-side (UCN T&B International) og samtidig de-

res intranet d. 17. februar 2014. I starten af uge 10 blev spørgeskemaet desuden udsendt af UCN pr. mail til 

de internationale studerende. Derudover blev der tre gange lagt en påmindelse om spørgeskemaet på Fa-

cebook-siden (henholdsvis d.10. marts, d. 17. marts og d. 24. marts 2014). D. 1. april 2014 blev spørgeske-

maet lukket for yderligere besvarelser. I alt har 777 personer deltaget i undersøgelsen, hvoraf 655 personer 

har fuldendt og afsluttet deres besvarelse. Med en forholdsvis lille population er dette et rigtigt godt resultat.  

 

Med brug af forskellige indsamlingsmetoder til indhentning af svar fra de internationale studerende, hvor de 

både har kunnet få adgang til det udarbejdede spørgeskema via Facebook-siden, intranettet og e-mail, er de 

studerende givet større mulighed for at besvare spørgeskemaet, og undersøgelsesresultaternes repræsen-

tativitet er således blevet øget.  
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BILAG 

Ønsker til forhold i boligens nærområde afhængig af ønsket bydel 

 

Tabel: Ønsker til forhold i boligens nærområde, Midtbyen 

 
Afgørende 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt 
Mindre 
vigtigt 

Ikke 
vigtigt 

Det skal være trygt at færdes i boligområdet både dag 
og nat 

36 % 35 % 20 % 6 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på transportmuligheder 26 % 39 % 25 % 8 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 24 % 50 % 24 % 2 % 0 % 

Jeg vil bo tæt på byens puls – cafeer og kulturliv, 
butikker, museum eller andet 

22 % 27 % 32 % 15 % 3 % 

Jeg vil bo i nærheden af mit uddannelsessted 14 % 32 % 36 % 15 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på et fitnesscenter/ motionsmulighed 8 % 18 % 29 % 27 % 19 % 

Jeg vil bo i nærheden af grønne områder (fx park) 7 % 21 % 36 % 28 % 7 % 

Jeg vil bo i et område ugeneret af støj fra gaden/trafik 6 % 15 % 33 % 37 % 8 % 

 

Tabel: Ønsker til forhold i boligens nærområde, Ø-gadekvarteret 

 
Afgørende 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt 
Mindre 
vigtigt 

Ikke 
vigtigt 

Det skal være trygt at færdes i boligområdet både dag 
og nat 

34 % 37 % 21 % 6 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på transportmuligheder 25 % 38 % 28 % 7 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 22 % 51 % 24 % 2 % 0 % 

Jeg vil bo tæt på byens puls – cafeer og kulturliv, 
butikker, museum eller andet 

16 % 26 % 33 % 20 % 5 % 

Jeg vil bo i nærheden af mit uddannelsessted 14 % 34 % 38 % 13 % 2 % 

Jeg vil bo i nærheden af grønne områder (fx park) 6 % 26 % 37 % 26 % 6 % 

Jeg vil bo i et område ugeneret af støj fra gaden/trafik 6 % 17 % 32 % 37 % 8 % 

Jeg vil bo tæt på et fitnesscenter/ motionsmulighed 5 % 16 % 30 % 28 % 20 % 
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Tabel: Ønsker til forhold i boligens nærområde, Vejgaard 

 
Afgørende 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt 
Mindre 
vigtigt 

Ikke 
vigtigt 

Det skal være trygt at færdes i boligområdet både dag 
og nat 

38 % 36 % 19 % 5 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på transportmuligheder 24 % 39 % 28 % 7 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 21 % 50 % 27 % 2 % 1 % 

Jeg vil bo i nærheden af mit uddannelsessted 18 % 37 % 35 % 9 % 1 % 

Jeg vil bo i et område ugeneret af støj fra gaden/trafik 8 % 20 % 37 % 29 % 6 % 

Jeg vil bo i nærheden af grønne områder (fx park) 7 % 29 % 35 % 23 % 7 % 

Jeg vil bo tæt på byens puls – cafeer og kulturliv, 
butikker, museum eller andet 

6 % 19 % 35 % 30 % 10 % 

Jeg vil bo tæt på et fitnesscenter/ motionsmulighed 4 % 13 % 30 % 31 % 22 % 

 

Tabel: Ønsker til forhold i boligens nærområde, Vestbyen 

 
Afgørende 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt 
Mindre 
vigtigt 

Ikke 
vigtigt 

Det skal være trygt at færdes i boligområdet både dag 
og nat 

38 % 33 % 22 % 6 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på transportmuligheder 26 % 41 % 25 % 7 % 1 % 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 23 % 49 % 24 % 3 % 0 % 

Jeg vil bo tæt på byens puls – cafeer og kulturliv, 
butikker, museum eller andet 

22 % 27 % 33 % 14 % 4 % 

Jeg vil bo i nærheden af mit uddannelsessted 9 % 31 % 37 % 20 % 4 % 

Jeg vil bo i et område ugeneret af støj fra gaden/trafik 9 % 15 % 31 % 37 % 9 % 

Jeg vil bo i nærheden af grønne områder (fx park) 8 % 22 % 37 % 27 % 5 % 

Jeg vil bo tæt på et fitnesscenter/ motionsmulighed 7 % 19 % 27 % 26 % 21 % 

 

Tabel: Ønsker til forhold i boligens nærområde, Aalborg Øst 

 
Afgørende 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt 
Mindre 
vigtigt 

Ikke 
vigtigt 

Det skal være trygt at færdes i boligområdet både dag 
og nat 

34 % 38 % 22 % 5 % 2 % 

Jeg vil bo i nærheden af mit uddannelsessted 30 % 41 % 23 % 5 % 1 % 

Jeg vil bo tæt på transportmuligheder 24 % 39 % 26 % 6 % 4 % 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 17 % 48 % 31 % 3 % 1 % 

Jeg vil bo i et område ugeneret af støj fra gaden/trafik 10 % 21 % 32 % 31 % 5 % 

Jeg vil bo i nærheden af grønne områder (fx park) 7 % 22 % 30 % 31 % 9 % 

Jeg vil bo tæt på et fitnesscenter/ motionsmulighed 2 % 9 % 27 % 34 % 29 % 

Jeg vil bo tæt på byens puls – cafeer og kulturliv, 
butikker, museum eller andet 

2 % 6 % 29 % 44 % 19 % 
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Tabel: Ønsker til forhold i boligens nærområde, AAU-Campus 

 
Afgørende 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt 
Mindre 
vigtigt 

Ikke 
vigtigt 

Det skal være trygt at færdes i boligområdet både dag 
og nat 

33 % 42 % 19 % 4 % 2 % 

Jeg vil bo i nærheden af mit uddannelsessted 33 % 40 % 24 % 3 % 0 % 

Jeg vil bo tæt på transportmuligheder 28 % 43 % 22 % 6 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 19 % 54 % 25 % 2 % 1 % 

Jeg vil bo i et område ugeneret af støj fra gaden/trafik 8 % 23 % 35 % 27 % 6 % 

Jeg vil bo i nærheden af grønne områder (fx park) 7 % 23 % 34 % 26 % 10 % 

Jeg vil bo tæt på byens puls – cafeer og kulturliv, 
butikker, museum eller andet 

3 % 8 % 28 % 43 % 18 % 

Jeg vil bo tæt på et fitnesscenter/ motionsmulighed 2 % 10 % 28 % 35 % 26 % 

 

Tabel: Ønsker til forhold i boligens nærområde, Nørresundby Havnefront 

 
Afgørende 

Meget 
vigtigt 

Vigtigt 
Mindre 
vigtigt 

Ikke 
vigtigt 

Det skal være trygt at færdes i boligområdet både dag 
og nat 

41 % 34 % 18 % 5 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på transportmuligheder 33 % 37 % 22 % 7 % 2 % 

Jeg vil bo tæt på dagligvarebutik(ker) 27 % 45 % 26 % 2 % 0 % 

Jeg vil bo tæt på byens puls – cafeer og kulturliv, 
butikker, museum eller andet 

16 % 20 % 35 % 25 % 3 % 

Jeg vil bo i nærheden af mit uddannelsessted 13 % 29 % 36 % 18 % 4 % 

Jeg vil bo i nærheden af grønne områder (fx park) 10 % 26 % 33 % 24 % 6 % 

Jeg vil bo i et område ugeneret af støj fra gaden/trafik 9 % 19 % 36 % 28 % 8 % 

Jeg vil bo tæt på et fitnesscenter/ motionsmulighed 4 % 15 % 29 % 31 % 20 % 

 

% 
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Tabel: Boligsikring fordelt på konkrete boliger 

 Brutto-
kvadratmeter 

Rum Husleje 
Personlig 
indkomst 

Boligstøtte 

D.S.I. C.W. Obels Kollegiet 
1-værelses lejlighed med eget 
bad/toilet og eget køkken 

26 1 1642 70.000 0 

Myrdal Kollegiet 
1-værelses lejlighed med eget 
bad/toilet og eget køkken. 

33 1 2555 70.000 420 

Limfjordskollegiet 
1½-værelses lejlighed med eget 
bad/toilet og eget køkken. 

42 1 2849 70.000 474 

Godsbanen 
2-værelses lejlighed med eget 
bad/toilet og eget køkken. 

50 2 3449 70.000 572 

Katedralen 
2-værelses lejlighed med eget 
bad/toilet og eget køkken. 

50 2 3495 70.000 579 

Larsen Waterfront 
1-værelses lejlighed med eget 
bad/toilet og eget køkken (type 4) 

50 1 3756 70.000 618 

Note: Beregningen bygger på: at boligen opvarmes af fjernvarme, at man delvist har pligt til at vedligeholde boligen indvendigt, at man 

ikke er forpligtiget til at vedligeholde boligen udvendigt, at man ud over huslejen betaler for vand og vandafledningsafgift.  

 



Vælg sprog. / Please choose a language. /

Dansk

English

Evaluering af ungdomsboliger i Aalborg Kommune

Side 1
Kuben Management er, i samarbejde med AKU-Aalborg, Aalborg Kommune og forskellige uddannelsesinstitutioner, i gang med en
evaluering af ungdomsboligerne i Aalborg Kommune, og vi har brug for din hjælp.

Undersøgelsen er designet til at undersøge unges behov og ønsker til en bolig under deres uddannelse, men også til beboere, som er
blevet tildelt boligerne af Aalborg Kommune. Formålet er at kunne udvikle boliger, som er tilpasset unges forskellige behov og ønsker til
en bolig samt tilpasset deres økonomiske situation.
Spørgeskemaet er inddelt i forskellige afsnit, som skal afdække, hvem der bor i ungdomsboligerne, tilfredsheden med den nuværende
boligsituation, samt ønsker til en bedre bolig, som er tilpasset personernes individuelle behov.

For at kunne opnå det bedste resultat er det vigtigt at få så mange og så præcise besvarelser, som muligt. Vi håber du vil bruge 10-12
minutter på at udfylde vores spørgeskema og dermed hjælpe os med at skabe bedre boliger.

Del 1: Spørgsmålene omhandler dig og din husstand
Baggrunden for følgende spørgsmål er at skabe et overblik over, hvem der bor i ungdomsboligerne og ligeledes ligheder og forskelle
mellem jer.

Side 3
Er du...?

Kvinde

Mand

Side 4
Hvad er din alder?

år



Side 5
Er du...? *

Gift

Samboende

Skilt/separeret

I forhold, men ikke samboende

Single

Andet

Ønsker ikke at oplyse

Side 6
Hvor mange personer bor i din husstand? *

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer eller derover

Ønsker ikke at oplyse

Side 7
Hvor mange børn bor hos dig/jer (både biologiske, adopterede eller stedbørn)? *

Her menes børn, der enten bor ved dig hele tiden eller delvist, således at barnet/børnene har betydning for din boligsituation.

Ingen børn

1 barn

2 børn

3 børn eller flere

Ønsker ikke at oplyse

Del 2: Spørgsmålene omhandler dine uddannelsesforhold
Hovedparten af beboerne i ungdomsboligerne er under uddannelse, herunder studerende, lærlinge og elever, på forskellige
uddannelsessteder. Formålet med de næste spørgsmål er at undersøge de forskellige uddannelsesforhold, men også at få overblik over
andre beboere i boligerne.

Side 9
Er du i gang med en uddannelse?

Ja

Nej



Side 10
Er du international studerende?

Ja

Nej

Side 11
Hvor læser du? *

Aalborg Universitet

UCN

Gymnasium/HF

Handelsskole

Teknisk skole

VUC Hals Husflidsskole

SOSU Nord

Nordjyllands Landbrugsskole

Tech College

AMU Nordjylland

Via University College

Tamu-Center Aalborg

Det Jyske Musikkonservatorium

Andet 

Side 12
Hvilken uddannelse er du i gang med? *

Almen gymnasial uddannelse (eks. STX/HF)

Erhvervsgymnasial uddannelse (eks. HHX/HTX)

Erhvervsuddannelse (eks. tømrer, smed eller elektriker)

Kort videregående uddannelse (eks. tandplejer, laborant eller datamatiker)

Mellemlang videregående uddannelse (Eks. lærer, sygeplejeske, professionsbachelor)

Bachelor

Kandidat

PhD

Andet 



Side 13
Hvor lang tid har du været i gang med dit nuværende uddannelsesforløb? *

Under 6 måneder

6-12 måneder

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

6 år eller længere

Ved ikke

Side 14
Hvor lang tid har du tilbage af din uddannelse? *

Under 6 måneder

6-12 måneder

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5 år eller mere

Ved ikke

Side 15
I hvilken kommune boede du før du startede på dit nuværende uddannelsesforløb? *

Vælg venligst...

Side 16
Har du et studierelevant arbejde? *

Med studierelevant arbejde menes et arbejde, der er relateret til- eller har relevans for din uddannelse.

Ja

Nej

Ved ikke



Side 17
Har du et ikke-studierelevant arbejde ved siden af studierne? *

Med ikke-studierelevant arbejde menes et arbejde, der ikke direkte er relateret til- eller har relevans for din uddannelse.

Ja

Nej

Ved ikke

Side 18
Ønsker du et arbejde ved siden af dine studier, enten studie- eller ikke-studierelevant arbejde? *

Ja

Nej

Ved ikke

Del 3: Følgende spørgsmål omhandler din nuværende bolig og dit boligområde
Følgende spørgsmål omhandler den bolig og det boligområde, som du bor i. Formålet er at undersøge din tilfredshed med boligen og
boligområdet.

Side 20
Hvor længe har du boet i din bolig? *

Under 6 måneder

6-11 måneder

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Mere end 6 år

Ved ikke

Side 21
Hvor mange gange har du skiftet bolig under dit uddannelsesforløb? *

Vælg venligst...

Side 22
I hvilken grad oplever du, at du er en del af et fællesskab/naboskab i dit nuværende boligområde? *

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke



Side 23
Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? *

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

Side 24
Hvor tilfreds er du med dit nuværende boligområde? *

Meget tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

Side 25
Hvor tung en byrde er husstandens boligudgifter for din/jeres økonomi? *

En meget tung byrde

En tung byrde

En væsentlig byrde

En lille byrde

En mindre byrde

Ikke nogen byrde

Ved ikke

Side 26
Forventer du at skifte din nuværende bolig under dit uddannelsesforløb? *

Ja

Nej

Måske

Ved ikke

Del 4: Den bedste ungdomsbolig
Denne del omhandler dine ønsker til en ungdomsbolig i forhold til bolig, boligområde, beliggenhed og serviceniveau. Du skal besvare
spørgsmålene i forhold til din nuværende situation, herunder om du bor sammen med en partner, har børn eller har et arbejde ved siden
af studierne. Du skal samtidig også være realistisk i forhold til din økonomiske situation og dine ønsker til den bedste bolig. Dine ønsker
og behov til den bedste ungdomsbolig skal således være tilpasset din nuværende situation samt muligheder.



Økonomisk rådighed
Hvad er din (og en evt. samboende partners) samlede månedlige indtægter efter skat? *

Du skal angive den sum, du/I tjener og/eller modtager hver måned, herunder SU, SU-lån, boligsikring, indkomst fra arbejde (efter skat), støtte fra forældre mm.

Under 1.000 kr.

1.000-1.999 kr.

2.000-2.999 kr.

3.000-3.999 kr.

4.000-4.999 kr.

5.000-5.999 kr.

6.000-6.999 kr.

7.000-7.999 kr.

8.000-8.999 kr.

9.000-9.999 kr.

10.000 kr. eller derover

Ønsker ikke at oplyse

Ved ikke

Side 29
Hvad må den samlede husleje for boligen maximalt være (ekskl. vand, varme og el mm.)? *

Du skal angive den samlede husleje, som du kan betale alene eller sammen med en partner eller sambo(er).

Under 1.000 kr.

1.000-1.999 kr.

2.000-2.999 kr.

3.000-3.999 kr.

4.000-4.999 kr.

5.000-5.999 kr.

6.000-6.999 kr.

7.000-7.999 kr.

8.000-8.999 kr.

9.000-9.999 kr.

10.000 kr. eller derover

Ved ikke



Side 30
Hvor høj en andel af dine/jeres indtægter må den samlede husleje udgøre? *

Du skal her angive hvilken procentdel af dine/jeres indtægter du max. vil at bruge på den samlede husleje.

Under 10 %

10-19 %

20-29 %

30-39 %

40-49 %

50-59 %

60-69 %

70-79 %

80 % eller højere

Ved ikke

Boligen
Hvad er din foretrukne boligform? *

Egen bolig

Eget værelse med eget bad og fælles køkken

Eget værelse med eget køkken og fælles bad

Eget værelse med fælles bad og køkken

Deleværelse med en eller flere personer

Ved ikke

Andet 

Side 32
Hvor vigtigt er det, at følgende er i eller hører til boligen ved indflytning? *

Svarkategorien "Et krav" skal du bruge, såfremt du ikke ville vælge boligen, hvis forholdet ikke er i boligen.

 Et krav Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt
Ikke

relevant/vigtigt Ved ikke

Komfur

Ovn

Køleskab

Fryser

Skabe

Vaskemaskine i boligen

Opvaskemaskine

Pulterrum/depotrum

Egen altan/terrasse

Egen have



Side 33
Hvor vigtigt er det, at følgende er tilgængeligt eller til rådighed i bygningen? *

Svarkategorien "Et krav" skal du bruge, såfremt du ikke ville vælge boligen, hvis forholdet ikke er i bygningen.

 Et krav Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke

Elevator

Fitnessrum

Læsesal/grupperum

Festlokale

Fælles køkken

Vaskerum

Tv-stue eller
aktivitetsrum

Side 34
Hvilke af følgende faciliteter eller ude-forhold vil have betydning for, om du ville vælge en bolig? *

Sæt gerne flere krydser

Multibane

Fælles have

Grillområde

Opholdsområder

Grønne områder

Bilparkering

Overdækket cykelparkering

Ingen af ovenstående

Andet 

Side 35
Hvor mange værelser ønsker du? *

(medtag ikke badeværelse)

1 værelse

2 værelser

3 værelser

4 værelser eller mere

Ved ikke



Boligområde og beboersammensætning
Hvilken betydning har følgende forhold omkring boligens nærområde for valget af bolig? *

Svarkategorien "afgørende" er forhold du ikke vil gå på kompromis med i valget af en bolig.

 Afgørende Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke

Jeg vil bo tæt på byens puls –
cafeer og kulturliv, butikker,
museum eller andet

Jeg vil bo tæt på et
fitnesscenter/motionsmulighed

Jeg vil bo i nærheden af mit
uddannelsessted

Jeg vil bo tæt på
transportmuligheder

Jeg vil bo tæt på
dagligvarebutik(ker)

Det skal være trygt at færdes i
boligområdet både dag og nat

Jeg vil bo i et område ugeneret
af støj fra gaden/trafik

Jeg vil bo i nærheden af
grønne områder (fx park)

Side 37
Hvordan skal dit boligområdes beboere være sammensat? *

Sæt gerne flere krydser

Der skal primært bo studerende (campus)

Der skal bo studerende og andre unge

Der skal bo studerende og familier

Der skal bo studerende og ældre

Der skal bo blandede beboere (unge, familier, enlige og ældre m.fl.)

Det spiller ingen rolle

Ved ikke

Andet 



Beliggenhed
Bydele



Hvor vil du helst bo i Aalborg? *

Se ovenstående kort og sæt gerne flere krydser.

Midtbyen

Ø-gadekvarteret

Vejgaard

Vestbyen

Hasseris

Aalborg Øst

AAU-Campus

Skalborg

Gug

Nørresundby Havnefront

Lindholm

Løvvang

Nørre Uttrup

Jeg vil bo udenfor Aalborg by

Det spiller ingen rolle

Ved ikke

Side 39
Hvor langt fra Aalborg midtby ønsker du at bo? *

Under 10 km

11-15 km

16-20 km

21-25 km

26-30 km

Over 30 km

Ved ikke

Andet 



Side 40
Hvilke transportmidler vil du helst benytte til at komme fra boligen til dit uddannelsested? *

Sæt gerne flere krydser.

Til fods

På cykel

Bus

Tog

Knallert/motorcykel

Bil

Ved ikke

Andet 

Side 41
Hvor lang tid må det max tage at komme til dit uddannelsessted *

Hvis du ikke ved dette, så svar "?" i boksen.

I alt (min)

Servicetilbud
Hvilke servicetilbud ville være attraktive for at du valgte en bolig? *

Sæt gerne flere krydser

Vicevært, som holder de udvendige forhold (fx snerydning og græs slåning)

Vicevært, som holder de indvendige forhold (fx rensning af afløb og reparationer i boligen)

Madordning, hvor der er kostforplejning i x antal dage om ugen

Rengøring af fællesarealer

Ingen af ovenstående

Andet 



Prioritering
Hvad er vigtigst, når du skal vælge en ungdomsbolig? *

Du skal vælge hvilket af de to forhold, der betyder mest, og hvilket forhold du vil vælge frem for det andet i valget af bolig. Hvis du ikke kan tage stilling til dette
eller vil svare "ved ikke", så kan du blot undlade at besvare det pågældende spørgsmål.

 Neutral  

At bo i et ældre byggeri med meget karakter, hvor
der også kan være flere mangler

At bo i et nybyggeri med moderne
standarder

At bo i et mindre boligbyggeri Et stort boligbyggeri med mange
beboere i samme bygning

Den rigtige beliggenhed med en højere husleje En lavere husleje, men ikke den bedste
beliggenhed i byen

At bo i bymidten/bycentrum, selvom det ligger langt
fra dit uddannelsessted

At bo tæt på dit uddannelsessted,
selvom det ligger langt fra

bymidten/bycentrum

Bo i et rolig/stille område udenfor bycentrum Bo i midtbyen med mulighed for støj fra
trafik og bylivet generelt

Forpligtelser for nedsættelse af husleje (fx
snerydning, trappevask, græsslåning)

Vicevært, som sørger for al
vedligeholdelse

Ekstra servicetilbud, fx madordning og rengøring Lavere husleje

Bo i egen bolig med en højere husleje Bo på eget værelse med enten fælles
køkken og/eller bad til en lavere husleje

Soveværelse i forbindelse med andre rum (fx køkken
og/eller stue) Lukket soveværelse

Køkken i forbindelse med stue Lukket køkken

Stort badeværelse og færre kvadratmeter i resten af
boligen

Lille badeværelse og mere plads i resten
af boligen

Andre ønsker og kommentarer
Hvis der er nogle behov eller ønsker, som du mener, at du ikke er blevet spurgt til i spørgeskemaet, må du meget gerne
skrive dem her.

Du har nu afsluttet vores undersøgelse og vi vil gerne takke mange gange for din hjælp.



Vælg sprog. / Please choose a language. /

Dansk

English

Evaluation of student accommodation in the Municipality of Aalborg

Page 1
Kuben Management is, in collaboration with AKU-Aalborg, Aalborg Municipality and various educational institutions, in the process of
evaluating the student accommodation in the Municipality of Aalborg, and we need your help. 

The study was designed to examine students needs and wants for housing during their education. The aim is to develop housing that is
geared for people's different needs and wants for housing and compared to their economic situation. 
The questionnaire is divided into different sections in order to identify who lives in the student accommodations, satisfaction with their
current housing situation, and wants for better housing, that is adapted to people's individual needs. 

In order to achieve the best results it is important to get as many and as accurate answers as possible. We hope you will spend 10-12
minutes to complete our questionnaire and thus help us to create better housing.

Part 1: The questions deal with you and your household
The purpose of the following questions is to provide an overview of who lives in the student accommodations and also how you
differentiate from each other.

Page 3
Are you...?

Female

Male

Page 4
How old are you?

year

Page 5
Are you...? *

Married

Living with partner

Divorced/separated

In the relationship but not living together with partner

Single

Other

Don't wish to disclose



Page 6
How many people live in your household? *

1 person

2 people

3 people

4 people

5 people or more

Don't wish to disclose

Page 7
How many children live with you (both biological, adopted or stepchildren)? *

Here children mean, children who either live with you all the time or part time, so that the child/children affect your housing situation.

No children

1 child

2 children

3 children or more

Don't wish to disclose

Part 2: The questions deal with your educational circumstances
The majority of the residents of the student accommodations is receiving an education, including apprentices and students at various
educational institutions. The purpose of the next question is to examine the various educational conditions, but also to get an overview
of the other occupants of the houses.

Page 9
Are you following an education?

Yes

No

Page 10
Are you an international student?

Yes

No



Page 11
Which educational institution are you attending? *

Aalborg University

UCN

Gymnasium/HF

Business School

Technical school

VUC Hals Husflidsskole

SOSU Nord

Nordjyllands Agriculturalschool

Tech College

AMU Nordjylland

Via University College

Tamu-Center Aalborg

The Royal Academy of Music

Other 

Page 12
What type of study degree are you currently attending? *

General upper secondary education (eg STX/HF)

Vocational upper secondary education (eg HHX/HTX)

Vocational education and training (eg carpenter, blacksmith or electrician)

Short-cycle higher education (eg hygienist, lab technician or computer operator)

Medium-cycle higher education (eg teacher, nurse)

Bachelor

Master

PhD

Other 

Page 13
How long have you been working on your current degree? *

Less than 6 months

6-12 months

1-2 years

2-3 years

3-4 years

5-6 years

6 years or longer

Don't know



Page 14
When do you finish your current degree? *

Less than months

6-12 months

1-2 years

2-3 years

3-4 years

5 years or longer

Don't know

Page 15
Where did you live before you started you current degree? *

Choose an Option ...

Page 16
Do you have a study-related job? *

With study-related job means a job that is related to or relevant for your education.

Yes

No

Don't know

Page 17
Do you have a non-study-related job? *

With non-study-related job means a jobt hat is not directly related to or relevant for your education.

Yes

No

Don't know

Page 18
Do you want a job alongside your studies, either study or not study-related job? *

Yes

No

Don't know

Part 3: The following questions deal with your current housing and your neighbourhood
The following questions deal with the housing and the residential area that you live in. The purpose is to examine your satisfaction with
your home and neighbourhood.



Page 20
How long have you lived in your current home? *

Less than 6 months

6-11 months

1-2 years

3-4 years

5-6 years

More than 6 years

Don't know

Page 21
How many times have you moved during your education? *

Choose an Option ...

Page 22
To what extent do you feel at home in your neighbourhood? *

To a great extent

To some extent

To a lesser extent

Not at all

Don't know

Page 23
How satisfied are you with your current home? *

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Very unsatisfied

Don't know

Page 24
How satisfied are you with your current neighbourhood? *

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Very unsatisfied

Don't know



Page 25
How heavy a burden are household expenses for your private economy? *

A very heavy burden

A heavy burden

A substantial burden

A small burden

Less burdensome

Not a burden

Don't know

Page 26
Do you expect to move from your present home during your education? *

Yes

No

Maybe

Don't know

Part 4: The best student accommodation
This section deals with your desires for a student accommodation in relation to housing, residential area, location and service. Answer
the questions in relation to your current situation, including whether you live with a partner, have children or have a job alongside the
studies. You must also be realistic in terms of your financial situation and your wishes for the best housing. Your wants and needs for
the best student accommodation must therefore be adapted to your current situation and opportunities.

Economic scope
What is your (and a cohabiting partner) total monthly income after taxes? *

You must specify the amount you make and/or receive each month, including SU, grants, loans, student loans, rent subsidies, income from job (after tax),
support from parents etc.

Less than 1.000 kr.

1.000-1.999 kr.

2.000-2.999 kr.

3.000-3.999 kr.

4.000-4.999 kr.

5.000-5.999 kr.

6.000-6.999 kr.

7.000-7.999 kr.

8.000-8.999 kr.

9.000-9.999 kr.

10.000 kr. or more

Don't wish to disclose

Don't know



Page 29
Who much are you maximum willing to pay in rent (excluding water, heat and utilities.)? *

You must specify the total rent you have to pay independently or with a partner or roommate(s).

Less than 1.000 kr.

1.000-1.999 kr.

2.000-2.999 kr.

3.000-3.999 kr.

4.000-4.999 kr.

5.000-5.999 kr.

6.000-6.999 kr.

7.000-7.999 kr.

8.000-8.999 kr.

9.000-9.999 kr.

10.000 kr. or more

Don't know

Page 30
How large a proportion of your income can the total rent amount pose? *

Here you must indicate what percentage of your income you wish to spend on the total rent.

Less than 10 %

10-19 %

20-29 %

30-39 %

40-49 %

50-59 %

60-69 %

70-79 %

80 % or more

Don't know

The housing/accommodation
What is your preferred form of housing? *

My own place

Private room with private bathroom and shared kitchen

Private room with private kitchen and shared bathroom

Private room with shared kitchen and bathroom

Shared room with one or more persons

Don't know

Other 



Page 32
How important is it that the following is in or belonging to the residence when moving in? *

The category "a requirement" should be used if you would not choose the housing if the condition is not in the home.

 A requirement Very important Important Less important
Not

relevant/important Don't know

Stove

Oven

Refrigerator

Freezer

Cabinets

Washing machine in
the home

Dishwasher

Storeroom/storage
room

Private balcony/terrace

Private garden

Page 33
How important is it that the following are accessible or available in the building? *

The category "a requirement" should be used if you would not choose the housing if the condition is not in the building.

 A requirement Very important Important Less important Not important Don't know

Elevator/Lift

Gym/Fitness room

Studyroom/grouproom

Event room

Shared kitchen

Laundry room

Tv room or activity room



Page 34
Which of the following facilities or outdoor conditions will affect whether you would choose a home? *

You can choose more than one box

Multi Track

Common garden

Grill Area

Outside lounge areas

Green spaces

Carparking

Covered bicycle parking

None of the above

Other 

Page 35
How many rooms do you want? *

(do not include bathroom)

1 room

2 rooms

3 rooms

4 rooms or more

Don't know

Residential area and inhabitants
What impact does the following conditions in your neighborhood have on your choice of residence? *

The category "crucial" should be used if you do not want to compromise this in your choice of residence.

 Crucial Very important Important Less important Not important Don't know

I want to live close to the
pulse of the city - cafes
and culture, shops,
museum or other

I want to live close to a
fitness/exercise option

I want to live close to my
place of education

I want to live close to
transportation options

I want to live close to
grocery shop(s)

It should be safe to use
the residential area day
and night

I want to live in an area
undisturbed by noise
from the street/traffic

I want to live close to
green areas (eg park)



Page 37
How would you like the residents in your neighbourhood to be composed? *

You can choose more than one box

The primary residents should be students (campus)

Students and other young people

Students and families

Students and seniors

It should be mixed residents (young people, families, singles and seniors, etc.)

It makes no difference

Don't know

Other 



Location
Boroughs



Where would you prefer to live in the City of Aalborg *

See above map. You can choose more than one box

Midtbyen

Ø-gadekvarteret

Vejgaard

Vestbyen

Hasseris

Aalborg Øst

AAU-Campus

Skalborg

Gug

Nørresundby Havnefront

Lindholm

Løvvang

Nørre Uttrup

I want to live outside the city of Aalborg

It makes no difference

Don't know

Page 39
How far from downtown Aalborg would you like to live? *

Less than 10 km

11-15 km

16-20 km

21-25 km

26-30 km

More than 30 km

Don't know

Other 



Page 40
Which means of transport would you prefer to use to get from home to your place of education? *

You can choose more than one box

On foot

On a bike

Bus

Train

Moped/motorcycle

Car

Don't know

Other 

Page 41
How much time would you be willing to use on transport to get to your place of education? *

If you do not know this, then answer "?" in the box.

Total (min)

Service Offers
Which services would be attractive when choosing a home? *

You can choose more than one box

Caretaker, to keep the external conditions (eg snow removal and lawn mowing)

Caretaker, to keep the internal conditions (eg, drain cleaning and repairs in the home)

Canteen service, wherein there is dietary care for X days of the week

Cleaning of common areas

None of the above

Other 



Prioritization
What is most important when choosing a student accommodation? *

You must choose which of the two factors that matter most, and what kind of conditions you would choose over the other in the choice of housing. If you can not
decide on this or would answer "do not know", then you can simply avoid answering the questions.

 Neutral  

Living in an older building with character where
there might be some deficiencies

Living in a new building with modern
standards

Living in a minor residential building A large residential building with multiple
tenants in the same building

The right location for a higher rent A lower rent, but not the best location in
town

Living in the city center, though it is far from your
place of education

Living close to your place of education,
although it is far from the city center

Living in a quiet area outside the city center Living in the city center with the possibility
of noise from traffic and city life in general

Perform duties in order to reduce rent (eg snow,
stair cleaning, lawn mowing) Caretaker, that provide all maintenance

Additional services, such as canteen service and
cleaning Lower rent

Living in ones own home with a higher rent Living in a private room with either a
shared kitchen and/or bath at a lower rent

Bedroom in connection with other rooms (eg
kitchen and/or living room) Separate bedroom

Joined kitchen and living room Separate kitchen

Large bathroom and fewer square meters in the
rest of the house

Small bathroom and more space in the
rest of the house

Other wants and comments
If there are any needs or wants we haven't asked about for in the questionnaire, do not hesitate to write them here.

You have completed the survey. Thank you very much for your participation.

You can now close the window.



International Students Accommodation

Page 1
The survey is created in order to help understand international students' needs for accommodation during their studies. Tell us what you
need so we can build it for you!
The survey is dedicated to acquire the international students’ needs and wishes towards their student accommodation. The aim is to build
new buildings that are designed according to the international students’ needs and wishes, as well as to be in accordance with their economic
situation. 
The survey is divided into 4 sections with the aim to evaluate students' current accommodation, economic, education related situation and
their wishes for student accommodation. 
In order to obtain the best results it is in your interest to try to answer as accurate as possible to the questions. The subject of evaluation will
be focused on: to what degree are you satisfied with your current accommodation, what is your economic situation and what are your wishes
for a student accommodation that answers your needs, possibilities and wishes.

Section one: Your educational situation.
This section relates to your current educational situation and general background information about you.

Section one: Your educational situation.
1. What gender are you? *

Female

Male

Section one: Your educational situation.
2. How old are you? *

years old

Section one: Your educational situation.
3. Which is your country of origin? *

Afghanistan

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Antigua & Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados



Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnia & Herzegovina

Botswana

Brazil

Brunei Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Cambodia

Cameroon

Canada

Cape Verde

Central African Republic

Chad

Chile

China

Colombia

Comoros

Congo

Costa Rica

Croatia

Cuba

Cyprus

Czech Republic

Côte d'Ivoire

Democratic Republic of the Congo

Denmark

Djibouti

Dominica

Dominican Republic

East Timor

Ecuador

Egypt

El Salvador

Equatorial Guinea

Eritrea

Estonia

Ethiopia

Fiji



Finland

France

Gabon

Gambia

Georgia

Germany

Ghana

Great Britain

Greece

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Hungary

Iceland

India

Indonesia

Iran

Iraq

Ireland

Israel

Italy

Jamaica

Japan

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Kiribati

Kosovo

Kuwait

Kyrgyzstan

Laos

Latvia

Lebanon

Lesotho

Liberia

Libya

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Macedonia



Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldives

Mali

Malta

Marshall Islands

Mauritania

Mauritius

Mexico

Micronesia

Moldova

Monaco

Mongolia

Montenegro

Morocco

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

New Zealand

Nicaragua

Niger

Nigeria

North Korea

Northern Ireland

Norway

Oman

Pakistan

Palau

Palestinian State

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Poland

Portugal

Qatar

Romania

Russia

Rwanda

Samoa

San Marino



Saudi Arabia

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovakia

Slovenia

Solomon Islands

Somalia

South Africa

South Korea

South Sudan

Spain

Sri Lanka

St. Kitts & Nevis

St. Lucia

St. Vincent & The Grenadines

Statelessness (Lack of any nationality)

Sudan

Suriname

Swaziland

Sweden

Switzerland

Syria

São Tomé & Príncipe

Taiwan

Tajikistan

Tanzania

Thailand

The Netherlands

The Philippines

Togo

Tonga

Trinidad & Tobago

Tunisia

Turkey

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

United States



Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Vatican City (Holy See)

Venezuela

Vietnam

Western Sahara

Yemen

Zaire

Zambia

Zimbabwe

Section one: Your educational situation.
4. Which educational institution are you attending? *

Aalborg University (AAU)

University College of Nordjylland (UCN)

Tech College Aalborg

The Royal Academy of Music, Aarhus/Aalborg

Media College Aalborg

VUC & hf Nordjylland

SOSU Nord

Others 

Section one: Your educational situation.
5. What type of study degree are you attending currently? *

AP Degree Programme

Full Degree Bachelor Programme

Full Degree Master Programme

PHD

Exchange student

ERASMUS student

Vocational education (ex. Tech College Aalborg)

Other 



Section one: Your educational situation.
6. How long is the current degree you are attending? *

Six months

One year

Two years

Three years

Three years and a half

Four years

More than five years

I don't know

Section two: Your current housing situation
This section is about your current housing situation.

Section two: Your current housing situation
7. What organization have you rented your current accommodation? *

Your study institution (university's accommodation office)

Public housing association offering accommodation to students (ex.AKU)

Another public housing association (ex. Himmerland, Viva bolig)

Private rental company (ex.Prodomus,BM)

Private landlord

Other

I don't know

Section two: Your current housing situation
8. How long did it take you to find your accommodation? *

Less than a month

One month

Two months

Up to six months

More than six months

Within a year

More than a year

I don't know



Section two: Your current housing situation
9. What kind of accommodation are you living in now? *

Shared room with own bathroom and shared kitchen and common living room

Shared room with shared bathroom, kitchen and common living room

Own/Non-shared room with own bathroom and shared kitchen and common living room

Own/Non-shared room with shared bathroom, kitchen and common living room

Own /Non-shared apartment

I don't know

Section two: Your current housing situation
10. How many rooms are in your current accommodation including yours?

(excluding kitchen, bathroom and basement) *

One room

Two rooms

Three rooms

Four rooms

More than four rooms

I don't know

Section two: Your current housing situation
11. Was your apartment/room furnished or not when you moved in? *

Furnished

Non-furnished

I don't know

Section two: Your current housing situation
12. What is the type of your current accommodation? *

Dormitory/College

Student apartment (offered by public housing association to students ex. AKU)

Apartment (offered by public/private housing association)

I don't know

Other 

Section two: Your current housing situation
13. With how many people are you living in your current accommodation (including you)? *

1 person

2 people

3 people

4 people

5 people

6 people or more

I don't know



Section two: Your current housing situation
14. How much did you pay in deposit for your current accommodation? *

DKK

Section two: Your current housing situation
15. How much is your rent with included utilities if any (ex. water, heating) (DKK)? *

DKK

Section two: Your current housing situation
16. How satisfied are you with your current accommodation? *

Very satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Very unsatisfied

I don't know

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
The section is regrading your wishes for future student accommodation.

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
17. What kind of accommodation would you prefer to live in? *

Your study institution (university's accommodation office)

Public housing organization offering accommodation to students (ex.AKU)

Another public housing association (ex. Himmerland, Viva bolig)

Private rental company (ex.Prodomus,BM)

Private landlord

I don't know

Other 

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
18. What kind of housing type would you prefer/like to live in? *

Dormitory

Apartment building

Semi-detached dwelling

Basement apartment

Cooperative housing

I don't know



Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
19. How important is for you to have your accommodation before arrival? *

Very important

Important

Not so important

Not important

I don't know

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
Aalborg City division



20. If you could choose, where would you prefer to be located? *

Near your university/school (no matter which part of the city it is)

City center

West city North

West city South

Skalborg

Kærby

Gug

Vejgaard

AAU Neighbourhood

Aalborg East

Nørresundby city centre

Nørresundby North

City outskirts

I don't know

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
21. Your best choice of student accommodation would be? *

Own room with shared kitchen, common room and bathroom

Own room with shared kitchen and common room, own bathroom

Shared room

Own One room apartment

Own Two rooms apartment

Own Three rooms apartment

Own Four or more rooms apartment

I don't know

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
22. What is the maximum deposit you are willing to pay for your best choice of student accommodation, including utilities

(DKK)? *

DKK



Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
23. What is the maximum rent you are willing to pay for your student accommodation (DKK)? *

Less than 1.000 DKK

1.000-1.999 DKK

2.000-2.999 DKK

3.000-3.999 DKK

4.000-4.999 DKK

5.000-5.999 DKK

6.000-6.999 DKK

7.000-7.999 DKK

8.000-8.999 DKK

9.000-9.999 DKK

10.000 DKK or more

I don't know

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
24. Would you like your student accommodation to be furnished? *

Yes

No

I don't know

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
25. Would you like to live together with others? *

Yes

No

I don't know

Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
26. Choose in which cases/conditions/reasons you would like to live together with others? (You may choose more than one

options)

I wouldn't

In case I cannot afford to live alone

Because I would like to sustain my social life

Because I don't like to live alone

In case the person I have to live with is a friend

I would live together with my girlfriend/boyfriend

Other 



Section three: What are your wishes/needs for student accommodation?
27. Choose in which cases/conditions you would like to share room with other/s? (You may choose more than one options)

I wouldn't

In case I cannot afford my own room

I would like to share a room with a friend

I would like to share a room with my girlfriend/boyfriend

Other 

Section four: Your economic situation
This section is about your current economic situation.

Section four: Your economic situation
28. Do you have a student job (a side of your studies)? *

Yes

No

No, but I need one

I don't know

Section four: Your economic situation
29. How much do you earn per month (DKK)? *

Less than 1.000 DKK

1.000-1.999 DKK

2.000-2.999 DKK

3.000-3.999 DKK

4.000-4.999 DKK

5.000-5.999 DKK

6.000-6.999 DKK

7.000-7.999 DKK

8.000-8.999 DKK

9.000-9.999 DKK

10.000 DKK or more

I don't wish to disclose

I don't know

Section four: Your economic situation
30. Do you get support from your home country or Denmark (DKK)? (Scholarship, SU etc.)

I don't know

No

Yes, how much pr. month 



Section four: Your economic situation
31. Do you get support from your parents (DKK)?

No

Yes, how much pr. month 

Thank you for the contribution and your time.
We have now registered your answers.


