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forskning i Bolig og velfærd

Gennem fem år har godt 40 forskere i Center for Bolig og Velfærd 

søgt svar på en lang række centrale spørgsmål om boligens 

betydning i vores liv. Hvilken rolle spiller boligen gennem livet? 

Hvad er et hjem, og hvordan ser moderne hjemlighed ud? Hvilke 

krav og ønsker til boligen har vi i dag – og i morgen? Hvorfor vil vi 

eje flere huse? Og hvad med dem, der ikke har råd til at købe en 

bolig? Hvorfor drømmer 8 ud af 10 danskere om et enfamiliehuse 

med have? Hvad sker der med boligen, når vi bliver skilt? Hvorfor 

bor flere og flere alene? 

Svarene på disse spørgsmål og på mange flere findes i denne 

publikation, som er en bestræbelse på at fange boligen ind og 

beskrive den fra alle mulige vinkler. Boligen er en konstant kilde 

til nysgerrighed, undren, overraskelse og antagelser, der må 

undersøges og udforskes nærmere, og flere af forskningsprojek-

terne fortsætter da også i de kommende år.
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realdania forskning 

Realdania Forskning er en strategisk fond, der arbejder 

efter en målsætning om at initiere og støtte projekter, 

der kan sætte dagsordenen og vise vejen frem inden for 

udviklingen af det byggede miljø.

Realdania støtter forskning gennem større og mindre 

initiativer. Realdania Forskning har igennem årene været 

den samlede strategiske ramme for en række  ”forsknings-

flagskibe” – store markante forskningsinitiativer bl.a. 

i form af centre svarende til Center for Bolig og Velfærd. 
Mark Vacher
Antropolog

Mette Mechlenborg
kulturforsker

Inger Sjørslev
Antropolog

Helene Ordrup
sociolog

Hans Kristensen
sociolog

Lars A. Engberg
politolog

Hans Skifter Andersen
ingeniør og økonom

Cecilie Juul Jørgensen
sociolog

Kirsten Gram-Hanssen
seniorforsker

Georg Gottschalk
ingeniør

Jørgen Elm Larsen
sociolog

Helle Nørgård
kulturgeogrAf

Morten Skak
økonom

Birgitta Gomez Nielsen
politolog

Peder Duelund Mortensen
Arkitekt

Claus Bech-Danielsen
Arkitekt

Marie Stender
Antropolog

Anne-Mette Hjalager 
Arkitekt

Sofie Kyllesbech
Antropolog

Hedvig Vestergaard
økonom

Maja Hojer Bruun
Antropolog

2010



Bolig og velfærd
27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger

center for bolig og velfærd

realdania forskning

2010

forskning i Bolig og velfærd

Gennem fem år har godt 40 forskere i Center for Bolig og Velfærd 

søgt svar på en lang række centrale spørgsmål om boligens 

betydning i vores liv. Hvilken rolle spiller boligen gennem livet? 

Hvad er et hjem, og hvordan ser moderne hjemlighed ud? Hvilke 

krav og ønsker til boligen har vi i dag – og i morgen? Hvorfor vil vi 

eje flere huse? Og hvad med dem, der ikke har råd til at købe en 

bolig? Hvorfor drømmer 8 ud af 10 danskere om et enfamiliehuse 

med have? Hvad sker der med boligen, når vi bliver skilt? Hvorfor 

bor flere og flere alene? 

Svarene på disse spørgsmål og på mange flere findes i denne 

publikation, som er en bestræbelse på at fange boligen ind og 

beskrive den fra alle mulige vinkler. Boligen er en konstant kilde 

til nysgerrighed, undren, overraskelse og antagelser, der må 

undersøges og udforskes nærmere, og flere af forskningsprojek-

terne fortsætter da også i de kommende år.

B
o

lig
 o

g
 v

e
lfæ

r
d

realdania forskning 

Realdania Forskning er en strategisk fond, der arbejder 

efter en målsætning om at initiere og støtte projekter, 

der kan sætte dagsordenen og vise vejen frem inden for 

udviklingen af det byggede miljø.

Realdania støtter forskning gennem større og mindre 

initiativer. Realdania Forskning har igennem årene været 

den samlede strategiske ramme for en række  ”forsknings-

flagskibe” – store markante forskningsinitiativer bl.a. 

i form af centre svarende til Center for Bolig og Velfærd. 
Mark Vacher
Antropolog

Mette Mechlenborg
kulturforsker

Inger Sjørslev
Antropolog

Helene Ordrup
sociolog

Hans Kristensen
sociolog

Lars A. Engberg
politolog

Hans Skifter Andersen
ingeniør og økonom

Cecilie Juul Jørgensen
sociolog

Kirsten Gram-Hanssen
seniorforsker

Georg Gottschalk
ingeniør

Jørgen Elm Larsen
sociolog

Helle Nørgård
kulturgeogrAf

Morten Skak
økonom

Birgitta Gomez Nielsen
politolog

Peder Duelund Mortensen
Arkitekt

Claus Bech-Danielsen
Arkitekt

Marie Stender
Antropolog

Anne-Mette Hjalager 
Arkitekt

Sofie Kyllesbech
Antropolog

Hedvig Vestergaard
økonom

Maja Hojer Bruun
Antropolog

2010



1

bolig og velfærd
27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger

Center for bolig og velfærd

realdania forskning



2

bolig og velfærd
27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger

Projektledelse:
Hans Kristensen, Center for Bolig og Velfærd
 
Redaktion og tekst:
Annette Skov, Palabra

Fotos: 
Jens V. Nielsen, hvor intet andet nævnt

Grafisk tilrettelæggelse: 
Tegnestuen Jens V. Nielsen

Produktion: 
Vilhelm Jensen & Partnere

ISBN: 978-87-7296-287-0

Publikationen er udgivet med støtte fra Realdania

© Center for Bolig og Velfærd, 2010

Center for Bolig og Velfærd 
Sociologisk Institut, Københavns Universitet 
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K

Fra sommer 2010:

Center for Boligforskning
SBi – Statens Byggeforskningsinstitut
Aalborg Universitet
Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm 



3

Boligen fylder mere i vores liv end nogensinde. I den private økonomi, i sam-

fundsøkonomien, i medierne, i vores bevidsthed og i kvadratmeter. Men forsk-

ningen i den private ejerbolig har været fraværende gennem årtier i Danmark. 

Det var Realdania Forsknings ønske, med dannelsen af Center for Bolig og 

Velfærd i 2005, at skabe et dynamisk tværfagligt forskningscenter, hvor en lang 

række forskellige forskere fik muligheden for at fordybe sig i den danske bolig. 

Forløbet har været vellykket. Forskningsaktiviteten har været høj, så centret 

fortsætter sit virke fra sommeren 2010 som Center for Boligforskning forankret 

på Statens Byggeforskningsinstitut.

Denne publikation formidler resultaterne fra de fem års forskning i Center for 

Bolig og Velfærd. Målet er at videregive de centrale forskningsresultater til kom-

munalt ansatte, politikere, ansatte i boligselskaber, arkitekter, planlæggere og 

ejendomsmæglere. Men publikationen er også velegnet til studerende og til alle, 

der er interesseret i at få indblik i den nyeste viden inden for boligområdet. 

Jeg ønsker her at rette en stor tak til centrets forskere, der gennem de fem år 

ud fra deres forskning har bidraget med rapporter, videnskabelige artikler, tal-

rige papers og debatindlæg i døgnmedierne. Alt kan downloades fra hjemme-

siden www.bovel.dk. 

I denne publikation præsenteres det omfattende materiale fra 27 af centrets 

forskningsprojekter til inspiration og udfordring for de mange forskellige aktører 

på boligområdet.

God fornøjelse med publikationen 

Hans kristensen

Leder af Center for Bolig og Velfærd

forord
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denne publikation og forskernes 

videnskabelige tekster kan downloades 
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En forskningsformidlende publikation om bolig og velfærd

Fra Center for Bolig og Velfærd til Center for Boligforskning
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Jørgen Elm Larsen  |  Uligheder på boligområdet

Helle Nørgård  |  Natur og billige kvadratmeter

Morten Skak  |  Den fremtidige boligefterspørgsel

Kristensen/Andersen  |  Krisen påvirker ikke drømmen om eget hus

Hedvig Vestergaard  |  Parcelhusets tidsalder

Hans Skifter Andersen  |  Privat boligudlejning under lup

Maja Hojer  |  Andelsboligen mellem marked og fællesskab

Lars A. Engberg  |  Forny den almene boligsektor

Mark Vacher  |  Opgør med stramme regler

Birgitta Gomez Nielsen  |  Boligpolitikken forandres uden reformer

Peder Duelund Mortensen  |  Den situationsbestemte bolig

Claus Bech-Danielsen  |  På ekspedition i boligens rum

Marie Stender  |  Livet i glashusene

Anne-Mette Hjalager  |  Sommerhuse – ressource og udfordring

Bech-Danielsen/Gram-Hanssen/Mortensen  |  En ny hjemlighed

Mark Vacher  |  Når hverdagen flytter i sommerhus

Sofie Kyllesbech  |  Boligliv på tværs af grænser

Aktiviteter, formidling og tilknyttede forskere

intro 

Drømmen om hjemmet 

 

Boligen gennem liVet 

 

 

 

markeD og styring 

 

 

 

Boligens rum 

Den anDen Bolig 

Centret 2005-2010

6
8

12
16
20
24

30
34
40
44
48
52
56
60
64

70
74
78
82
88
92 
96
98

104
110
114

120
126
130
134

140

indHold



6

en
forsknings-
formidlende
publikation
om bolig
og velfærd



7

fem års forskning

Gennem fem år har godt 40 forskere i Center for Bolig og 

Velfærd søgt svar på en lang række centrale spørgsmål om 

boligens betydning i vores liv. Hvilken rolle spiller boligen 

gennem livet? Hvad er et hjem, og hvordan ser moderne 

hjemlighed ud? Hvilke krav og ønsker til boligen har vi i dag 

– og i morgen? Hvorfor vil vi eje flere huse? Og hvad med 

dem, der ikke har råd til at købe en bolig? Hvorfor drømmer 

8 ud af 10 danskere om et enfamiliehuse med have? Hvad 

sker der med boligen, når vi bliver skilt? Hvorfor bor flere og 

flere alene? 

Svarene på de spørgsmål og mange flere findes i denne 

publikation, hvor vi  kommer vidt omkring; Fra fyrværkeri-

ulykken i Seest til dobbeltmurede ferieboliger i Thailand. Fra 

forstædernes parcelhuse til bestyrelsesmødet i andelsfor-

eningen. Fra Solstriben på Amager og glashuse i storbyen 

til navneskiltene i de almene boliger. Fra moderne badevæ-

relser i fleksible ejerlejligheder til kurvestolen i sommerhu-

set. Fra livet som aleneboende til moralske overvejelser om 

arv og forældrekøb. Tilbage til 1800-tallets ferieboliger og 

efterkrigstidens boligmangel til et besøg i fremtiden. Fra 

politiske beslutningsprocesser og styringsdialoger til bolig-

kriser og livskriserne fattigdom og skilsmisse. Vi kommer 

ind bag hækken og på besøg hos beboerne, der deler ud af 

historierne om livet i den private bolig. Og vi kommer op i 

helikopteren og iagttager det danske boligmarked derfra. 

Denne publikation er en bestræbelse på at fange boligen ind 

og beskrive den fra alle mulige vinkler. At rumme den velvi-

dende at vi aldrig bliver færdige. Heldigvis. Boligen er en 

konstant kilde til nysgerrighed, undren, overraskelse og 

antagelser, der må undersøges og udforskes nærmere, og 

flere af forskningsprojekterne fortsætter da også i de kom-

mende år. 

fem Hovedkapitler

Publikationen er inddelt i fem hovedkapitler: 

1. Drømmen om hjemmet

2. Boligen gennem livet

3. Marked og styring

4. Boligens rum

5. Den anden bolig

Hovedkapitlerne indledes med en kort introduktion, og hvert 

kapitel afrundes med korte oplysninger om den enkelte 

forsker. Her findes også henvisninger til de relevante viden-

skabelige tekster, som forskeren har udarbejdet. En stor del 

af dem findes på hjemmesiden www.bovel.dk, hvor vi på 

forsiden har etableret et direkte link til den samling tekster, 

som de 27 forskningsprojekter refererer til. 

Forskernes egne tekster rummer naturligvis en langt mere 

nuanceret og grundig formidling af stoffet, end denne publi-

 kation kan og skal gøre. Teoretiske dybder, mange inspire-

rende nye veje og diskussioner om andre forskeres behand-

ling af det konkrete emne. Litteraturhenvisninger, noter og 

forklaringer. Alt det kan læseren fordybe sig i via hjemme-

sidens henvisninger.  

 

Målet har været at lave en mangfoldig publikation med 

mange forskellige forskningsprojekter, vidt forskellige til-

gange og forskellige fagligheder – men med boligen og 

velfærden som det centrale tema. 

 

Publikationen videregiver de centrale forskningsresultater. 

Fokus ligger på de gode historier, som vi har bestræbt os på 

at formidle på en umiddelbart tilgængelig måde. Ambitionen 

er, at læsningen drives af lyst og nysgerrighed, og at udbyt-

tet er  inspiration, oplysning og ny viden om boligen i byen, 

på landet og i forstaden.
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fra center for    
bolig og velfærd
til center for 
boligforskning
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Det tværfaglige forskningscenter Center for Bolig og Velfærd 

blev etableret 1. januar 2005 som et samarbejde mellem en 

række forskningsinstitutter ved Københavns Universitet, 

Syddansk Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og 

Statens Byggeforskningsinstitut. Fonden Realdania bevil-

gede 25 mio. kr. til etableringen af centret, mens de delta-

gende institutioner medfinansierede centret med 15 mio. kr. 

Godt 40 forskere fra fag som sociologi, økonomi, statskund-

skab, arkitektur, antropologi, kunsthistorie og historie har 

været tilknyttet centret og har nu i fem år sat tværfagligt 

fokus på boligen. 

det mest almindelige – og dramatiske

Målet for centret er at forske i det mest almindelige, nemlig 

de boliger, som 60-70 procent af danskerne bor i, og det liv 

der leves i og med dem. At undersøge samspillet mellem 

bolig og velfærd ved punktnedslag i almindelige menneskers 

boligliv. I 1950 havde danskerne i gennemsnit 30 kvadratme-

ter til rådighed pr. person. I dag har vi 52 kvadratmeter. I 1950 

brugte vi 10 procent af den disponible indkomst på boligen, 

i dag bruger vi 25 procent. Vi udbygger vores huse hvert år 

med næsten lige så mange kvadratmeter, som der bygges 

nyt. I løbet af en femårs periode fra 2000 til 2004 havde 

ejerne udbygget deres huse med 2,7 mio. kvadratmeter, 

mens der i løbet af den samme periode var blevet bygget 2,9 

mio. kvadratmeter nye enfamiliehuse. Vi får altså mere plads, 

og vi bruger flere penge på boligen end nogensinde. 

Boligen er et afgørende element i udformningen af både den 

individuelle livsplan og i den kollektive velfærdsøkonomi. 

Boligvalget er afgørende for den enkeltes daglige velfærd, 

fordi boligen er med til at strukturere vores liv, fra vi er 

ganske unge. Den er central ikke blot som en ramme, men 

som medskaber af vores liv. Et fikspunkt og et udgangspunkt. 

Det er dramatisk. Og det er dette hverdagens drama, som 

når Center for bolig og velfærd afslutter sit arbejde i løbet af 2010, 

videreføres den tværfaglige forskning i Center for boligforskning. 

målet vil fortsat være at udbygge og nuancere den forskningsbaserede viden 

om sammenhængene mellem bolig og velfærd for at få boligen centralt placeret 

i debatten om fremtidens velfærdssamfund. 

centrets forskning har koncentreret sig om at undersøge og 

karakterisere nærmere. 

bidrag til debat og bedre beslutningsgrundlag

Målet med centret er at bidrage med forskningsbaseret viden 

til den generelle, samfundsmæssige debat om og forståelse 

af boligens betydning. Ligeledes er det en ambition at bi-

drage til at skabe et bedre grundlag for forskellige aktører på 

boligmarkedet og for den politiske regulering af rammerne 

for danskernes boligvalg på både statsligt og især kommunalt 

niveau. Endelig er målet også at bidrage til et bedre beslut-

ningsgrundlag for den enkelte i forbindelse med boligvalg.

bidrag til teoriudvikling

Forskningscentrets ambition har været at sætte sig varige 

spor i form af teoriudvikling og analyser inden for boligforsk-

ningen samt at udnytte den empiriske viden om boligforhold, 

der allerede fandtes på Statens Byggeforskningsinstitut. Ved 

at opbygge et tæt netværk mellem de implicerede universi-

tetsmiljøer er der skabt et grundlag for en tværfaglig syner-

gieffekt mellem teori og empiri. 

det nye Center for boligforskning

Bevillingen fra Fonden Realdania til Center for Bolig og Vel-

færd udløber i 2010. Men forskningen fortsætter i boligforsk-

ningsnetværket Center for Boligforskning, som forankres hos 

Statens Byggeforskningsinstitut. Fremover vil det forsknings-

mæssige indhold bestå af afgrænsede indsatsområder af 

mere fleksible karakter. 

Center for Boligforskning vil tage initiativ til boligforsknings-

projekter og samtidig være et åbent netværk for alle danske 

forskere, som beskæftiger sig med boligforskning. Målet er 

at videreføre det faglige ide- og erfaringsudvekslingsforum 

som et forankringspunkt for boligforskere og som fagligt 

forum for boligforskere under forskeruddannelse.
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drømmen 
om hjemmet
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et slot, et skjold, en hule. en fæstning, et helle, et fristed. 

et fængsel, en scene, et spejl. i dette hovedkapitel tager 

forskerne livtag med at undersøge, hvad en bolig er, og 

hvordan den bliver til et hjem. 

antropolog mark Vachers hovedtese er, at hjemmet er 

noget, vi skaber, mens vi bor i det. hjemmet er noget, vi 

gør. og i den tilegnelsesproces, hvor vi gør boligen til 

hjem, former vi den også. nogle gange endda så fysisk, at

man kan se det som organiske knopskydninger i boligens 

form. udestuer, karnapper og drømme forsøgt forløst i 

mursten. livshistorien og husets historie væves sam-

men, så huset er en del af hele familiens kollektive erin-

dring. Boligen bliver udgangspunkt og ramme for vores 

erindring af vores egen livshistorie. 

Cand. mag. mette mechlenborg peger på et paradigme-

skift, hvor hjem og hjemlighed igen bliver ladet med po-

sitive værdier. Den nye dyrkelse af hjemlighed viser sig i 

den klassiske hjemligheds symboler; strikketøj, mad fra

bunden og syltning. i takt med, at vi dyrker fleksibiliteten 

og mobiliteten i vores arbejdsliv, vender vi hjem til en 

bolig, der i stadig stigende grad dyrker det borgerlige 

hjem med de tændte stearinlys og de mange møbler. jo 

mere vi flyver ud, desto tungere indretter vi os. hjemmet 

som base bliver endnu vigtigere i takt med, at globalise-

ringen trækker os ud i verden. og meget tyder på, at boli-

gerne virker stabiliserende for ejerne i en verden under 

forandring. især når vi kan få lov til at selv at bygge dem 

om og til. 

med antropolog inger sjørslevs bidrag viser det sig, at 

det giver god mening at kigge på den danske privatbolig 

med inspiration fra huse på andre kontinenter. Det ekso-

tiske og særegne ved den danske bolig står tydeligt frem 

og kan fuldt ud konkurrere med ritualer og myter, der 

leves ud i andre folkeslags huse. Boligen former vores 

liv, og vi former den. og dermed bliver boligen også en 

vigtig markør af, hvem vi er. Det enkelte menneske har i 

dag store frihedsgrader til at bygge sin egen identitet. og 

her bliver boligen måske den vigtigste byggesten – den 

markør, der kan fortælle omverden, hvem vi er og signa-

lere hvilken status, vi har. Vi tilbringer flest af døgnets 

timer i boligen, men hvor den før i tiden var et sted, vi 

kunne hvile ud, når vi ikke var på arbejde, skal den i dag 

opfylde en række andre behov: underholdning og ad-

spredelse, bekræftelse og identitet.

men hjemmet er ikke givet og ikke en selvfølgelighed, så 

vi må skabe det selv. og for nogle familier begynder den 

proces med en flytning til lokaliteter, som ikke er place-

ret entydigt på landet eller i byen men netop i et område, 

der er både-og. sociolog helene oldrup har besøgt fami-

lierne der, hvor naturen og det lokale dyrkes, men kun 

kan nydes, fordi bevidstheden om at være forbundet med 

den store by er stærk. også selvom de fleste i praksis 

kun benytter byen ganske lidt. skabelsen af hjemmet går 

rigtig godt uden.
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vi skaber vores hjem, det skaber os, og det bliver en 

del af os selv. så meget, at vi mister noget af os selv, 

hvis hjemmet forsvinder. sådan lyder nogle af de 

svar, som antropolog mark vaCHer fandt, da han 

besøgte forskellige hjem i seks danske forstæder.

et Hjem er noget   man gør
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Onsdag den 3. november 2004 opstod der brand i en fyrvær-

kerifabrik i Seest i Sønderjylland. Eksplosioner lyste himlen 

op, jorden rystede, og først efter flere dage var branden 

slukket. Parcelhuskvarteret fra 1960’erne, der lå lige ved 

siden af fabrikken, lignede ikke mere sig selv. Mere end 300 

huse var svært beskadiget, og 176 af dem så raserede, at 

beboerne ikke kunne flytte ind i dem igen.

Antropolog Mark Vacher har talt med nogle af de boligejere, 

der mistede deres hus, og for ham åbner deres fortællinger 

et vindue til forståelsen af, hvad et hjem er, og hvordan et 

hjem bliver til. 

”Et hus er en genstand. Men et hjem er en tilstand – en re-

lation, et forhold, en forbindelse mellem et menneske og en 

genstand. Hvis genstanden forsvinder, så kan man pludselig 

italesætte forholdet. Mennesker kan paradoksalt nok bedre 

fortælle om, hvad de har mistet, frem for hvad de har. De kan 

bedre beskrive, hvad et hjem er, når det er væk.”

du kan ikke købe et Hjem

En af de centrale pointer i Mark Vachers analyser af fortæl-

lingerne fra Seest og de øvrige forstæder er, at et hjem er 

noget, man gør: ”En bolig kan man købe, og vi kan godt tale 

om huse uden at tale om dem, der bor i dem. Men taler vi 

om et hjem, er det altid nogens. Et hjem er noget, man gør 

– noget, som man skaber over tid.” 

Mark Vacher henter et eksempel fra hverdagen: ”Den første 

nat i en ny bolig går du ud for at tisse. Du famler efter lys-

kontakten, tænder lys, snubler måske lidt over dørtrinnet og 

kan ikke helt falde til ro, når du er tilbage i din seng igen. Det 

er ikke et hjem. Men efter et stykke tid kan du knap nok 

huske, om du har været oppe om natten. Boligen er blevet 

til et hjem.”

Hjem er en tilstand

Men det tager tid at etablere tilstanden hjem. ”Det er en 

dobbelt tilpasning. Den nye fysiske genstand, boligen, skal 

smelte sammen med os, så vi bliver et. Det sker ved, at vi 

gør noget ved boligen. Vi maler, forandrer og sletter sporene 

fra de tidligere beboere. Det nye hus er en skal, man ikke 

kender, som man putter noget ind i, man kender. Vi sætter 

møbler og ting ind i boligen, og er allerede hjemme i den. 

Efter et stykke tid stråler tingene ind det nye. Hjemligheden 

vokser. 

Men boligen gør også noget ved os. Vi ændrer os, tilpasser 

kroppen til de nye omgivelser og indretter os på husets 

særheder. Det er hele denne tilegnelse af tingene, der gør, 

at vi etablerer hjem omkring os. Hjem er en tilstand – en 

forbindelse mellem os og genstanden hus. Og det er en 

stadig proces at hjemliggøre.”

Mark Vacher kalder hjemmet for kulminationen af en til-

egnende praksis: ”Vi skal i relation med tingene for at til-

egne os dem og gøre dem til hjem. Et hjem er noget, der 

opstår, når tilegnelsen finder sin mest intense form, nemlig 

i inderliggørelsen, hvor den kulminerer og bliver en tilstand.”

vi lægger fliser for evigHeden

Mark Vacher påpeger en væsentlig forskel mellem almene 

og private boliger: ”I de almene boliger skal boligen vende 

tilbage til udgangspunktet, når beboerne flytter. Alt det, der 

kan give problemer i en boligforening, bliver i den privat-

ejede bolig til ren livsenergi og identitetsdannelse: Vi graver, 

leger i haven, synger, maler og hamrer. At lægge fliser er 

blevet vor tids overgangsrite – den overskridelse af en tær-

skel, hvor en mand bliver en mand, som konfirmationen var 

i gamle dage. Men alt det kan ikke leves ud i de almene 

boliger.”

et Hjem er noget   man gør
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Livsenergien i de private boliger kan ses med det blotte øje: 

”Knopskydningerne på husene er det synlige resultatet af 

forholdet mellem materialiteten og mennesket, der bor der. 

Individers boksning med rammen. Kroppens møde med 

genstanden. Vi sætter vores præg og skriver i beton for 

evigheden, mens vi i den almene bolig skriver på whiteboard, 

fordi vi altid må være parat til at viske det ud.”

Hjemmets kulturHistorie

For de fleste er hjemmet det sted, man selv har indrettet og 

udsmykket, så det afspejler hvem, man er, og hvilke vær-

dier, man står for. Mange definerer hjemmet som stedet, 

man slapper af, holder op med at gøre ting, tager skoene af 

og smækker benene op. Hjemmet er varme, sikkerhed og 

hygge – en fæstning, der beskytter mod det farlige udenfor. 

Mark Vacher understreger, at hjemmet langt fra altid har 

været genstand for fetichering og dyrkelse, og at vores fore-

stilling af, hvordan et hjem ser ud, har ændret sig dramatisk 

over årene: ”Hjemmet har sin kulturhistorie og er jo opstået 

på et tidspunkt som ide. I landbrugssamfundet var bonde-

gården det sted, man boede, arbejdede og dannede familie, 

mens naturen var modsætningen. Men da arbejds kraften 

blev en vare, og vi begyndte at forlade hjemmet for at tage 

på arbejde, opstod der et skel. Vi bevægede os bort fra hjem-

met for at producere, vi fik løn, og bragte mad og ting med 

tilbage til hjemmet, som vi til gengæld begyndte at deko-

rere og dyrke.”

Og den fortælling bærer de almene boliger, betonblokkene, 

fra byggeboomet i 1960´erne og 70´erne. Mark Vacher har 

døbt dem ’passivhuse’. ”De er bygget til produktionssamfun-

dets disciplinerede kroppe. Arkitekturen understøtter, at her 

skal man ikke bruge energi, men restituere og slappe af fra 

produktionssamfundets krav om at disciplinere kroppen, 

møde på arbejde og tisse i pauserne.”

småsulten og frisk på oplevelser 

I dag har vi forladt produktionssamfundet og lever  som 

forbrugere i konsumsamfundet. ”Det forbrugende menneske 

skal ikke være disciplineret, men tværtimod frisk på ople-

velser, småsulten og lyststyret. Hjemmets indretning viser 

os forandringen. Badeværelse, køkken og soveværelse – 

kroppens rum, der var tabuiserede i produktionssamfundet 

og overvejende funktionelle – dyrkes nu intensivt som temp-

ler for nydelse, der står til rådighed for  wellness, gourmet-

middage og observation af kroppen. Hvor kroppen i produk-

tionssamfundet var et usynligt instrument, er kroppen i 

konsumsamfundet et objekt, vi kan iagttage og dyrke i de 

menneskehøje spejle, der beklæder vores rum. Fokus er på 

kroppen som æstetisk objekt.”

”mennesker kan paradoksalt nok bedre 

fortælle om, hvad de har mistet, frem for 

hvad de har. de kan bedre beskrive, hvad 

et hjem er, når det er væk.” ”vi sætter vores præg og skriver i beton 

for evigheden, mens vi i den almene bolig 

skriver på whiteboard, fordi vi altid må 

være parat til at viske det ud.”
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boligen i tid og rum

Under overskriften ”Boligen i tid og rum” gennemførte Mark Vacher 

sammen med antropologerne Inger Sjørslev og Kirsten Marie Raahauge 

et forskningsprojekt med feltarbejde og interviews i byerne Seest, 

Tarup, Sønderborg, Frederikssund, Horsens og Breddal. 

Antropologerne besøgte familierne, bad dem om at tage billeder af 

hjemmet og talte med dem om, hvad et hjem er, hvordan det bliver til, 

og hvilke værdier beboerne forbinder med hjemmet. 

mark vaCHer

Antropolog, ph.d.

SAXO Instituttet

Afdeling for Etnologi

Københavns Universitet

mvacher@hum.ku.dk

læs mere

Hjemmet – kulmination af en tilegnende praksis

www.bovel.dk

Drømmen om et sted i Arkitektur der forandrer, 

red. Bjørn & Danielsen, Akademisk Arkitektforening, 2008

Flygtninge og indvandrere i den almene boligsektor 

– bidrag til forståelse af flygtninge og indvandreres forhold til 

deres bolig Center for Bolig og Velfærd – Realdania Forskning, 2008

Hjem kære hjem i Din bolig dit valg – da lejerne blev herre i eget hus,

Boligkontoret Danmark, 2007

Hjemmets indretning viser os altså kroppens status på for-

skellige tidspunkter i historien.

Hjemmet er en forlængelse af kroppen

Sammensmeltningen mellem menneske og genstand kon-

stituerer hjemmet. Når den sammenhæng brydes op, som 

det skete i Seest, bliver det tydeligt, at det  at miste sit hjem 

ikke bare er at miste en materiel ting: ”Folk fra området 

beskriver fx, hvordan deres krop rystede. De reagerede på 

samme måde som husene, og fortællingerne tydeliggør helt 

ned i ordvalget, at hjemmet er en forlængelse af kroppen. 

Det at miste sit hjem er som at miste et stykke af sig selv.” 

I Seest flyttede de familier, der havde mistet deres hjem, ind 

i en helt ny bolig, der blev bygget efter deres ønsker og behov. 

”Men problemet var, at de fik det hele på en gang”, fortæller 

Mark Vacher. ”Alt var nyt; væggene, møblerne og knivene i 

skufferne. Det var overvældende, og beboerne kunne ikke 

vokse sammen med en ny, stor og kompakt materialitet på 

én gang. De kunne ikke sove og slet ikke føle sig hjemme i 

alt det nye. Hjem er noget, vi gør gennem en intens tileg-

nelse, og det sker gradvist og over længere tid.”

sæt lejerne fri!

Mark Vacher anbefaler, at den almene sektor lader sig in-

spirere af vores viden om, hvad der driver husejerne i den 

private sektor: ”Vi kan jo se, hvor vigtigt det er for dem at 

sætte deres eget præg på omgivelserne – både ude og inde. 

Og når vi nu ved, at hjemmet bliver skabt ved, at mennesker 

tilegner sig det, så må vi også give lejerne denne chance.  De 

skal også have mulighed for at skabe deres eget. Lejerne 

skal sættes fri!”
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vi strikker, hækler, koger saft og indretter hjem med stor energi og 

målrettethed. Hjemmet er ikke længere en selvfølgelighed, så vi må 

skabe det selv. livsstilshjemmet, der på en meget kompleks måde 

kan materialisere, hvem vi er. det faste ståsted, hvorfra vi kan 

orientere os i kaos. for mennesket er ikke bare et rejsende væsen, 

lyder det fra cand. mag. mette meCHlenborg. jo mere vi bevæger 

os ud i den globaliserede verden, jo mere har vi behov for den 

trygge ramme, som hjemmet kan være.  

Foto: Mette Mechlenborg
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”Tidligere fandt man mening ved at ty til Gud, sin familie, 

slægten og de store idealer, der definerede, hvem man var, 

og hvilken rolle man havde i samfundet”, fortæller Mette 

Mechlenborg. ”Men med det moderne gennembrud brød alle 

de symboler sammen. Hjemmet var den sidste bastion, som 

for alvor begyndte at forsvinde op igennem 1970´erne. Indi-

vidualismen satte ind, vi tog opgøret med forældregenera-

tionerne, og hjemmet blev fragmenteret.” 

bliv lidt længere

Men da Mette Mechlenborg for et par år siden var på jagt 

efter et specialeemne, fik hun øjnene op for nye måder at 

introducere hjem og hjemlighed på. ”Jeg sad der i sofaen og 

studsede over en reklame fra Fakta; Vi vil så gerne have, at 

du bli’r lidt længere, sagde de. Normalt sælger man super-

markeder på, at de er billige, har stort sortiment og økologisk 

udvalg m.m., men her var budskabet, at Fakta er et hyggeligt 

og hjemligt sted. Tag en kop kaffe, så bliver du lige fem mi-

nutter længere. Sådan siger man til sin nabo, der kommer 

for at låne plæneklipperen. Men i denne reklame bliver det 

hjemlige overført til et supermarked – til den offentlige 

sfære. Hvis man tager reklamer seriøst, så formulerer de 

usagte behov og sætter ord på drømme, der allerede findes. 

Faktas reklamer satte mig på sporet af den nye dyrkelse af 

hjemlighed og viste mig det paradigmeskift, hvor hjem og 

hjemlighed igen bliver ladet med positive værdier.”

it feels like Home

”Virksomheder og reklamebureauer bruger hjemligheden i 

et opgør med det upersonlige salg. Jyske Bank byder på 

kaffe, og BG Bank spurgte: Hvad koster det at føle sig 

hjemme? SAS flyver med sloganet: It feels like home, hvor 

fokus er flyttet fra rejsen til målet for rejsen. Og i kunsten 

slog det stærkt igennem længe før, reklamebureauerne 

fangede det. Udstillinger tematiserede hjemmet, og da Klaus 

Rifbjerg blev bedt om at skrive en bog om det, der havde 

betydet mest for ham i det forrige århundrede, valgte han at 

skrive om sit barndomshjem.”

strik og ægteskab

Især inden for mode og design blev det tydeligt for Mette 

Mechlenborg , at hjemmet begyndte at få positiv værdi igen. 

”Det musselmalede stel kom på bordet, og det blev hipt at 

beskæftige sig med den klassiske hjemligheds symboler; 

strikketøj, mad fra bunden og syltning. Og de store symboler, 

som mennesket ellers har gjort en masse for at bryde op 

med, begyndte igen at fylde: Ægteskab, en masse børn og 

familien.” 

en livsstil at skabe Hjem 

”Men til forskel fra det før-moderne hjem, så er vores hjem 

nu ikke længere en selvfølgelighed”, understreger Mette 

Mechlenborg. ”Når vi skaber hjem i dag, ved vi, at de ikke er 

evige. Vi kan når som helst blive skilt, flytte, få nyt job osv. 

Hjemmet er ikke bare noget, vi har, og ikke bare noget, vi 

vender hjem til. Vi har tabt det, og vi må skabe det selv, og 

derfor er der en helt anden fokus på det. Det er blevet et 

livsstilshjem.”

 

Hjemmet er et spejl

Mette Mechlenborg forklarer, at hjemmet er et fantastisk 

sted til at materialisere, hvem vi er, fordi man kan gøre det 

meget komplekst fx med små greb på køkkenlåger, som kun 

kan afkodes af de rigtige mennesker. 

”Når vi vågner om morgenen, behøver vi ikke at starte helt 

forfra med at definere os selv, men vi kan kigge rundt, og så 

bekræfter det materielle, hvem vi er. Verden er et stort tag-

selvbord, og vi kan blive alting. Hjemmets udseende kommer 

til at betyde meget, fordi vi spejler os i det, nu hvor vi ikke 

længere kan spejle os i slægten. Vi spejler os i alt, hvad vi 

gør. Vi tager hjem på os. Hjemmet er et spejl. Det er mig.”

HjemligHed 
som projekt
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Hos mormor

Men hvad er det så for et hjem, der bliver defineret?, spørger 

Mette Mechlenborg. Hvis der ikke er et selvfølgeligt hjem, 

så behøver det heller ikke kun at ligge derhjemme, men kan 

også ligge derude!  

”Storbymennesket sidder på cafeer, der hedder ”Hos mor-

mor” og indretter hjem rundt omkring sig. På arbejdspladser 

er det også legalt at dyrke det intime og personlige. Forskel-

lige strategier for hjemlighed udfoldes med simple living, 

enkelhed, græs, grønt og sande værdier.”

idealet om rejsen

Mette Mechlenborg pointerer, at det seneste århundrede har 

haft fokus på rene linier, funktionalisme og en stærk tro på 

fremskridtet. Mantraet ”Morgendagen venter” har været helt 

centralt. ”Hjemmet var et klaustrofobisk sted, som man 

skulle gøre oprør mod og hurtigst muligt forlade for at 

komme ud i den store verden. Jeg tilhører en generation,der 

er opdraget med idealet om nedbrydelse af traditioner og 

den stærke ide om rejsen som noget positivt. Det derude er 

bedre, end det vi forlader. Men nu ser vi faktisk en anden 

bevægelse, hvor gamle former og rammer genbruges fx i 

møbler. Også vores design hjemliggøres.”

forankring

At mennesket er ikke bare et rejsende væsen, der skal 

bryde alle lænker og rammer og blive et frit væsen, vil 

Mette Mechlenborg gerne bevise. ”Mennesket ønsker ikke 

altid at blive frit. Det er et stort ansvar hele tiden at skulle 

være på vej. Filosofferne siger: Alting flyder. Globalisering 

er en evig rejse, og man kan ikke slå rødder i kviksand. Det 

er en masse klicheer og kun en ud af flere måder at se det 

på. Man kunne jo også sige, at vi mere end nogensinde har 

brug for stabilitet. Tryk danner modtryk. Jo mere vi bevæger 

os, jo mere har vi behov for at stå stille. Forandring afsætter 

behovet for forankring.”

mette meCHlenborg

Cand. mag. i moderne kulturstudier, ph.d-studerende

Syddansk Universitet

mechlenborg@litcul.sdu.dk

Afhandlingen forventes færdig i 2011

læs mere

Digterisk bor mennesket. Kunsten at skabe hjem, magasinet AFART, 

2009

Hjemme i globaliseringen, Dansk Sociologis temanummer om 

boligforskning, 2008.

Home is where the entertainment is, Funcity (red. Martin Zerlang 

og Gitte Marling), Arkitektens Forlag, 2007.

Hjem og hjemlighed i det aktuelle kulturlandskab. Kultur uden centre, 

red. Anne Scott Sørensen og Martin Zerlang, Forlaget Klim, 2006

Boligdrømme og forbrug, Årbog Økonomi og Samfund 2006, 

red. Peter Nielsen, Frydendal, 2006.

Hjem kære hjem, katalogtekst, Honey I’m Home, Danmarks Design 

Center, 2006

”når nu parcelhuskvarteret er konkre-

tiseringen af den danske boligdrøm, 

hvorfor er det så fraværende i kunst 

og litteratur?”

”Hjemmets udseende kommer til at 

betyde meget, fordi vi spejler os i det, 

nu hvor vi ikke længere kan spejle os 

i slægten.” 
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kunsten beskriver og skaber

At nedbryde barrierer mellem kunst, litteratur og hverdag 

er et af Mette Mechlenborgs erklærede mål. Men hvad skal 

boligforskningen med kunst og litteratur, når vi kan gå ud 

og se på boliger? Og hvorfor skal vi læse om et hjem, når vi 

kan se et? 

”Kunst og litteratur kan definere det, som ikke er defineret 

endnu og skabe erfaringer, som end ikke er erfaret endnu. 

Kunsten har en slags dobbelteffekt, fordi den beskriver 

noget, som endnu ikke er der, og samtidig er med til at 

skabe det. Et eksempel er forfatteren Charles Baudelaire, 

som flanerede i det nye Paris og fik os til at forstå, at det 

moderne er forbundet med bevægelse. Vi kan se Paris i dag, 

men det er ham, der har været med til definere erfaringen 

af den nye by, fordi han satte ord og erfaringer på det nye.” 

parCelHuset fraværende i kunsten

Og netop kunsten er udgangspunktet for Mette Mechlenborgs 

aktuelle forskningsprojekt. ”Når nu parcelhuskvarteret er 

konkretiseringen af den danske boligdrøm, hvorfor er det så 

fraværende i kunst og litteratur? Børn tegner hus med have 

og en sol, der skinner. Parcelhuset er normen, som vi alle 

tager udgangspunkt i. Positivt eller negativt. Det er indbe-

grebet af hjem. Men hvordan kan det være, at det mest po-

pulære sted, hvor folk lever deres liv, enten ikke er skildret 

i kunsten eller er skildret negativt. Det undersøger jeg nu.”



20

Hvad har et lerklinet langhus i amazonas at gøre 

med et parcelhus i dragør? og hvor langt er der fra 

fetichfigurer i brasilien til den danske familiebolig? 

ikke så langt, hvis man spørger antropolog inger 

sjørslev, der for nylig har besøgt danske forstads-

boliger.

eksotiske 
         parcelhuse
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Inger Sjørslev lagde ikke skjul på sin skepsis, da hun blev 

spurgt, om hun ville være med til at undersøge livet i de 

danske parcelhuse: ”Min første reaktion var spontan: Argh, 

jeg kommer lige fra voodoo i Brasilien. Måske er jeg ikke den 

rigtige at spørge. Men jeg blev meget klogere. En ny, stor 

verden har åbnet sig for mig, og den er både eksotisk og 

inspirerende.”

tabuer

”Mine antropologiske metoder og erfaringerne fra studier 

andre steder i verden virkede som et brækjern for de selvføl-

gelighedsforestillinger, vi omgiver danske enfamiliehuse 

med. Vi tænker, at vores parcelhuse er det mest normale i 

verden, men også dér fandt jeg tabuer, hellige ting, zoner, 

grænser og mere af alt det, jeg plejer at få øje på ude i verden.”

Inger Sjørslev fandt bl.a. ud af, at vores boliger virker stabi-

liserende for ejerne i en verden under forandring. Hun 

mødte mange eksempler på, at tid og rum ikke kan skilles 

ad, fordi huse er rum, der defineres og skabes over tid. Og 

hun opdagede, at tingene i hjemmet manifesterer en forbin-

delse bagud til forfædrene.

børnene kommer først

Slægt og ægteskab er to faste temaer hos antropologer. 

Inger Sjørslev griber til et royalt eksempel for at forklare 

begreberne: ”Kongehuset videreføres gennem den biologiske 

forbindelse mellem forældre og børn. Det kalder vi den 

vertikale linje, men den kan jo ikke fastholdes og fortsættes 

uden de tværgående, horisontale relationer, der etableres 

via ægteskab.”

Den moderne verden er baseret på kernefamilien, altså to 

generationer, der lever sammen i et krydsfelt mellem den 

horisontale og vertikale linje. Hvis ægteskabet skal lykkes, 

må der være enighed mellem ægtefællerne i den horison-

tale relation om at prioritere de vertikale relationer. Ægtepar-

ret skal altså være enige om, at børnenes behov kommer 

først. Endelig er der jo også relationerne til verden uden for 

husets fire vægge; fx slægtninge, venner og arbejdspladsen, 

som også skal have tildelt en passende og afbalanceret plads, 

hvis kernefamilien i huset skal have det godt.”

tid og rum Hænger sammen

Under besøgene i hjemmene så Inger Sjørslev, hvordan 

beboerne hele tiden var i interaktion med det fysiske mate-

riale. ”Huset er aldrig stillestående. Man flytter om og bygger 

udestuer eller drømmer om at gøre det. Også alle de planer, 

der ikke realiseres, er med til at skabe et hjem. Et hjem er 

ikke noget, man har, men noget, man gør. På den måde er 

huse knyttet til tid, og det at skabe rum er en proces i tid. Et 

hus bliver til en bolig ved, at nogle mennesker flytter ind i 

det. En bolig bliver til et hjem ved, at disse mennesker bliver

boende en tid og fylder rummene med liv og ting.”

Foto: Institut for Antropologi
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Inger Sjørslev har mødt denne sammenhæng mellem tid og 

rum andre steder: ”Hos zafimaniryfolket på Madagaskar 

opleves huset som en levende organisme. En krop. Huset 

bliver til over tid i takt med, at familien etablerer sig mere 

og mere som familie. Huset er færdigt, når familien er fær-

dig. Vi kan ikke adskille rummet fra kroppen og handlin-

gerne”. Hun understreger også, at konkrete begivenheder 

ofte sætter sig fysiske spor i huset. ”For at forstå, hvad huset 

er for beboerne – og det gælder også i de danske parcelhuse 

– skal man bede dem om en tidslinie over deres liv i boligen.”

Huset som sCene

Hjemmet samler på en gang de mest forpligtende og de 

mindst forpligtende måder at være sammen på, vurderer 

Inger Sjørslev. ”Hjemmet er et krydsfelt mellem ansvaret for 

børn og slægt og fristedet med lørdagsslik, benene op i 

sofaen og friheden fra forpligtelser.”

”I klunketiden var hjemmet både et ly og en scene. Det var 

intimsfæren, hvor man gemte sig, men det var også her man 

præsenterede sig fx i dagligstuerne, hvor familielivet blev 

iscenesat. Hjemmet havde forskellige skarpt adskilte zoner. 

Datidens klare skelnen mellem offentlighed og privathed er 

i dag brudt ned. Vi iscenesætter det private liv og viser det 

gerne frem. Vi er en slags performere i mange situationer i 

livet –  også når vi er hjemme. Vores hjem er i dag i endnu 

højere grad en scene. Hvis vi for eksempel havde været fra 

Trinidad, ville vi performe via vores street outfit eller deko-

rationerne på vores bil.”

ting bærer erindring

Er mennesker i Danmark så gennemmoderniserede, at brug 

og-smid-væk-kulturen og en funktionalistisk forbrugshold-

ning styrer foretagendet? Sådan lød et af de spørgsmål, som 

antropologen søgte svar på gennem de mange interviews og 

besøg i parcelhusene. ”Oftest fremstilles vores omgang med

”Hjemmet er et krydsfelt mellem 

ansvaret for børn og slægt og fristedet 

med lørdagsslik, benene op i sofaen 

og friheden fra forpligtelser.” ”vi iscenesætter det private liv og viser 

det gerne frem. vores hjem er i dag i 

endnu højere grad en scene ..”

inger sjørslev

Antropolog, lektor 

Institut for Antropologi

Københavns Universitet

inger.sjoerslev@anthro.ku.dk
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The house as a moral value. Practising gender and generation 
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Money and morality. Values and social obligations in Danish 

single family houses, www.bovel.dk
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ting som et æstetisk eller et funktionelt spørgsmål. Men ting 

har jo også affektionsværdi og bærer og binder vores erin-

dring. Ting kan være ladet med betydning. De har historie, 

de udveksles, og de både forener og skiller mennesker.”

kampen om arvestykkerne

Men hvorfor gemmer man egentlig tingene? ”Måske regner 

man med, at de en dag får en værdi, men det kunne også 

have at gøre med relationelle bindinger til tingene og det 

tingene repræsenterer i form af relationer til mennesker, 

man ikke deler bolig med, men som alligevel er betydnings-

fulde. Ting udtrykker jo forholdet til den, der ikke er til stede, 

så arvestykker er manifestationen af kontinuitetstænkning 

bagud.”

måske en navlestreng

”Spørger man folk om det, så gemmer de fleste ikke noget”, 

fortæller Inger Sjørslev, men tilføjer: ”Vi besøgte en mand, 

der boede i et moderne hus. Han havde smidt alt ud, sagde 

han, men i et skab opbevarede han alligevel en gammel 

suppeterrin fra forældrenes hjem. Han skjulte den, og hå-

bede snart at børnene hentede den. Samme historie fandt 

jeg hos en yngre mand. Da han tømte moderens hjem efter 

hendes død, smed han alt ud – på nær et enkelt maleri. Det 

er næsten metonymisk – altså en gestus, hvor en lille del 

symboliserer helheden. Det er en forbindelse tilbage ad den 

vertikale akse, en lille navlestreng. Måske skyldes det en 

følelse af, at man bør gøre det, måske er det en moralsk 

tilskyndelse.

Det peger bestemt ind i mange andre kulturer, hvor ting er 

tillagt hellighed. Fx arbejder man i antropologien med be-

grebet ”uafhændelige ting”. Det er hellige ting, som ikke må 

komme i cirkulation i en markedsøkonomi. Man må ikke 

sælge det, for det må ikke blive tilsmudset af penge, man 

må ikke smide det ud, men man må godt give det væk.”

byg nyt, som kan bygges om

På baggrund af sit arbejde i felten har Inger Sjørslev et par 

konkrete ideer. ”De fleste arkitekter tænker, at de laver det 

perfekte til folk, og at boligerne er færdige, når de er bygget. 

Men det går jo aldrig sådan. Folk begynder straks at bøje og 

mase materien. Måske skulle man bare give folk et eller 

andet byggeri, der egner sig til at blive bygget om.”

prøv en maloCa

”Det klassiske parcelhus blev bygget til far, mor og to børn 

som en snæver ramme om det miniunivers, der udgøres af 

en kernefamilie. Men huse og kernefamilier hører ikke na-

turgivent sammen verden over. I Amazonas bor mange fa-

milier sammen i malocaer, som er store, udsmykkede 

langhuse. Måske kunne der for nogle familier være inspira-

tion at hente i andre kulturers måder at indrette rammerne 

på? Vi ved jo, at huset som ramme virker ind på vores livs-

praksis, så en anderledes bolig ville måske kunne inspirere 

til nye livsmåder”.

mindeHuse i Haven

Inger Sjørslev henter også inspiration til en anden ide langt 

væk. ”Mange vil bo æstetisk, smart og i åbne glashuse, men 

har samtidig brug for at knytte forbindelsen bagud ved at 

have forfædrenes ting. Hjemmet bliver måske næsten et 

arkiv. De to behov kolliderer. Men måske skulle man bare 

bygge mindehuse i haven. Så kan man opsøge husene med 

forfædrenes ting og mindes – lidt ligesom i Benin, hvor en 

fetich har sit eget hus og bliver tilbedt der.”

Bag de gængse forestillinger om livet i parcelhusene gemmer 

sig et mere sofistikeret og nuanceret liv, end man umiddel-

bart kan se. Og det foldes ud, når de antropologiske briller 

stiller skarpt på det.

Foto: Institut for Antropologi
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fortællingen om, hvordan tusindvis af mennesker flytter 

fra byens mørke lejligheder til lys, luft og grønne områder 

i forstaden er en klassiker i dansk bolighistorie. den skarpe 

adskillelse mellem by og land var dengang en realitet. men 

forandring er på vej. Helene oldrup rejste til måløv og 

videre til solstriben på amager for at besøge nybyggerne 

der. alle talte de om at bo både tæt ved byen og på landet. 



25

De farvestrålende brochurer fra entreprenører og ejendoms-

mæglere fortæller den samme historie – uanset om boligen, 

der skal sælges, ligger på Amager eller i Måløv. Ordene er 

ens, og billederne præsenterer marker, skov, S-tog, legende 

børn og moderne byggeri. Helene Oldrup tog udgangspunkt 

i markedsføringen, da hun indledte undersøgelsen af bolig-

valg og bosætning. Hun fortsatte med interviews med en lang 

række nyudflyttede for at få adgang til deres forestillinger 

om by, natur og mobilitet og deres erfaringer med livet i byen 

og på landet.

spændingsfelter

 “Jeg udvalgte i alt 20 interviewpersoner i Måløv og i det, der 

kaldes Solstriben på Amager. De fleste var unge familier med 

små børn, som havde fået behov for mere plads og råd til at 

købe bolig. Da jeg mødte dem, havde de boet det nye sted 

mellem et og tre år. De var ikke groet fast, men var igennem 

den første fase og kunne reflektere over flytningen.”

Hun interviewede dem om deres flytte- og bosætningshisto-

rie, om hvilke forestillinger de havde gjort sig inden flytnin-

gen og endelig om deres erfaringer med livet det nye sted.

I Helene Oldrups materiale fra begge lokaliteter tegner der 

sig tre større spændingsfelter. ”Jeg ser modsætninger mel-

lem æstetik og pragmatik. Mellem det at leve i forstaden, 

mens man understreger, hvor vigtigt det er at være forbun-

det med den store by. Og mellem glæden ved naturen og 

erkendelsen af, at den er konstrueret og ikke-autentisk.” 

pragmatikken vinder

”Når de unge snakker om, hvor de skal bo, så kigger de på 

en masse områder og forholder sig til, hvor smukt det er, 

hvor smukt husene ligger, og at der ikke er 200 ens huse. 

En søgen efter de æstetiske værdier i forhold til huset og 

omgivelserne er tydelig hos familierne, men det hverdags-

lige og pragmatiske vinder, når huset skal vælges. Man skal 

kunne komme på arbejde, børnene skal i skole, hverdagen 

skal være overskuelig osv.”

det lokale liv vinder

Helene Oldrup bad informanterne om at tage fotos af vigtige 

steder i deres boligområder, og det gav overraskende nye 

indsigter. ”Især i Måløv tog næsten alle billeder af S-togs-

linien, selvom de havde biler i garagen, og selvom de meget 

sjældent brugte S-toget. De fortalte, hvor utrolig vigtig for-

bindelsen er, fordi man hurtigt kan komme ind til byen. 

Muligheden er der. Men i realiteten bruges den sjældent. 

Efter et stykke tid bliver det ikke så vigtigt at tage til Køben-

havn. De lokale butikker og det lokale liv vinder.”

Sociale forskelle præger adfærden. ”De akademisk uddan-

nede er mere optaget af byen og fremhæver adgang til shop-

ping og kultur, mens beboere med knap så lange uddan-

nelser lægger mere vægt på det pragmatiske med den lette 

adgang til de lokale butikker.”

simuleret, autentisk natur

”Selvom beboerne har fundet deres hjem i et forstadsom-

råde, så giver det dem en følelse af at være på landet”, siger 

Helene Oldrup. ”Nogle får fornemmelsen af at leve tæt på 

naturen, fordi der er et motorvejsstykke inden Måløv, hvor 

man skal tænde det lange lys. De er uden for byzonen, det 

er mørkt, og der er marker med dyr.”

”De nyere boligområder er designet til at have udsigter – over 

legepladser, naturområder og landlig idyl”, lyder det fra He-

lene Oldrup. ”Men samtidig er der en stærk bevidsthed om, 

at naturen er konstrueret. De siger: Vi kan se marker. Vi føler, 

vi er på landet, men vi ved, at vi ikke er det, og vi ville jo heller 

ikke rigtig ud på landet, men det føles sådan”, fortæller He-

lene Oldrup. ”Jeg kalder det en simuleret, autentisk natur.”

bolig både 
i byen og 
på landet
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kaniner og naturlegeplads

Helene Oldrup spurgte også til, hvordan folk brugte mar-

kedsføringsmaterialet og mødte også her en dobbelthed: 

”De identificerer sig med brochurernes verden og er tiltruk-

ket af den – men de ser også igennem den. Mange har gemt 

materialet, fordi det viser de første billeder af området, fra 

før husene blev bygget. Men mange har en ironisk distance: 

Her er billede af kaniner og en naturlegeplads, men sådan 

er det jo ikke i virkeligheden.”

 

broCHurerne Har fanget pointen

Helene Oldrup var sikker på, at hun ville kunne påvise for-

skelle mellem livet i Solstriben og i Måløv. ”Jeg havde ikke 

gjort mig klart, hvordan forskellene ville vise sig, men det 

interessante er, at der ikke var tydelig forskel. Det var de 

samme ting, de snakkede om. De samme spændingsfelter. 

De samme fotos af vigtige knudepunkter i det lokale liv. Og 

derfor er brochurer ens. Sælgerne ved, at køberne går efter 

det samme.”

skab identitet

Men Helene Oldrup anbefaler nu alligevel kommunerne at 

tænke mere over, hvordan man skaber unik identitet i de nye 

boligområder. ”Planlæggere tænker på det pragmatiske med 

skoler og cykelstier, men de skal også tænke på, hvordan 

steder får særpræg, så folk kan føle et tilhørsforhold.  Og 

først og fremmest skal de huske, at folk godt kan se forskel 

på markedsføring og så det, der bliver virkelighed. Det hand-

ler altså også om, at planlæggere og boligherrer skaber 

historier om boligområder, der har rødder i områdets histo-

rie, og som området kan honorere”, lyder det fra Helene 

Oldrup.  

Helene HjortH oldrup

Sociolog, ph.d., forsker 

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

heo@sfi.dk
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”planlæggere og bygherrer skal huske, 

at folk godt kan se forskel på markeds-

føring og så det, der bliver virkelighed.”

”der er en iboende modsætning mellem 

glæden ved naturen og erkendelsen af, 

at den er konstrueret og ikke-autentisk.”
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fotos af de to Caseområder

taget af undersøgelsens informanter
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boligen 
gennem livet

Begrebet boligkarriere er et omdrejningspunkt i dette 

hovedkapitel om boligen gennem livet. Boligkarriere 

dækker de skift i bolig og bopæl, som den enkelte person 

eller gruppe gennemløber i livet fx når man flytter hjem-

mefra, danner fast par, får børn og bliver gammel.

sociolog hans kristensen undersøger boligens betydning 

for danskerne. Fire generationer født mellem 1920 og 

1990 er indgangsvinklen, og set gennem deres boligliv 

bliver det tydeligt, at opfindelsen af de nye befolknings-

grupper; teenagere, de unge voksne på 20-30 år og ”den 

tredje alder” får stor betydning for bevægelser på bolig-

markedet. ligeledes betyder det noget, at førstegangsfø-

dende er ældre end tidligere, fordi udannelsesniveauet 

stiger. ejerboligen anskaffes senere i livet, men til gen-

gæld bliver de ældre boende længere i deres ejerbolig. 

Dette spænd i tid bliver også en rejse gennem nyere 

dansk bolighistorie.

De store linier fortsætter i den kortlægning af befolknin-

gens boligforhold gennem 20 år, som civilingeniør og 

økonom hans skifter andersen og sociolog hans kristen-

sen står for. Ved at inddele befolkningen i livscyklusgrup-

per illustrerer de, hvor vi bor i de forskellige faser af 

livsforløbet, og hvilke ændringer der er sket gennem de 

seneste godt 20 år.

sociolog Cecilie juul jørgensen forsker i parcelhuse. i en 

analyse af to generationer på det danske boligmarked 

– efterkrigsgenerationen, der er født i 1945-55, og deres 

børn, født 1975-85, slår hun fast, at begge generationer

foretrækker parcelhuset. men hvor parcelhuset for efter-

krigsgenerationen var forbundet med lighedstanker og 

succes, er det nu i stigende grad blevet et symbol på ulig-

hed for den unge generation på grund af boligprisernes

himmelflugt.
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der, der har stor betydning for den enkeltes boligsitua-

tion. tidligere var alderdommen ofte ensbetydende med 

forringelse i boligstandarden, men at det ikke gør sig 

gældende længere i samme omfang, underbygges af se-

niorforsker georg gottschalks forskning i ældres mobili-

tet på boligmarkedet i vækst- og stagnationsområder. 

han undersøger hvilke ældre, der overvejer at flytte – og 

hvilke ældre der faktisk gør det og hvorfor. Ældre flytter 

meget lidt sammenlignet med yngre – kun nogle få pro-

cent pr. år. De fleste flytter for at få en mindre – men ikke 

en lille – bolig. 

sociolog jørgen elm larsen undersøger, hvordan bolig-

forholdene for de bedst og de dårligst stillede i Danmark 

har udviklet sig fra 1976 til 2000. hans materiale viser, at 

stigningen i levestandarden især kan iagttages på bolig-

området, hvor langt flere bor bedre end tidligere. kun få 

bor dårligt, men til gengæld er sammenhængen mellem 

dårlige boligforhold, dårligt helbred og social eksklusion 

blevet endnu mere markant. at udjævningen af ulighe-

derne på boligområdet ikke er lige om hjørnet, viser en 

nyere undersøgelse af de danske arveforhold. Formuer 

akkumuleres, så uligheden forøges og reproduceres fra 

generation til generation.

Cand. scient. helle nørgaard er optaget af mobilitet. hun 

har undersøgt livet i det, nogle kalder de danske yderom-

råder, og andre opfatter som naturskønne alternativer til 

storbyens trængsel. hendes forskning tager udgangs-

punkt i to konkrete yderområder men forholder sig også 

til de generelle problemer. De væsentligste grunde til 

valget af bosætning langt fra storbyerne er naturen, de 

billige boliger og muligheden for fred og ro. men flere 

bosættere oplever samfundene i yderområderne som 

meget lukkede og de lokale som skeptiske og fyldt af 

modstand.

boligen 
gennem livet

For antropolog inger sjørslev er arv et omdrejnings-

punkt. hun undersøger forskellige generationers forhold 

til arv, værdier og ejendom. hvad bør man, og hvad gør 

man i forhold til arv og ejendom? hvilke forventninger 

har generationerne til hinanden, og hvordan forpligter de 

hinanden i form af ejendom og gaver? hun beskriver de 

stærke bånd mellem penge og følelser, men afdækker 

også, at vi har lært at omgås det eksplosive stof med 

tavshed og stor hensynsfuldhed.

seniorforsker kirsten gram-hanssen har været projekt-

leder på en større undersøgelse af livet som alenebo-

ende i Danmark. knap 40 procent af alle husstande be-

står i dag af én person, og især antallet af 30–60-årige, 

der bor alene, vokser markant. På en række parametre 

hører de aleneboende til blandt de socialt mest udsatte, 

og forskeren konkluderer, at det at bo alene ikke kun en 

manifestation af individets ønsker, men også et resultat 

af nogle sociale processer, som isolerer dårligt stillede 

og svage mennesker.

kirsten gram-hanssen og arkitekt Claus Bech-Danielsen 

undersøger de praktiske og følelsesmæssige boligpro-

blemer i forbindelse med skilsmisser. når familien oplø-

ses, forsvinder også hjemmet. og når vi mister boligen, 

mister vi noget af os selv. interviews med mænd og kvin-

der, der har været igennem en skilsmisse, og data om 

42.000 par, der flyttede fra hinanden i løbet af et år, giver 

et indblik i udfordringerne med midlertidige boliger af 

dårlig kvalitet, stress, angst og – især for flere af fædre-

nes vedkommende – vanskeligheder ved at opretholde 

tæt kontakt med børnene. 

at en boligkarriere ikke nødvendigvis er en ubrudt, opad-

stigende kurve, ser vi tydeligt i dette hovedkapitel, hvor 

skilsmisser og fattigdom er eksempler på omstændighe-
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med fire generationer født mellem 1920 og 1990 som 

indgangsvinkel undersøger sociolog Hans kristensen 

boligens betydning for danskerne. turen begynder i  

ydmyge toværelses lejligheder, går over murermester-

huse, almene boliger, tæt-lav bebyggelser og kollektiver 

til de parcelhuse, der skød op af mulden i danmarks-

historiens største byggeboom. 



31

boligen 
gennem 
fire 
generationer

“Boligen er blevet mere betydningsfuld i de fleste menne-

skers liv, når der ses på udviklingen igennem sidste halvdel 

af det tyvende århundrede og i de første ti år af det 21. år-

hundrede,” understreger Hans Kristensen, som færdiggør 

sin undersøgelse i foråret 2011. ”Vi bruger flere og flere 

penge på boligen, og vi får mere og mere af den, for den 

enkeltes bolig bliver stadig større.” 

syv børn i en to-værelses 

Et kig tilbage i den individuelle historie med boligen som 

omdrejningspunkt giver indblik i, hvor meget samfundet 

forandrer sig gennem generationer. ”Unge i dag forstår ikke, 

man kunne klare sig sammen med sin far, mor og lillesøster 

i en to-værelses lejlighed på cirka 40 m2. Men sådan var min 

families boligsituation i begyndelsen af 50´erne og helt frem 

til, at jeg blev ni år. Jeg husker ikke, at det var særligt trangt, 

endsige et problem”, fortæller Hans Kristensen. ”Og i 

20´erne boede min far og hans tre brødre og tre søstre sam-

men med min farmor og farfar i en endnu mindre to-værel-

ses lejlighed på Nørrebro, til han var over tyve år gammel. 

Jeg må indrømme, at jeg også har lidt svært ved at se det 

for mig. Især virker det næsten uforståeligt, at de alle kunne 

ligge ned og sove! Men igen: De oplevede ikke deres situa-

tion som særligt anderledes end de øvrige familiers.” 

boligkarriere 

Hans Kristensen analyserer de sociale, holdnings-, værdi- og 

samfundsmæssige forandringer over tid. ”Jeg bruger de 

historiske generationer som udgangspunkt, fordi mennesker 

født i den samme tidsperiode har samme historiske forank-

ring og oplevelser”. Boligkarriere er et begreb, som dækker 

de skift i bolig og bopæl, som den enkelte person eller 

gruppe gennemløber igennem livet. ”De skift af bolig, der 

foregår igennem et liv, er jo resultatet af valg, som påvirkes 

af både de generelle samfundsmæssige vilkår, af de speci-

fikke vilkår på boligmarkedet, af ens placering i livsløbet og 

af de boligønsker, man har. Valg og skift af bolig sker typisk, 

når man flytter hjemmefra, danner fast par, får børn og 

bliver gammel.” 

Hans Kristensen understreger, at en boligkarriere ikke 

nødvendigvis er en ubrudt opadstigende kurve. ”Der kan 

opstå situationer i ens livsforløb, hvor kurven knækker, og 

boligkarrieren går nedad fx i forbindelse med skilsmisse. 

Tidligere var det også almindeligt, at alderdommen var 

ensbetydende med forringelse i boligstandarden, men det 

er ikke helt så almindeligt længere.”

fra industri- til uddannelsessamfund 

Hans Kristensen opdeler efterkrigstidens generelle sam-

fundsudvikling i to perioder: Industrisamfundets sidste glans-

periode frem til ca. 1975 og uddannelsessamfundets frembrud 

og etablering fra midten af 1970´erne til i dag.  Sammenlig-

ningen mellem de to er en effektiv indgang til at se de store 

samfundsmæssige træk tydeligt. I industrisamfundets glans-

periode (1945-1975) var overgangen mellem barn og voksen 

kort. Teenagetiden var en kort fornøjelse, og dernæst etable-

rede den unge sig med partner og børn – ofte før 25 års fød-

selsdagen. Mange klarede sig fint uden en faglig uddannelse, 

og kun ganske få valgte en videregående uddannelse. Efter 

en kort periode i lejebolig etablerede mange sig med ejerbo-

lig, allerede før de var 30 år. Efter en lang indsats på arbejds-

markedet ventede et kort, ”fattigt” pensionistliv.

 

Med uddannelsessamfundets etablering (1975-) er der for-

andring at spore på alle parametre: Teenageårene er afløst 

af en fase som ung voksen fra 20 til 30 år med ny livsstil og 

særlige værdier. Først derefter dannes familien, og gen-

nemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder er steget 

fra 25 til 30 år.  Flere – især kvinder – tager længere uddan-

nelser, og det bliver sværere at klare sig godt uden en ud-

dannelse efter folkeskolen. Ejerboligen anskaffes senere i 
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livet i 30-35 års alderen. Efter karrieren på arbejdsmarkedet 

venter ”den tredje alder” for de arbejdsfri, velhavende og 

raske 60-80-årige, og mange pensionister har råd til at blive 

boende i deres ejerbolig.

Med udgangspunkt i de to epoker undersøger Hans Kristen-

sen så fire forskellige generationers boligkarriere. ”Særligt 

perioderne, hvor generationerne vokser op og etablerer sig, 

er spændende. Det er i den fase af livet, man skifter bolig. 

Når familien er dannet, og man er etableret i en bolig, så 

falder boligmobiliteten drastisk.” I undersøgelsen lægges 

der derfor vægt på, hvorledes situationen på boligmarkedet 

har været for de forskellige generationer.  

krisegenerationen

Den ældste generation i Hans Kristensens undersøgelse blev 

født 1920 til 1930, og de oplevede under opvæksten 30´ernes 

økonomiske krise og arbejdsløshed og siden besættelses-

årenes materielle vanskeligheder. ”Da de som unge familier 

skulle starte deres boligkarriere i perioden fra 1945 til 1960, 

var boligmarkedet præget af stor mangel på boliger og et 

betydeligt udbud af lejebolig med lav kvalitet”, pointerer Hans 

Kristensen.” Men det er også i denne periode, at mange 

boliger forbedres kraftigt med centralvarme, varmt vand, 

toilet og badeværelse.”

de store årgange  

Den anden generation, født 1940 til 1950, var de store år-

gange, hvor der i gennemsnit blev født 85.000 børn pr. år. 

Deres opvækst var præget af efterkrigstidens mangelsam-

fund. Men da de var unge og etablerede sig i perioden 1965 

til 1980, oplevede de den økonomiske vækst og boligmang-

lens gradvise afskaffelse fra slutningen af 1960´erne. Fra 

1970 og frem til slutningen af årtiet var markedet præget af 

voldsomt stigende boligpriser på ejerboligerne, men også af 

en hidsig inflation.  

læs mere

Undersøgelsen af generationer, livsforløb 

og boligkarriere publiceres i foråret 2011.

Hans kristensen

Sociolog, centerleder

Sociologisk Institut

Københavns Universitet 

hk@soc.ku.dk

”1980’er-generationen fylder meget 

i mange kommuners boligpolitiske 

overvejelser og planer.”

”med uddannelsessamfundets etablering 

fra 1975 er der forandring at spore på alle 

parametre.”



33

velfærdsstatens børn

Den tredje generation er født 1960 til 1970. ”De er den første 

generation, som er vokset op i den fuldt udviklede velfærds-

stat og i et samfund præget af overflod og forbrug”, forklarer 

Hans Kristensen. ”De fleste voksede op i eget hus, næsten 

alle i et hjem med bil, med både mor og far på arbejdsmar-

kedet, og selv var de i vuggestue, børnehave og fritidsklub. 

En stor del af denne generation nød godt af relativt lave 

ejerboligpriser i etableringsperioden fra 1985 til 2000. De er 

i dag er mellem 40 og 50 år og en særdeles velkonsolideret 

gruppe på boligmarkedet.”

firsernes børn 

Den fjerde generation, født 1980 til 1990, er de små årgange. 

Der blev i gennemsnit kun født 52.000 børn pr. år i begyndel-

sen af 1980’erne. De blev spået et problemløst liv med ud-

dannelser, job og boliger nok. Endnu er ikke alle ’permanent’ 

bosat. Og netop derfor fylder de meget i mange kommuners 

boligpolitiske overvejelser og planer. ”De er mere end nogen 

anden generation vokset op i velstand og med store forvent-

ninger”, fastslår Hans Kristensen. ”Men netop i disse år, hvor 

de er ved at etablere sig, møder de boligmarkedets ekstreme 

prisstigninger, boligboblens brist og den generelle usikker-

hed om fremtidens boligforhold, beskæftigelse og økonomi. 

Vi ved, at de – som tidligere generationer – ønsker at bo i 

enfamilieshus i forstaden, og vi ved også, at de foretrækker 

de nyere huse. Men aktuelt kan vi også se, at de tøver med 

at realisere deres boligdrømme. Alt tyder dog på, at de blot 

venter på, at prisfaldet standser, før de realiserer drøm-

mene.” 

25 proCent af budgettet

”Intet tyder på, at boligens betydning er aftagende – tværti-

mod. Udgifterne til boligen fylder i dag 25 procent af budget-

tet, og langt de fleste opfatter boligen som afgørende for 

familiens liv og trivsel,” konkluderer Hans Kristensen. 
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livsCyklus-
grupper

unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. 

sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som 

civilingeniør og økonom Hans skifter andersen 

og sociolog Hans kristensen inddeler os i. 

målet er at undersøge, hvor vi bor i de forskellige 

faser af livsforløbet, og hvilke ændringer der er sket 

gennem de seneste godt 20 år. 
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Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen kortlægger ud-

viklingen i befolkningens placering på boligmarkedet og 

viser, hvordan de faktiske boligforhold har udviklet sig fra 

1981 til 2003.  Undersøgelsen er baseret på registerdata; 

oplysninger om personer og husstande, som offentlige in-

stitutioner og myndigheder har indberettet. Alle data er 

samlet i Danmarks Statistik, der stiller dem til rådighed i 

anonymiseret form. 

10 grupper

Den enkeltes livsløb er bestemt af en lang række variable 

størrelser; biologi, samfundets historiske udvikling og den 

enkeltes klassemæssige baggrund og etniske og geografiske 

tilhørsforhold. Men det er muligt at generalisere og be-

skrive nogle dominerende livsløb, hvis man opdeler befolk-

ningen i livscyklusgrupper. De består af mennesker, som har 

nogenlunde ensartede forhold med hensyn til alder, samlivs-

situation og forældreskab. Grundantagelsen er, at der er en 

tæt kobling mellem den livscyklusgruppe, man tilhører og 

den bolig, man har. 

Respondenterne i undersøgelsen er delt op i 10 forskellige 

grupper: Hjemmeboende unge mellem 15-18 år, unge en-

lige, unge par uden børn, par med børn, enlige med børn, 

midaldrende par uden børn, singler, ældre par og enlige 

ældre. Gruppen ’blandede’ består af husstande, der ikke kan 

placeres i grupperne. 

For hver gruppe viser en figur udviklingen i boligformer fra 

1981 til 2003. 

unge enlige

Kun omkring 30 procent af de unge enlige i alderen 18 til 29 

år har egen bolig. Halvdelen af aldersgruppen bor stadig hos 

forældrene, cirka 10 procent bor sammen med andre i bofæl-

lesskaber og lignende, og cirka 5 procent bor på kollegier. 

”flere unge fik egen bolig i løbet af 

1980´erne, men siden har andelen 

med egen bolig låst sig fast omkring 

30 procent.”  

”omkring halvdelen af de unge 

bor i private udlejningsboliger.”  

Ejerlejlighed Enfamiliehus Andelsbolig

Almen bolig Privat udlejning mv. I alt 
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”andelen af singler i alderen 30 til 59 år, 

der bor til leje, har været faldende.”

”næsten alle unge par har egen bolig, 

men færre og færre har eget hus.”

Ejerlejlighed Enfamiliehus Andelsbolig

Almen bolig Privat udlejning mv. I alt 

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

boligform 1981-2003   par under 35 år med børn

 1981 1986 1992 1998 2003

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

boligform 1981-2003   par over 35 år med børn

 1981 1986 1992 1998 2003

Andelen, som har egen bolig, steg fra cirka 27 procent til 

omkring 30 procent fra 1986 til 1998, hvorefter den kun har 

ændret sig lidt.

De private udlejningsboliger er den mest almindelige bolig-

form for de unge, men i perioden har der været et fald i 

andelen, der vælger den boligform, mens andelen, der bor i 

almennyttige boliger har været gradvist stigende. Fra 1986 

til 1992 var der en markant stigning i andelen, der bor i an-

delsboliger. 

unge par

91 procent af de unge par under 30, som endnu ikke har fået 

børn, havde egen bolig i 2003. Den andel lå på over 95 procent 

i de tidligere år. Det kan skyldes, at flere deler bolig med 

andre eller bor i kollegieværelser mv. 

Andelen i enfamiliehuse er ligeledes faldet kraftigt. I perio-

dens begyndelse boede godt 37 procent i enfamiliehuset, 

som var den mest almindelige boligform. Ved periodens 

slutning var andelen faldet til cirka 23 procent. I 1981 boede 

kun et par procent i andelsbolig, mens det var steget til 10 

procent i 2003. Ved periodens slutning var den mest almin-

delige boligform den private udlejningsbolig med cirka 33 

procent af gruppen. 

børnefamilierne

Mellem 70 og 80 procent af børnefamilierne med to voksne 

og et eller flere børn bor i eget enfamiliehus. 

Blandt de unge par under 35 år med børn er der to udvik-

lingstræk, som har præget udviklingen i de godt tyve år. Dels 

et langsomt fald i andelen, som bor i eget enfamiliehus fra 

cirka 67 procent til cirka 61 procent. Dels en modsvarende 

stigning i andelen, som bor i andelsbolig fra ingen til godt 5 

procent. 
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Blandt de ældre par med børn har andelen i eget enfamilie-

hus svinget mellem 70 procent og 80 procent. Enfamiliehuset 

har fastholdt sin popularitet igennem hele perioden, trods 

store udsving i priserne på ejerboliger. Der har samtidig 

været et jævnt fald i andelen, som bor i privat udlejningsbo-

lig fra 10 procent i 1981 til cirka 6 procent i 2003.

enlige forsørgere

De enlige forsørgere med børn har et bosætningsmønster, 

som er helt anderledes end alle de øvrige gruppers. Mellem 

65 og 70 procent af gruppen har igennem hele perioden boet 

til leje. Flest i den almene sektor, som har huset mellem 40 

og 45 procent. Færre i den private udlejningssektor, hvor der 

i 1981 boede næsten 30 procent og i 2003 knapt 25 procent. 

Der har i hele perioden været en støt stigende andel, som 

bor i andelsbolig. 

midaldrende singler

Næsten en fjerdedel af denne gruppe har ikke egen bolig 

men bor formentlig hos familie, deler bolig med andre, bor 

i bofællesskaber eller på kollegier. De kan også bo i ”boliger” 

uden køkken, som på grund af denne mangel definitions-

mæssigt ikke er en bolig og ikke optræder som sådan i 

statistikkerne. Andelen, der bor i private udlejningsboliger, 

er faldet fra godt 35 procent til lidt under 20 procent. I mod-

sætning til det er andelen, der bor i almene boliger, steget 

fra cirka 16 procent til 20 procent, og andelen i andelsboliger 

er steget fra en procent til cirka 8 procent. 

midaldrende par uden børn

Størsteparten af de midaldrende, der bor sammen som par 

men ikke har børn, har igennem hele perioden boet i eget 

enfamiliehus – omkring 60 procent i 1981 og cirka 67 procent 

ved periodens slutning. Andelen, der boede i privat udlejning, 

er blevet reduceret fra 20 procent til cirka 8 procent siden 

1981, men også andelen i almene udlejningsboliger er gået 

ned. 

”enlige med børn bor til leje, 

flest i almene boliger.”

”andelen af singler, der bor 

i andelsboliger, er steget.”
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ældre

Blandt de ældre par på over 60 år bor væsentligt færre i 

privat udlejning, mens der ses en meget lille forandring i de 

almene udlejningsboliger. En konstant stigende andel bor i 

eget enfamiliehus – i 1981 var det cirka 57 procent, og i 2003 

cirka 68 procent. Tallene skyldes formentlig, at ældre bliver 

boende i eget hus længere end tidligere. 

ældre enlige

Blandt de ældre enlige over 60 år har den mest markante 

forandring været en støt stigende andel, som bor i almene 

lejeboliger. Udviklingen er gået fra godt 15 procent til næsten 

30 procent. En forklaring kunne være, at der i perioden er 

bygget en del almene ældreboliger. Andelen, som bor i privat 

udlejning, er faldet markant fra cirka 43 procent til 25 pro-

cent. Igennem hele perioden har cirka 30 procent af de ældre 

enlige boet i eget enfamiliehus. Denne andel er hverken 

steget eller faldet på de godt tyve år.

læs mere

Befolkningens boligønsker 

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

www.bovel.dk

Hans kristensen

Sociolog, centerleder

Sociologisk Institut

Københavns Universitet 

hk@soc.ku.dk

Hans skifter andersen

Civilingeniør, økonom, seniorforsker

Statens Byggeforskningsinstitut

Aalborg Universitet

hsa@sbi.dk

”flere og flere af de ældre par bliver 

boende i enfamiliehusene.”

Ejerlejlighed Enfamiliehus Andelsbolig

Almen bolig Privat udlejning mv. 
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”enlige ældre bor i stigende grad 

i almene boliger.”
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de vigtigste ændringer fra 1981 til 2003

• Flere unge fik egen bolig i løbet af 1980´erne, men 

siden har andelen med egen bolig låst sig fast 

omkring 30 procent

• Omkring halvdelen af de unge bor i private udlej-

ningsboliger

• Næsten alle unge par har egen bolig, men færre og 

færre har eget hus – men det får de, når de bliver 

over 35, og især hvis de har fået børn

• Andelen af singler i alderen 30 til 59 år, der bor til 

leje, har været faldende fra 50 til 40 procent, mens 

andelen, der bor i andelsboliger, er steget

• Enlige med børn bor til leje – flest i almene boliger

• Blandt de ældre enlige bor næsten halvdelen til 

leje – i stigende grad i de almene boliger

• Flere og flere af de ældre par bliver boende i enfa-

miliehusene

Ejerlejlighed Enfamiliehus Andelsbolig

Almen bolig Privat udlejning mv. I alt 
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parcelhuset var en ny mulighed for efterkrigsgenerationen, der voksede 

op med dårlige boligforhold. og spørger man deres børn, foretrækker de 

også parcelhuset som den bedste ramme om det gode liv. sociolog CeCilie 

juul jørgensens undersøgelse af de to generationers boligkarriere er 

også et opgør med den klassiske sociologi. ifølge forskeren har den kon-

centreret sig om rent menneskelige relationer og ganske glemt relationen 

mellem mennesker og ting. men hvis vi skal undgå øde boligområder, hvor 

styring står i vejen for, at livet kan leves, er en øget sensitivitet over for 

forholdet mellem bolig og menneske nødvendig.
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”Jeg forsker i parcelhuse og folk, der ejer parcelhuse”, for-

klarer Cecilie Juul Jørgensen. ”Jeg analyserer to generatio-

ner på det danske boligmarked – nemlig efterkrigsgenera-

tionen, der er født i 1945-55, og deres børn, født 1975-85.”

”Efterkrigsgenerationen oplevede økonomisk vækst, øget 

industrialisering og velfærdsstatens fremkomst. Og de blev 

den første store, danske middelklasse. Deres børn voksede 

op i velfærdsstaten og er nu på vej ind på boligmarkedet. 

Rigtig mange af dem forestiller sig, at de skal eje en for-

stadsbolig – men over de seneste år er det blevet vanskeli-

gere. Hvor parcelhuset for efterkrigsgenerationen var for-

bundet med lighedstanker og succes, er parcelhuset nu i 

stigende grad blevet til et symbol på ulighed og mulig konflikt 

mellem generationerne.”  

bolig og produktion knyttet sammen

”Før 2. Verdenskrig var det primært folk, der boede på landet, 

som ejede deres bolig. Og det var som regel gårde tæt knyt-

tet sammen med produktion. Det vil sige, boligen var ikke 

kun privatsfære men også en produktionssfære med an-

satte, der arbejdede og boede der. I byerne var ejerskab af 

boligen mere eksklusivt. Det var de få rige, der havde råd til 

at eje deres bolig. Demokratiseringen af boligejerskab 

skete først i 1960’erne. Det er altså kun 50 år siden!”, un-

derstreger Cecilie Juul Jørgensen.

forstadens typeHuse 

Efter 2. Verdenskrig forsøgte nogle af de politiske bevægel-

ser ledet af Socialdemokratiet at skille produktion og repro-

duktion ad for at placere dem i hver sin sfære. Det skete 

gennem effektivisering og industrialisering af det sociale 

boligbyggeri. Men da de billige industrielle fremstillingsmå-

der og materialerne; beton, gasbeton og eternit var udviklet, 

kunne det jo også anvendes til noget andet. Kombineret med 

den generelle velstandsstigning fra 1957 og skatteomlæg-

ninger, der begunstigede boligejerskab, var vejen banen for 

parcelhusene. ”Hvis man var en familie med en stabil og ikke 

nødvendigvis høj indtægt, så kunne det betale sig at inve-

stere i det nye typehus snarere end at bo i en almen bolig”, 

forklarer Cecilie Juul Jørgensen. ”De ressourcestærke fa-

milier, som socialdemokraterne så som beboere i det nye 

almene byggeri, flyttede ud i forstadens typehuse.”

væk fra elendige boligforHold

”Forældrene til efterkrigsgenerationen var ofte enten bønder 

eller arbejdere, og boede til leje hele deres liv”, fastslår 

Cecilie Juul Jørgensen. ”Mine bedsteforældre, som kom fra 

Amager og Nørrebro, ville aldrig købe en bolig men boede 

til leje hele livet. Ejerskab var simpelthen uden for deres 

forestillingsverden – også selvom min morfar endte med at 

blive personalechef og min mormor butiksejer! 

Boligejerskab slår først igennem med efterkrigsgeneratio-

nen.  Og for dem blev parcelhuset så en ny mulighed væk fra 

ofte elendige boligforhold. Og deres børn, som er vokset op 

i parcelhuse, har fortsat en stærk forestilling om parcelhuset 

som rammen, de søger tilbage til. Parcelhuset vinder hos 

begge generationer som det rum, der vedbliver med at 

kunne tilfredsstille forestillingerne om, hvordan ens liv skal 

leves. De deler den stærke forestilling om parcelhusets 

styrke som en ramme for det gode liv.”

Husk tingene

”Jeg forsøger at gå historisk til værks og se på boligen som 

et samfundsmæssigt objekt. Og på relationen mellem bolig 

og menneske”, forklarer Cecilie Juul Jørgensen og kritiserer 

sociologien for at glemme, hvor vigtigt forholdet mellem 

mennesker og ting er; ”Netop fremkomsten af parcelhusene 

er et eksempel på, hvordan et netværk af ting og mennesker 

spiller sammen; billige materialer, ideer, arkitekter, entre-

prenører og købere. Mennesker ville ikke komme særlig langt 

to 
generationer 
vælger 
parcelhuset
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uden ting, og det sociale er ikke tilstrækkeligt. Gennem 

tingene, de fysiske objekter, er vi i stand til at have det sam-

fund, vi har. Og tingene har stor betydning for det sociale. 

Boligen præger det sociale, og det sociale præger boligen.”

vil ikke tilbage til lejligHeden

Cecilie Juul Jørgensen uddyber; ”Boligen former holdninger, 

værdier og overbevisninger om bestemte ting fx om hvordan 

man skal opfostre sine børn, hvilken slags familie man skal 

have, og hvordan man skal agere i samfundet. Ejerboligen 

er fx med til at forme ens økonomiske adfærd og betyder 

meget i forhold til ens holdning til opsparing. Forestillingen 

om parcelhuset som rammen i en eller anden normativ 

forstand er stærk. Unge par, der lige har stiftet familie eller 

skal til det, vil utrolig gerne flytte i parcelhus. Og når de er 

flyttet, bliver de endnu mere positive. De drømmer sig ikke 

tilbage til dengang, de havde en toværelses på Nørrebro. Når 

man spørger folk, hvad de helst vil bo i inden for en femårig 

periode, så er svaret parcelhuset – uanset om man allerede 

har et eller ej.” 

de stærke bånd

Cecilie Juul Jørgensen peger på, at fremkomsten af mid-

delklassen og ejerboligen er tæt forbundne. ”Vi har en 

ganske særlig dansk-skandinavisk historie, hvor middelklas-

sen bindes til velfærdsstaten gennem demokratiseringen af 

boligejerskabet. Middelklassen opstår i den bevægelse, hvor 

velfærdsstaten muliggør den brede tilgang til ejerboligen.”

boligen som vare

”Boligen er i stigende grad blevet vareliggjort og underlagt 

diskursen om profit og investering”, fastslår Cecilie Juul 

Jørgensen. ”Men hvis boligen blot bliver et investeringsobjekt 

og et sted, man beskytter sig – en fæstning baseret på frygt 

for andre; kriminelle, etniske minoriteter, arbejdsløse, unge, 

førtidspensionister osv., så vil vi se et andet samfund, end 

det vi har nu. Til den fest, man havde på boligmarkedet 

indtil for nylig, glemte man, at vi med det stærke fokus på 

boligen som en vare, rykker ved de sociale balancer. Rela-

tionen mellem ejerboligen og velfærdsstaten er stærk i 

Danmark. Men måske er man ubevidst ved at save den gren 

over, fordi middelklassen i stigende grad sikrer sig selv blandt 

andet gennem boligejerskab, samtidig med at opbakningen 

til andre og bredere fællesskab er vigende. Vi er endnu ikke 

der, hvor middelklassen nærer mistro over for staten og frygt 

over for dem, der har mindre end dem selv, men det er et 

potentiale, som vi skal være opmærksomme på – også når 

vi taler om boligen.” 

Men boligen er fortsat meget andet end investering. ”Den er 

jo stedet, man lægger sit liv og binder sig for at kunne leve 

projekter og drømme ud. Et sted, man ikke bare investerer 

økonomisk men også socialt. Der har været en folkelig 

værdsættelse af forstaden hele vejen igennem.”

ikke antikveret

Byplanlæggere kan lære af parcelhuset i følge Cecilie Juul 

Jørgensen: ”Parcelhuset ville ikke have overlevet over tid, 

hvis ikke det havde været en form, der er utrolig fleksibel, 

selv om den er standardiseret og industriel. Jeg var for nylig 

i Køge. I et katalog fra 1976 havde jeg set hvilke typehuse, 

der var bygget, men da jeg kiggede rundt, så jeg en myriade 

af forskellighed. 

Parcelhuset er en levende organisk ramme om det levede 

liv og ikke en antikveret model fra industrialiseringens 

glansperiode.” 

drop den stærke styring

Cecilie Juul Jørgensen kritiserer noget af det nye byggeri i 

København. ”Her bygger man desværre ikke boliger, som 

folk kan leve i, men uorganiske og monumentale glas- og 
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stålbyggerier med få muligheder for liv. Planlæggere og 

arkitekter skal bevare en vis følsomhed over for, hvad boligen 

betyder i folks liv og give dem mulighed for selv at præge 

deres bolig. Det er nødvendigt at bevare sensitiviteten og 

være mere tilbageholdende med at styre. Man må se på, 

hvordan mennesker lever og hvilken rolle, boligen spiller. 

Det er jeg fortsat meget fascineret af at undersøge.”

CeCilie juul jørgensen

Sociolog, ph.d.-studerende

Sociologisk Institut

Københavns Universitet

cjj@soc.ku.dk

Ph.d. afhandlingen forventes 

afsluttet sommeren 2011.
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”parcelhuset er i stigende grad blevet 

til et symbol på ulighed og mulig konflikt 

mellem generationerne.”  

”efterkrigsgenerationerne deler en 

stærk forestilling om parcelhusets 

styrke som en ramme for det gode liv.”

”det stærke fokus på boligen som en 

vare har rykket ved sociale balancer.”
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arv og 
ejendom

familien er en vulkan. neden under overfladen ulmer 

generationernes forskellige opfattelser af arv, ejendom 

og værdier. når udbrud sjældent sker, er det ifølge 

antropolog inger sjørslev fordi, vi har lært at omgås 

de svære emner med tavshed og hensynsfuldhed. 

Foto: Inger Sjørslev
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Hvad bør man, og hvad gør man i forhold til arv og ejendom? 

Hvilke forventninger har generationerne til hinanden, og 

hvordan forpligter de hinanden i form af ejendom og gaver? 

Sådan lyder nogle af Inger Sjørslevs spørgsmål til de unge 

(20-30-årige), midaldrende (40-60-årige) og ældre (60-80-åri-

ge), der deltager i hendes undersøgelse af de forskellige 

generationers forhold til arv, værdier og ejendom. 

over-ordentligHed

”Familier er jo konfliktzoner – vulkaner – det rene dynamit”, 

konstaterer Inger Sjørslev. “Men vi er gode til at sørge for, 

at vulkanen ikke går i udbrud. Vi forvalter penge- og energi-

strømme uden at sætte det hele over styr ved at praktisere 

over-ordentlighed kombineret med snilde og tavshed. Vi 

siger ikke: Jeg synes virkelig, den pude, du har lavet til mig, 

er grim. Vi siger sjældent ligeud til den ældre generation: 

Jeg vil ikke have dit gamle kaffestel. Det er bedst at lade 

være med at sige det. At omgås det tavst og forsigtigt med 

hinanden.”

ikke forpligtet af de gamles ting

”En af interviewpersonerne siger, at de kunne have klaret 

sig fint uden arven, selvom man tydeligt kan se, at de har 

haft glæde af den”, fortæller Inger Sjørslev. ”Jeg fortolker 

det som et udtryk for over-ordentlighed. En måde at bevare 

sin frihed på samtidig med at man ikke er utaknemmelig.”

Det overraskede Inger Sjørslev i hvor høj grad, hensynet og 

den over-ordentlige adfærd går begge veje mellem genera-

tionerne: De unge tager hensyn til de ældre, og de ældre har 

fokus på, at de unge skal leve deres eget liv og ikke være 

forpligtet af de gamles ejendom.

lige fordeling mellem børnene

”Lighedskravet er også et centralt element i min undersø-

gelse”, understreger Inger Sjørslev. ”Både for den ældre og 

den midaldrende generation er det meget vigtigt, at der er 

lige meget til alle børnene. Som en af de interviewede sagde 

det:  “Det er kompliceret, hvis et af børnene gerne vil over-

tage huset, for så skal de andre søskende købes ud.”

Husorden

Ordet økonomi er en sammensætning af det græske ord for 

hus, oikos, og nomos, som betyder lov, normer mv. Økonomi 

betyder altså husorden dvs. socialisering, opdragelse og 

normer – meget andet end blot penge. Det er denne oprin-

delige betydning af ordet, som Inger Sjørslev mener, vi 

praktiserer i familierne og i husene.

Hinsides friværdien

“Det handler ikke kun om kroner og ører, når vi snakker om 

husenes værdier, men nok så meget om slægt, moral og 

forpligtelser. Meget andet end markedet synes at definere 

vores forhold til boligen.” 

Da Inger Sjørslev besøgte familierne, spurgte hun dem om 

købet af hus. ”De nævnte, at fremtid, børn og sikkerhed var 

vigtige aspekter ved huskøbet. Følelsen af ansvar og sociale 

forpligtelser i forhold til næste slægt spiller en stor rolle 

ligesom moral og etiske overvejelser om, hvad det gode liv 

er. Tanker om, at man ikke må forpligte de kommende ge-

nerationer med gæld, og at eftermælet er vigtigt, fylder i 

bevidstheden. Sådan noget gammeldags noget, som slet ikke 

ligger i modernitetsdiskursen og ikke handler om friværdi

eller forbrug.” Det at kunne sikre efterkommerne i kraft af 

den økonomiske værdi, ejerboligen repræsenterer, er altså 

et centralt motiv ved boligvalg. 

forældrekøb

Sammenhængen mellem økonomi og følelser er også tyde-

lig, når det gælder forældrekøb, hvor forældre investerer i 

en lejlighed til deres børn. ”Fra kulturer i Stillehavet har vi 

Foto: Inger Sjørslev
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begrebet ’keeping while giving’. Beholde-gaver kunne man 

kalde det. Forældrene giver for at beholde noget; magten, 

styringen, autoriteten og kontakten.”

to kviste

Mange understreger, at de ikke lægger meget vægt på arv, 

slægt og kontinuitet, men det viser sig alligevel at spille en 

rolle for de fleste. Mere eller mindre bevidst. ”Ofte distance-

rer vi os fra forældrene og siger, at vi ikke vil leve og bo som 

dem. Men fakta er, at vi ofte ender med at reproducere det 

mere eller mindre ubevidst. Jeg besøgte en familie i mel-

lemgenerationen. Konen fortalte, at da de satte deres 

gamle hus i stand, ville hendes mand have to kviste i taget, 

fordi det havde de jo haft hjemme på gården, hvor han vok-

sede op. Vi trækker ubevidst noget med os.”  

tradition og modernitet

”Mit materiale viser spændingen mellem tradition og mo-

dernitet. Det traditionelle mønster med den ubrudte konti-

nuitet fra slægt til slægt materialiseret gennem den arvede 

familiegård, er en sjældenhed i dag. Men det omvendte: At 

vi alle sammen lever opbrudte og fragmenterede liv i mo-

derniteten, gælder heller ikke helt. Måske er vi traditionali-

ster på modernitetens vilkår. Vi lever på modernitetens 

præmisser men kan genvælge slægtskabet og stedsbundet-

heden. Et eksempel er, at vi nu ser en tendens til, at flere 

køber slægtsgårde tilbage, som har været ude af familiens 

eje i en årrække.” 

råd til terrasse og bryllup

Inger Sjørslev er interesseret i at finde ud af, hvad man må, 

hvad man bør, og hvad man gør i forhold til arv, værdier og 

ejendom. Og der tegner sig nogle tendenser: ”Et ægtepar 

fortalte, at de havde taget lån i huset. Manden understre-

gede, at det var vigtigt for dem ikke at ’klatte pengene væk’ 

men at investere dem. Resultatet var en ny terrasse – og et 

bryllup! Her omsættes friværdien til en investering i det 

materielle og i relationen – og i reproduktionen. Og det er 

helt efter den moralske kodeks. 

Andre forældre fortæller, hvordan de anvender friværdien til 

at investere i børnenes skolegang og uddannelse. Endnu 

andre tager lån for at udbetale penge til de voksne børn, der 

er i gang med at etablere egne familier. Alt sammen investe-

ringer i relationer og styret af forpligtelse, ansvar og moral.”

Afhændelsen af ejendom er også underlagt moralske ret-

ningslinier: ”Et hus, man arver, må gerne sælges – også 

selvom det er familiehuset og barndomshjemmet. Forment-

lig ud fra betragtningen om, at ejendom og ting ikke skal 

forpligte. Mange ting må også godt afhændes ved salg, men 

det er ikke moralsk korrekt bare at sætte ting med affekti-

onsværdi på markedet fx fotoalbum og særlige genstande.” 

300.000 pund om året

Den engelske romanforfatter Jane Austen skrev sine værker 

i begyndelsen af 1800-tallet. “Jeg genfinder tendenser i 

vores tid, som Jane Austen så fint beskriver i romanerne. I 

hendes tid hørte kærlighed og penge ikke sammen. Og dog!” 

Og i denne sidste tilføjelse ligger hele pointen ifølge Inger 

Sjørslev. 

“I Jane Austens tid var den romantiske kærlighed idealet, og 

fornuftsægteskabet ugleset. Men fornuften havde alligevel 

en plads i valget af partner. Og arv og økonomi var italesat. 

I det bedre borgerskab var man defineret af sine ejendoms-

besiddelser og blev identificeret på, om man havde 100.000 

pund om året eller 300.000.  På samme tid var det altså et 

tabu og meget konkret tilstede.”  

”Hos Jane Austen kommer den gode slutning, når det går 

op! Når den romantiske kærlighed og de sociale konventio-

Foto: Inger Sjørslev
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”det er meget vigtigt, at der er 

lige meget til alle børnene.” 

ner går op i en højere enhed. Når heltinden finder ud af, at 

ham hun tilfældigvis elsker, er ham med de 300.000 pund og 

ikke de 100.000.” 

besiddelser afgør spillet

Inger Sjørslev genfinder samme dobbelthed i vores måde at 

bygge familier og værdier på. ”Jeg kan se, at der foregår 

noget, når par dannes. Det er ikke lige meget, hvad du besid-

der – måske ikke direkte i pund men i fremtidsudsigter, 

kompetencer, styrke, sociale kompetencer og praktiske 

evner. Det foregår jo ikke ved et forhandlingsbord, når vi 

vælger vores partner – som i andre dele af verden, hvor fa-

milierne forhandler åbenlyst om brudens pris, men på en 

mere subtil måde. Men overvejelser – det er der!”

bolig og ting forbinder familien

Og når parret så er dannet, begynder det hele forfra. Med at 

skabe hjem med tingene og boligen som udgangspunkt. Med 

forbindelsen bagud i tid til de ældre generationer. Og måske 

med en vag vished om, at en dag kommer arven. Men det 

taler vi ikke så meget om.

læs mere

The house as a moral value. Practising gender and generation 

in Danish single-family houses, www.bovel.dk.

Stable Property and permeable spheres. Property and inheritance

in Danish single family houses, www.bovel.dk.

Kald og drømmestof. Parcelhusets værdier. 

Tidsskriftet Antropologi nr. 59/60, 2009.

inger sjørslev

Antropolog, lektor 

Institut for Antropologi

Københavns Universitet

inger.sjoerslev@anthro.ku.dk

”forældrene giver for at beholde 

noget; magten, styringen, autoriteten 

og kontakten.”

”penge og kærlighed hører ikke sammen. 

og dog!”

Foto: Inger Sjørslev
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flere og flere
bor alene

antallet af mennesker, der bor alene, er stigende i 

danmark. i dag består knap 40 procent af alle hus-

stande af én person, og især antallet af 30–60-årige, 

der bor alene, vokser markant. og der er langt fra 

tv-seriernes singlestjerner på høje hæle til det 

billede af de aleneboende, som seniorforsker 

kirsten gram-Hanssen beskriver her. 

Kirsten Gram-Hanssen har været projektleder, Toke Haunstrup Chri-

stensen har lavet de kvalitative interview, Rune Holst Scherg har lavet 

registeranalyserne, og Rikke Skovgaard Christensen har lavet analy-

serne vedrørende værdiundersøgelsen. 
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Svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, lavere indkomst og 

dårligere uddannelse, mindre lykkelige, mindre tilfredse med 

livet og en større følelse af ikke at have indflydelse på egen 

tilværelse. Sådan lyder beskrivelsen af, hvordan mange 

aleneboende i aldersgruppen 30-60 år har det sammenlignet 

med jævnaldrende, der ikke bor alene. På en række para-

metre hører de aleneboende til blandt de socialt mest ud-

satte. Og det resultat var en overraskelse for Kirsten Gram-

Hanssen, der står i spidsen for undersøgelsen af de 

aleneboendes livsvilkår. ”Vores undersøgelse tyder på, at 

mennesker, der bor alene, er mindre tilfredse med livet end 

andre. Men samtidig viser vores interviews, at aleneboende 

sætter stor pris på den mulighed for selv at bestemme, som 

deres livssituation giver dem.”  

 

godt at bo alene?

”Det er jo en positiv udvikling, at folk kan få råd til at bo 

alene, og at det er accepteret. Men det er ikke ensbetydende 

med, at aleneboende er lykkelige”, understreger Kirsten 

Gram-Hanssen. ”Vores undersøgelse viser, at der er proble-

mer forbundet med udviklingen. Det at bo alene er ikke kun 

en manifestation af individets ønsker. Det er også et resultat 

af nogle sociale processer, som isolerer dårligt stillede og 

svage mennesker, hvilket kan mindske civilsamfundets 

mulighed for og evne til at støtte og hjælpe.”

ikke singler

Kirsten Gram-Hanssen bruger ikke betegnelsen ’singler’, for 

den er upræcis. “Du kan jo godt være single og bo sammen 

med dine børn eller andre voksne. I undersøgelsen fokuse-

rer vi på folk, der bor alene, og bruger betegnelsen alene-

boende eller en-personers hustande. Personer, som har 

børn, men ikke bor sammen med dem, bliver opfattet som 

aleneboende, ligesom personer, som er gift eller indgår i et 

fast parforhold, men som bor alene, også defineres som 

aleneboende. Antallet af personer i husstanden er den inte-

ressante faktor i denne undersøgelse.”

statistik og interviews

Projektet om de aleneboendes livssituation bygger på kvali-

tative interviews med aleneboende og forskellige typer data 

om hvem, der bor hvor. Også data fra Den danske værdiun-

dersøgelse fra 2008 indgår. Her er godt 1500 mennesker 

interviewet om, hvordan de opfatter deres livssituation. En 

del af de interviewede bor alene, og deres svar kan sam-

menholdes med besvarelserne fra de øvrige deltagere.

næsten en million Husstande

Gruppen af mennesker, der bor alene, består både af unge, 

der har forladt barndomshjemmet, fraskilte, enker og enke-

mænd, der har mistet deres ægtefælle/partner og personer, 

der har levet det meste af deres liv alene og som vil fort-

sætte med det. Antallet af husstande bestående af kun en 

person er steget de sidste 25 år fra godt 613.000 husstande 

i 1981 til knapt 965.000 husstande i 2006 – en stigning på 57 

procent. Det betyder, at næsten 40 procent af alle husstande 

er på en person.

størst stigning i gruppen 30-60 år

Inden for alle aldersgrupper er andelen af personer, der bor 

alene, steget i perioden 1981 og 2006. Men stigningen i antal-

let af aleneboende mellem 30 -60 år har været den primære 

årsag til den samlede stigning i antallet af aleneboende. 

Andelen af 30-60 årige, der bor alene, er steget fra 9,1 procent 

til 16,1 procent – en stigning på 76 procent. Samlet set har 

konsekvensen af udviklingen været, at personer, der bor 

alene i 2006, i langt højere grad end i 1981 er mellem 30 og 

60 år og i mindre grad over 61 år. 

flest kvinder bor alene

Forskellen mellem kønnene er blevet mindre mellem 1981 

og 2006, fordi stigningen i aleneboende var lavere blandt 

kvinder, end den var for mænd. Andelen af mænd, der bor 

alene, steg fra 13,1 procent i 1981 til 21,6 procent i 2006, 

”antallet af husstande bestående af kun 

en person er de sidste 25 år steget fra 

godt 613.000 husstande i 1981 til knapt 

965.000 husstande i 2006 – en stigning 

på 57 procent.”
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de 30-60-årige aleneboende 

• Godt 60 procent er mænd

• 60 procent har aldrig været gift, hvilket er tre gange 

flere end blandt andre

• Næsten 30 procent er skilt, hvilket er næsten fire 

gange så mange som blandt andre

• Kun halvdelen har børn, hvilket er væsentligt færre 

end blandt andre, hvor omkring 90 procent har børn

• Omkring en fjerdedel er i et fast forhold

• Næsten 30 procent er uden beskæftigelse

• Andelen af førtidspensionister er knap 18 procent, 

hvilket er fire gange så mange som blandt andre

• Uddannelsesniveauet og gennemsnitsindkomsten 

er væsentligt lavere end blandt jævnaldrende, der 

ikke bor alene.

mens andelen af kvinder, der bor alene, i den samme peri-

ode steg fra 18,8 procent til 24,1 procent.

Et er de faktuelle oplysninger om aleneboende. Noget andet 

er de sociale og økonomiske forhold og de aleneboendes 

egen vurdering af deres liv. Og her er Kirsten Gram-Hanssen 

klar i mælet. ”Der tegner sig et entydigt billede: De alene-

boende vurderer generelt deres livssituation som markant 

dårligere end andre gør.”

mindre lykkelige 

Cirka halvdelen af dem, der ikke bor alene, svarer, at de er 

meget lykkelige – uanset aldersgruppe. Det samme gør kun 

lidt under en tredjedel af de aleneboende  – altså en forskel 

på ca. 20 procentpoint i alle aldersgrupper. Kirsten Gram-

Hanssen kalder det ”en meget markant forskel.”

Når man spørger til de aleneboendes vurdering af ’nuvæ-

rende helbred’, ’lykke’ og ’tilfredshed med livet’, er tenden-

sen markant. Hvis man bor alene, er der større sandsynlig-

hed for at svare, at man ikke er meget lykkelig, at man ikke 

har et godt eller meget godt helbred, og endelig at man ikke 

er meget tilfreds med livet. Det ser således ud til, at det at 

bo alene i sig selv har en negativ effekt på den enkeltes 

vurdering af egen livssituation. Kirsten Gram-Hanssen tager 

dog et forbehold: ”Vi kan ikke afgøre, hvorvidt det at bo 

alene medfører, at man opfatter sin livssituation som dårli-

gere, end hvis man ikke bor alene, eller om sammenhængen 

skyldes, at dem, der opfatter deres livssituation som dårlig, 

i højere grad kommer til at bo alene.”

en indikator på problemer

Især mellemgruppen af aleneboende, de 30-60-årige, skiller 

sig ud fra de jævnaldrende. Det at bo sammen er det mest 

almindelige i denne aldersgruppe. Derfor er det at bo alene 

for de 30-60-årige ofte en indikator på, at der er sociale og/
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Flere af de interviewede har faste partnere men har ikke 

planer om at bo sammen, fordi det betyder tab af frihed. 

Tendensen kaldes LAT efter det engelske ’living apart to-

gether’ eller på dansk ’særbo.’

at skabe Hjemfølelse alene

”I dag er mere end en tredjedel af de danske boliger kun 

beboet af en person. Når vi nu ved, at det at skabe et hjem 

for mange mennesker er tæt knyttet sammen med at etab-

lere en familie, hvad sker der så, når man bygger hjemfø-

lelse alene?” Svaret på det og mange andre spørgsmål leder 

Kirsten Gram-Hanssen nu efter i det fyldige materiale.

”når dårligt stillede bor alene, mindskes 

civilsamfundets mulighed for og evne 

til at støtte og hjælpe.”

”på en række parametre hører de 

aleneboende til blandt de socialt 

mest udsatte.”

eller økonomiske problemer. Flertallet i denne gruppe er 

mænd, og flere end gennemsnittet er skilt eller har aldrig 

været gift. Der er ligeledes flere ledige og førtidspensionister 

i gruppen end blandt de jævnaldrende, der ikke bor alene. 

kvinderne en undtagelse

Der er en undtagelse i billedet af aldersgruppen 30-60 år: 

”For et mindretal af de aleneboende kvinder synes fravær af 

samboende at hænge sammen med en succesfuld karriere. 

Således er der større chance for at have en høj indkomst, 

hvis man er aleneboende end ikke aleneboende kvinde i 

aldersgruppen 30-60 år. Vi har kun tallene og kan blot op-

stille hypoteser om årsagerne,” siger Kirsten Gram-Hanssen. 

mere ude end Hjemme

”Forestillingen om de unge, urbane mennesker, der bor 

alene og nyder tilværelsen er ikke det billede, der tegner sig, 

når man kigger på data”, konstaterer Kirsten Gram-Hanssen. 

Hun fortæller også, at de kvalitative interviews giver adgang 

til de aleneboendes overvejelser om selvstændighed, indivi-

dualitet og fremtid. ”Nogle af de interviewede bruger meget 

tid med venner, sport og kulturoplevelser, og for dem er 

hjemmet kun i mindre grad stedet for det daglige sociale liv. 

Balancen mellem livet hjemme og ude kan være anderledes 

end hos dem, der bor sammen med andre.”

plads til det individuelle

”Mange informanter fortæller, at hjemmet er det sted, hvor 

de kan lukke døren og selv bestemme. De afviser ikke at 

flytte sammen med en partner igen, hvis den rette skulle 

komme forbi. Men de overvejer meget, hvordan de kan op-

retholde friheden og det individuelle i det fælles. Det kan 

skyldes, at de har dårlige erfaringer fra tidligere forhold og 

vil undgå gentagelser, men det kan også hænge sammen 

med de generelle samfundsmæssige tendenser til, at indi-

videts behov og udfoldelse kommer mere i centrum.”  
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skilsmisser 
skaber
boligproblemer

Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen og arkitekt Claus 

Bech-Danielsen, begge fra Statens Byggeforskningsinstitut, 

står bag en undersøgelse af de praktiske og følelsesmæs-

sige boligproblemer i forbindelse med skilsmisser. Kirsten 

Gram-Hanssen fortæller; ”Da vi for nogle år siden under-

søgte livet i de danske parcelhuse, fandt vi ud af, at kærlig-

hedshistorien er tæt vævet sammen med bolighistorien. Man 

bygger boligen og familien samtidig. Men en tredjedel bliver 

jo skilt! Og hvad sker der så med hjemfølelsen, når det hele 

lige pludselig ramler? Det har vi søgt svar på gennem stati-

stikker og interviews”. 

den midlertidige bolig

En skilsmisse indebærer, at mindst den ene part skal finde 

sig en ny bolig hurtigt. I 70 procent af de opløste par blev den 

ene part boende, mens den anden flyttede. Flytningerne var 

ofte til en midlertidig bolig som fx et sommerhus eller et 

lejet værelse.

Halvdelen fandt en selvstændig bolig og boede alene, hvilket 

er den mest permanente løsning, men mere end en tredjedel 

af disse flyttede dog også igen inden for det næste år (se 

tabel).

”Flere af vores interviewpersoner siger, at man bliver nødt 

til at flytte hurtigt, når skilsmisse er bragt på banen”, fortæl-

ler Kirsten Gram-Hanssen. ”En kvinde beskriver, at hendes 

mand gav hende to timer til at pakke sit tøj og forsvinde. Hun 

flyttede midlertidigt ind hos sine forældre sammen med 

parrets to børn. Og den løsning vælger 10 procent. Vi kend-

te tilsvarende tal fra England, men kan nu se, at man også i 

Danmark vælger forældrene, når det brænder på. Til gen-

gæld er det også den mest midlertidige løsning, da to tred-

jedele flytter igen inden for det næste år.”

interviews med mænd og kvinder, der har været 

igennem en skilsmisse, og data om 42.000 par, der 

flyttede fra hinanden i løbet af et år, er udgangs-

punktet for seniorforsker kirsten gram-Hanssens 

forskning i, hvad der sker, når skilsmissen splitter 

hjemmet ad.

fotoideer:  flyttebil, flyttekasser



53

rodløsHed giver stress

En af de interviewede mænd flyttede rundt i en længere 

periode efter skilsmissen og oplevede, hvor hårdt det var at 

skulle undvære et permanent hjemsted. Han manglede et 

fast holdepunkt i tilværelsen og følte, at rodløsheden gik ud 

over helbredet: ”Det første halve år begyndte jeg at få sådan 

noget psykosomatisk, sådan nogen jag hele vejen oppe i 

brystet her, så jeg følte, at det hele var ved at sprænge. (…) 

Det var stress, ikke. Og lige så snart at jeg flyttede ind her 

– for da havde jeg haft et halvt år, hvor jeg var fuldstændig 

rodløs, og ikke vidste hvor jeg skulle være – ligeså snart jeg 

flyttede ind her, dagen efter så var det fuldstændigt væk.”

mister det Hele på en gang

”Mange af mændene, vi interviewede, havde oplevet at stå 

uden bolig”, forklarer Kirsten Gram-Hanssen. ”De havde 

mistet det hele på en gang. Følelsesmæssigt havde de det 

svært, fordi familien var i opløsning, og samtidig havde de 

ikke et hjem. Man kan ikke meget, hvis man ikke har noget, 

man kan kalde hjem. Man kan fx ikke være ret meget sam-

men med sine børn.” 

papkasser og lejede sommerHuse

Netop muligheden for at holde fast i forholdet til børnene 

spiller en stor rolle for de interviewede. En mand beskriver, 

hvordan hans kaotiske boligsituation  kom til at gå ud over 

hans samvær med børnene, fordi han ikke følte, at han 

kunne tilbyde dem noget sted at være. Først lejede han et 

sommerhus i en uge, og derefter boede han i seks uger i ’en 

papkasse i en kælder’ hos en ven. Efterfølgende lejede han 

en lejlighed i fire måneder og et rækkehus i otte måneder, 

inden det lykkedes ham at finde den bolig, han i dag betrag-

ter som permanent.

børnenes netværk vigtigt

Alle de interviewede fortæller, at det er vigtigt, at deres nye 

bolig er placeret tæt på børnenes skole og netværk. En mand, 

der pga. skilsmissen havde været flyttet midlertidigt væk fra 

lokalområdet i et år, fortæller, at det var svært, fordi han 

kom på afstand af alt det, der var vigtigt for børnene. Han var 

netop vendt tilbage til lokalområdet, da han blev interviewet, 

og fortæller: ”Da jeg i sidste uge cyklede min yngste datter 

i skole om morgenen og afleverede hende i skolen - det var 

en følelsesmæssig meget stor tilfredsstillelse. Der blev jeg 

virkelig, virkelig, virkelig glad. Det betød meget for mig.”

mænd bliver i parCelHusene 

Flere af de adspurgte mænd giver også udtryk for, at det har 

været vigtigt at finde en ’god’ bolig, fordi boligsituationen 

skal være i orden, hvis de vil gå til statsamtet og kræve mere 

samvær med deres børn. Det er dog oftere kvinderne end 

mændene, der flytter fra den fælles bolig (54 procent af 

skilsmisserne). Særligt for skilsmisser i parcelhusene er det 

oftest mændene, der bliver boende, hvorimod det oftere er 

kvinderne, der bliver boende i de almennyttige boliger. Den, 

der vælger skilsmissen, forlader oftest huset, men hvis 

flytning efter skilsmisse

Hvilken type husstand flyttedes der til, og hvor permanent er denne løsning

 Typer af husstand, Procent af disse,

 første flytning i 2002 der flyttede igen i 2003  

Single 51% 36% 

Nyt par 12% 44%

Blandet husholdning 27% 59%  

Forældre 10% 66%

Total 63 60 

”det private udlejningsmarked 

spiller en central rolle i forbindelse 

med skilsmisser.”
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manden tjener meget mere end konen, er der en tendens til, 

at det oftest er ham, der bliver boende. 

Nogle par har delt en bolig, som den ene part boede i, før de 

mødte hinanden. Når de bliver skilt, er der en tendens til, at  

den, der oprindeligt havde skaffet boligen, bliver boende, 

mens den anden må finde et andet sted. Også  selv om det 

er op til 20 år siden, de flyttede sammen. 

En kvinde mener, at hendes eksmand havde en forventning 

om, at han skulle overtage boligen, fordi han havde lavet så 

meget ved den. Og hun finder det ikke helt urimeligt – også 

fordi manden var dén, der havde tjent flest penge i deres 

ægteskab. 

udlejningsboliger vigtige

Kirsten Gram-Hanssen understreger, at udlejningsboliger 

spiller en væsentlig rolle i tiden lige efter skilsmissen, hvor 

man hurtigt skal have tag over hovedet. ”Privat udlejning 

udgør kun ca. 20 procent af det samlede danske boligmarked. 

Men 40 procent af alle, der flyttede ud af et parforhold, 

valgte privat udlejning, hvilket gør det til den mest domine-

rende boligsektor for fraskilte. Man kaster sig ikke over 

købemarkedet i krisesituationer.”

Hjemfølelsen fordufter

For nogle af de interviewede er det ikke forbundet med 

store afsavn at skulle forlade boligen, fordi de blot oplevede 

den som en fysisk skal. Andre har følt sig tæt knyttet til den 

fælles bolig, men beskriver, hvordan følelserne forduftede i 

det øjeblik, parforholdet gik i opløsning. Når følelserne for 

partneren er væk, så er den stærke følelse af hjem også væk. 

En kvinde fortæller, at det var trist at skulle flytte fra det hus, 

som hun og hendes mand havde brugt ti år på at sætte i 

stand: ”Det har nok også været det, som holdt mig lidt til-

bage (…) Jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg får - skal 

man nu bo i en lille lejlighed og have en sovesofa i stuen.”

at bo i en anden mands projekt

At en bolig for de fleste er forbundet med følelser, er meget 

tydeligt i flere interviews. En kvinde fortæller, at hun blev 

boende i huset, da hendes ex-mand flyttede ud, og hendes 

nye mand flyttede ind. Huset var ved at blive bygget om, og 

de skilte var enige om, at taget skulle laves færdig, inden 

han kunne købes ud. Så de to mænd arbejdede sammen. En 

mand måtte altså se en anden flytte ind i sit bygge-projekt, 

og en anden måtte flytte ind i en anden mands projekt. Den 

nye mand fortalte, at han havde det svært med at finde ud 

af, hvordan han kunne komme til at sætte præg på huset. 

Han ville fx have valgt nogle andre vinduer, men det valg var 

truffet af kvindens tidligere mand.

Kvinden fortæller, at hun og den nye mand har valgt at 

flytte soveværelset: ”Fordi dér kunne jeg bare ikke sove. 

Altså, det havde jeg slet ikke lyst til. (…) Altså soveværelset. 

Vrad! Der skal bare males, der skal laves fuldstændigt om 

derinde”. Hendes nye mand fortæller: ”Der er små tegn over 

det hele, det vil der være mange år fremover. Han (eksman-

den) hænger jo stadigvæk i væggene.”

drømmen om kernefamilien

”Undersøgelsen viser, at skilsmissen ofte fører til en omfat-

tende krise, fordi så meget identitet og selvforståelse er 

bundet op på livet i kernefamilien, som forgår i boligen”, 

fortæller Kirsten Gram-Hanssen. ”Ved skilsmissen smuldrer 

selvforståelsen, og en ny identitet skal bygges op. Her får 

boligen en særlig betydning, fordi det nye liv og en ny selv-

fortælling kan bygges op omkring den. Undersøgelsen viser 

også, at drømmen om kernefamilien overlever trods det 

store antal skilsmisser. Langt de fleste forestiller sig, at de 

skal indgå i en kernefamilie igen og bo i det, de kalder en 

familiebolig.”

”følelsesmæssigt er det svært, 

når familien er i opløsning, 

og man samtidig ikke har noget hjem.”
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”det er oftere kvinderne end 

mændene, der flytter fra den 

fælles bolig.”
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nogle Hovedkonklusioner

• Mange flytter flere gange inden for det første år 

efter skilsmissen

• Det er oftere kvinderne end mændene, der flytter 

fra den fælles bolig (54 procent af skilsmisserne). 

Særligt for skilsmisser i parcelhuse er det oftest 

mændene, der bliver boende, hvorimod det oftere 

er kvinderne, der bliver boende i de almennyttige 

boliger 

• Hvis en ny partner flytter ind i det ”gamle” hus, kan 

det kræve  megen ”nyindretning”, fordi den tidligere 

mand/kvinde ”hænger i tapetet”

• Relationen mellem bolig og menneske kan for-

svinde, så snart familien opløses. Når følelserne 

for ægtefællen er væk, kan følelserne for boligen 

også være det. For andre kan det være svært at 

blive skilt fra boligen

• Det private udlejningsmarked spiller en central 

rolle i forbindelse med skilsmisser, fordi man har 

brug for at finde en bolig hurtigt 

• Muligheden for at kunne tilbyde sine børn ordent-

lige forhold spiller en stor rolle, når man skal finde 

sin bolig efter skilsmissen

• Mange skilte forestiller sig, at de skal indgå i en 

kernefamilie igen og bo i en ”familiebolig”
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De fleste mennesker flytter forholdsvis hyppigt i de yngre år. 

Det er op til 40 procent af de 25-årige, der flytter om året, 

mens det blot er nogle få procent af de ældste aldersgrupper. 

Georg Gottschalk forklarer, at flytteovervejelser og flytning 

afhænger af graden af utilfredshed med de nuværende bo-

ligforhold. 

”Det er først, hvis utilfredsheden er tilstrækkelig stor, at man 

overhovedet begynder at overveje at flytte”, understreger 

Georg Gottschalk. ”De forhold, der spiller ind i forbindelse 

med eventuelle flytninger er individuelle forhold og forhold 

i husstanden og ændringer i den. Og det er også forhold ved 

selve boligen, boligkvarteret og tilknytningen til boligen.” 

ældredatabasen

I en første undersøgelse satte Georg Gottschalk og Eigil Boll 

Hansen fokus på flytteovervejelser og faktiske flytninger 

blandt forskellige aldersgrupper af ældre. Den opfølgende 

undersøgelse handlede om forskelle i flytteovervejelser og 

flytninger i vækstområder og stagnationsområder. 

Projekterne bygger bl.a. på den såkaldte Ældredatabase, der 

bruges til mange slags undersøgelser om ældres forhold fx 

helbred, boligforhold, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, 

fritidsbeskæftigelse mv. Databasen blev oprettet første gang 

i 1997. Den indeholdt interviews med i alt ca. 6.000 ældre i 

aldersgrupperne 52, 57, 62, 67, 72 og 77 år. Fem år senere i 

2002 blev de personer, der ikke var døde eller flyttet til ud-

landet, interviewet igen. Til brug for de to undersøgelser blev 

der også indhentet registeroplysninger fx om indkomstfor-

hold. 

overvejelser om flytninger

I interviewene i 1997 svarede de ældre bl.a. på spørgsmålet: 

”Overvejer du at flytte inden for de næste fem år?” De, der 

svarede ja, kunne så angive grundene. Ved næste spørge-

seniorforsker georg gottsCHalk, sbi, og docent 

eigil boll Hansen, akf har undersøgt ældres mobilitet. 

Hvilke ældre overvejer at flytte – og hvilke ældre flytter? 

Hvilke grunde har de, der flytter, og de, der ikke flytter? 

Hvad fremmer sandsynligheden for flytninger? 

er der forskelle mellem forskellige aldersgrupper og mellem 

dem, der bor i vækstområder og stagnationsområder?

runde fem år efter kunne man ud fra registerdataene se, om 

de så var flyttet i løbet af de fem år. Fra interviewene havde 

man også oplysninger om tilknytning til arbejdsmarkedet, 

kontakt til naboer, om helbred osv. På den måde kunne man 

se, i hvor høj grad disse forhold havde betydning for flytte-

overvejelserne og de faktiske flytninger. 

kun Halvdelen flyttede 

I 1997 svarede 18 procent af de adspurgte ældre i de ud-

valgte aldersgrupper fra 52 til 77 år, at de overvejede at 

flytte inden for de næste fem år, men kun halvdelen af dem 

flyttede i praksis. Dette kan være udtryk for, at flytteoverve-

jelser ikke er stabile, men kan skifte, eller der har været 

forhindringer, der ikke har gjort det muligt at flytte. Næsten 

lige så mange personer havde ikke overvejet at flytte inden 

for fem år, da de blev spurgt i 1997, men de var alligevel 

flyttet.

Georg Gottschalk fortæller, at en række forhold synes at 

holde folk tilbage fra at flytte, selvom de har overvejet det. 

”Især de yngste ældre har svært ved at opgive ejerboligen. 

Et godt forhold til naboerne holder folk tilbage fra at flytte, 

og det samme gælder, hvis man har boet mange år i sin 

bolig.”

årsager til flytninger

For de faktiske flytninger i perioden 1997-2002 var de hyp-

pigst nævnte grunde at få en mindre bolig, at blive fri for 

trapper, at slippe for havearbejde, at bo mere centralt og at 

ens helbred var dårligt.

skilsmisse og dødsfald 

En af forskellene i begrundelserne mellem flytteovervejel-

serne og de faktiske flytninger var skilsmisser eller ægtefæl-

les død. Tre procent havde angivet dette som en af begrun-

delserne for at overveje at flytte. Men blandt de faktisk 

ældres 
flytninger
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flyttede var det ti procent, som havde angivet dette som en 

af begrundelserne for at være flyttet. For mange var det 

begivenheder, de ikke havde forudset.

færre i ejerboliger

Mange var flyttet fra en ejerbolig til en lejebolig, til en mindre 

bolig og/eller en bolig med bedre adgangsforhold. Efter 

flytningen boede de fleste enlige i boliger med to eller tre 

rum, mens de fleste af parrene boede i boliger med tre eller 

fire rum. Før flytningen boede to tredjedel i ejerboliger, mens 

det kun var fyrre procent efter. Før flytningen havde to tred-

jedele trapper i forbindelse med boligen. Efter flytningen 

gjaldt det kun halvdelen. Flere af de ældre i 50’erne flyttede 

fra boliger uden trapper til boliger med trapper. 

Ægtefællens død, skilsmisse, dårligt helbred eller en isoleret 

beliggende bolig var nogle af de forhold, der især førte til 

faktiske flytninger blandt de ældre i de ældste aldersgrupper. 

forskelle mellem vækst- 

og stagnationskommuner

I undersøgelsen blev det valgt at definere vækstkommuner 

som kommuner, hvor der var stor boligefterspørgsel og 

derfor gennemsnitligt høje salgspriser i 2002. I undersøgel-

sen blev der valgt fem typer kommuner. Kommunerne med 

de gennemsnitligt højeste salgspriser lå i Københavnsom-

rådet og Århusområdet. Kommunerne med laveste prisni-

veauer lå i det nordlige, vestlige og sydlige Jylland og Lolland 

og Falster. 

flest i de dyre kommuner overvejer at flytte 

I kommunerne med de højeste salgspriser var der i 1997 

flest (ca. 18 procent), der overvejede at flytte inden for fem 

år i 1997. Og der var færrest (ca. 12 procent) i den mellemste 

priskategori. Der var derimod ingen forskelle i andelene af 

beboere i de forskellige priskategorier, der faktisk flyttede. 

begrundelser

De forskelle, der var mellem kommunekategorierne, lå mere 

i nogle af begrundelserne for at overveje at flytte og for 

faktisk at flytte. Og de lå i de forhold, der trak i retning af at 

blive eller at flytte. Alle steder var de hyppigste grunde til at 

flytte ønsket om at få en mindre bolig. Georg Gottschalk 

nævner nogle eksempler på de forskelle, der var. ”I kom-

muner med de laveste salgspriser angav de største andele 

af de flyttede, at grunden til flytningen var, at de ville bo mere 

centralt. I kommunerne med de højeste salgspriser angav 

den største andel, at de var flyttet for at få en billigere bolig.”

faktorer, der Havde betydning for flytningerne

I områder med et lavt prisniveau var sandsynligheden for, at 

folk flyttede, mindre, hvis de havde gode naborelationer, 

mens det ikke spillede samme rolle i områderne med hø-

jere prisniveauer. Det var også dem, der boede i områder 

med de højeste boligpriser, der mest flyttede til en anden 

kommune eller til et helt andet amt. De var mindre sted-

bundne. I områder med lave boligpriser var sandsynligheden 

for at være flyttet meget lavere for ejere end for lejere. 

Hvis boligudgiften var høj i forhold til husstandsindkomsten, 

så var der meget stor sandsynlighed for, at man var flyttet, 

hvis man boede i et af områderne med de højeste boligpriser. 

Det var også her, der var størst sandsynlighed for, at man 

var flyttet, hvis man i løbet af femårsperioden var blevet 

alene. 

kommunernes rolle

Georg Gottschalk interviewede som et led i undersøgelsen 

embedsmænd i nogle vækstkommuner og nogle stagnati-

onskommuner om deres ældreboligpolitik. Tendensen i 

stagnationskommunerne er, at flere ældre i landområderne 

flytter til større byer. I Morsø kommune byggede man ældre-

boliger i flere landsbyer for 20 år siden. De var meget popu-

 Procent

For at få en mindre bolig 37

For at få en større bolig 5

For at få en mere moderne bolig 8

For at blive fri for trapper ude og inde 13

For at bo billigere 11

For at bo mere centralt 11

For at slippe for havearbejde 16

 

For at bo nærmere familie 7

For at bo tættere på arbejdet 1

For at komme nærmere naturen 5

Pga. skilsmisse eller ægtefælles død 10

Pga. arbejdsophør 4

Pga. dårligt helbred 12

Andet 22

Antal flyttede i perioden 690 

årsager til flytning

Årsager til flytninger i følge de 52-77-årige, som var flyttet i perioden 1997-2002. 

Tallene viser procentandelen. De ældre kunne godt angive flere svarmuligheder, og derfor 

er summen af svarprocenter større end 100 procent.
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lære, men nu står mange boliger i landområderne tomme, 

og flere af de ældre flytter hellere til nye boliger i Nykøbing 

Mors. I Sallingsund kommunes hovedby Glyngøre stod kom-

munen for en omfattende byfornyelse i et gammelt industri-

område. Her blev der også bygget mange almene familiebo-

liger, hvor ældre parcelhusejere fra landområderne kunne 

flytte direkte ind, fordi ventelisterne var meget korte.

”især de yngste ældre har svært ved at 

opgive ejerboligen.” 

”ældreboliger med to rum er ikke 

attraktive. ældre flytter i stedet til 

private ældreegnede andelsboliger 

med mere plads.”

ældres flytninger

• Kun få procent af de ældste aldersgrupper flytter i 

løbet af et år

• Flest i de dyre kommuner overvejer at flytte

• De fleste ældre flytter for at få en mindre – men 

ikke en lille – bolig

• Andre begrundelser for at være flyttet er ønsket 

om at bo mere centralt og slippe for trapper og 

havearbejde 

• De fleste af de ældre par flytter til boliger med tre 

eller fire rum 

• Flere ældre flytter til private, ældreegnede andels-

boliger med mere plads

• I fremtiden vil færre flytte på grund af adgangsfor-

holdene til boligen, fordi bygningsreglementet er 

blevet skærpet

I vækstkommunerne Skanderborg og Allerød er der ingen 

tomme boliger på landet og i landområderne. Skanderborg 

Kommune hjælper foreninger, der køber kommunal jord for 

at bygge private ældreegnede boliger. Allerød kommune har 

som en af de få kommuner også ældreboliger med tre og 

fire rum.
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er du fattig, er der også stor sandsynlighed for, at din bolig er dårlig. at du er mere udsat for støj, 

kulde og andre gener i boligen, at dit helbred er dårligt – og at du er mere nervøs for vold i bolig-

området. sådan lyder hovedkonklusionen i sociolog jørgen elm larsens undersøgelse af uligheder 

på boligområdet. 

uligHeder på 
boligområdet

boligforHold for forskellige indkomstgrupper

Sammenligning mellem boligforhold for højindkomstgruppen, (ejere) lavindkomstgruppen (lejere) og hele befolkningen.

Tallene er baseret på Jørgen Elm Larsens undersøgelse af uligheder på boligområdet. 

 Højindkomst/ejere Lavindkomst/lejere Pct. grundlag Hele befolkningen

Har ikke minimums

boligstandard 1,2 6,5  587       817 2,8

Har ikke moderne 

bekvemmeligheder 

i boligen 2,0 24,2 587        817 9,1

Gener i form af træk, 

kulde og/eller fugt i boligen 1,7 12,3 587       823 6,1

Generet af nabostøj 2,2 12,0 676          823 5,6

Nervøse for vold i boligkvarteret 4,8 17,9 580         738 8,4

Udsat for vold eller 

alvorlige trusler om vold 3,7 10,2 587         822 5,1

Lider under udendørs forurening 10,2 14,8 587         820 11,7

Mens højindkomstgruppen har boligforhold, der er bedre end gennemsnittet af befolkningen, så har lavindkomstgruppen 

langt dårligere boligforhold fx er andelen af boliger uden moderne bekvemmeligheder mere end dobbelt så stor hos lavindkomstgruppen.
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Jørgen Elm Larsen undersøger, hvordan boligforholdene for 

de bedst og de dårligst stillede i Danmark har udviklet sig 

fra 1976 til 2000. Projektet baserer sig på tal fra de danske 

levekårsundersøgelser, som SFI foretog i 1976, 1986 og 2000. 

Tallene suppleres af godt 40 kvalitative interviews, som er 

med til at uddybe sammenhængene mellem bosætnings-

mønster, boligvelfærd og social mobilitet. 

Gennem livshistorierne fra både rige og fattige får vi indblik 

i den enkeltes valg, begrænsninger og muligheder. Og gen-

nem levekårsunersøgelserne – for første gang - et samlet 

overblik over økonomiske, sociale og boligstandardmæssige 

uligheder mellem dels ejere og lejere og dels mellem fattige 

og socialt ekskluderede og resten af befolkningen.

flere bor bedre

Stigningen i levestandarden gennem de seneste godt 30 år 

har især vist sig på boligområdet. ”Langt flere bor bedre, og 

der er meget få, der bor rigtigt dårligt, men til gengæld er 

sammenhængen mellem dårlige boligforhold, dårligt helbred 

og social eksklusion blevet endnu mere markant. På den 

måde er boligforholdene et spejl på ulighederne i det danske 

samfund”, fastslår Jørgen Elm Larsen. 

to forskellige verdener

”Der er en klar sammenhæng mellem indkomst og ejerform 

på den ene side og mangler og gener ved boligen på den 

anden side. Forskellen i levekår for de mindst bemidlede og 

de bedst stillede er stor – ikke bare på boligkvalitet men også 

med hensyn til udsathed for støj og en række gener ved 

boligen og nervøsiteten for vold. Det er meget skævt fordelt. 

Rige og fattige lever i to forskellige verdener. Den eneste ting, 

der er ’demokratiseret’, er den oplevede udsathed for for-

urening.” 

fra brokvarter til HalmHus

De godt 40 interviews følger danskere født fra 1947 til slut-

ningen af 1950´ene.”Vi får en generations fortællinger om 

opture og nedture på boligmarkedet. En slags baglæns 

livsfortælling lige fra deres tidlige barndom, ungdom og 

voksenliv til nutidens overvejelser om, hvordan pensionist-

tilværelsen kan se ud. De beskriver, hvor de har boet i løbet 

af deres liv, og hvilke forhold der har betinget, at de flyttede 

og bosatte sig der, hvor de gjorde. Vi får fortællingerne om 

barndommens gade i de københavnske brokvarterer og 

opvæksten på landet som barn. Om kvinderne, der får ud-

dannelse, om kollegier, deleværelser, kærester, børn, hus-

køb og skilsmisser. Afskeden med landbruget og flytningen 

til storbyen. Halmhuse og flere generationer i samme hus.”

velfærdsløftet

”Den generelle samfundsudvikling skinner tydeligt igennem 

livsfortællingerne”, siger Jørgen Elm Larsen. ”Mange ople-

vede knapheden på gode boliger, da de var børn, men de, 

der havde økonomien til det, kom ud af boligmanglen. Vi ser 

tydeligt velfærdsløftet for generationen – specielt på bolig-

markedet. Mange af dem er bedre stillet end de unge i dag.

Vi kan se, at den økonomiske formåen afgør, om man oplever 

muligheden for at vælge, hvor man gerne vil bo, eller om 

man møder begrænsninger.” 

Helbredet afgørende

”Tallene viser, at mennesker med dårligt helbred ofte bor 

dårligt, har dårligt socialt netværk og dårlig økonomi. Vi 

kalder det intersektionalitet, når det lapper over hinanden”, 

forklarer Jørgen Elm Larsen. ”Det drejer sig kun om et par 

procent af den danske befolkning. Vi finder ikke entydige svar 

på, hvad der fører til hvad. Den kvalitative undersøgelse giver 

os nogle bud på livsbaner og mulige sammenhænge, fordi vi 

både kigger på familieforhold, uddannelse, arbejdsforhold, 

arbejdskarriere og helbred. Heraf kan vi fx se, at hvis man 

uligHeder på 
boligområdet
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”nogle lejere føler stress, når de ikke kan 

leve op til forventningerne om ejerskab.”
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får dårligt helbred og kommer på førtidspension, så er man 

henvist til lejesektoren, fordi der ikke er økonomi til at eje 

en bolig.”

stress af ikke at eje

Selv i arbejderklassen ejer flertallet i dag deres egen bolig. 

”Ejerskab til boligen er blevet normen. Nogle lejere føler sig 

udsat for stress, når de ikke kan leve op til de forventnin-

gerne om ejerskab. At bo til leje bliver et synligt signal om, 

at man ikke klarer sig så godt som andre. Uligheden i bolig-

forhold medvirker måske til dårligt helbred, fordi de, der  

vedvarende klarer sig ringe på boligmarkedet, får kronisk 

stress.” 

formuer akkumulerer 

Undersøgelsen viser den klare skillelinje mellem ejere og 

lejere. Lejere har ringere boligforhold end ejere, og de øko-

nomiske uligheder mellem ejere og lejere er øget markant 

inden for de seneste år på grund af stigende uligheder i 

indkomster og formuer. 

Jørgen Elm Larsen henviser til en undersøgelse, som Arbej-

derbevægelsens Erhvervsråd har lavet for nylig. ”Den påvi-

ser, at de rigeste 10 procent af de afdøde i gennemsnit 

overførte 8 millioner kr.  til næste generation, som i forvejen 

er dem, der klarer sig godt. Murstenen bliver altså ikke spist 

op. Formuer  akkumulerer, uligheden forøges og reprodu-

ceres fra generation til generation. Udjævningen af ulighe-

derne på boligområdet er ikke lige om hjørnet.” 

jørgen elm larsen

Sociolog, professor 

Sociologisk Institut

Københavns Universitet

jel@soc.ku.dk

læs mere

Fordelingen af gode og dårlige boligforhold, Jørgen Elm Larsen 

og Jytte Kristensen i Samfundsøkonomen nr. 4, oktober 2006 

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold, Jørgen Elm Larsen 

og Jytte Kristensen i Dansk Sociologi, nr. 4, 2007 

Bo bedre? En generations fortællinger om opture og nedture på

boligmarkedet, Jørgen Elm Larsen og Jytte Kristensen, udkommer 2010 

Socialpolitik og boligforhold, Jørgen Elm Larsen, Hans Skifter 

Andersen og Hans Kristensen i Socialpolitik, Hans Reitzels Forlag, 2010

”boligforholdene er et spejl på 

ulighederne i det danske samfund.”
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luk og sluk dem, lyder det af og til, når talen falder 

på de danske yderområder, der lider af fraflytning, 

nedslidte huse og dårlig infrastruktur. men nogle 

steder er der god grund til at finde veje til ny udvikling 

i stedet. Cand. scient. Helle nørgaard kvalificerer 

debatten med sin undersøgelse af, hvorfor tilflyttere 

vælger at bosætte sig i yderområder.

natur og 
billige
kvadratmeter
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Yderområderne i Danmark er genstand for mange bekym-

ringer. I takt med at samfundsvæksten i stigende omfang 

sker i og omkring byerne, forlyder det om yderområderne, 

at de kun oplever en tilflytning af bistandsklienter og andre 

fattige danskere, som tiltrækkes af lave boligpriser men ikke 

lægger de nødvendige skattekroner, som skal få institutioner, 

infrastruktur og civilsamfund til at fungere. 

Onde tunger kalder ind imellem yderområderne i Danmark 

for ”den rådne banan”, fordi de fordeler sig i et bananformet 

område, som strækker sig fra Nordjyllands vestkyst ned 

langs kysten, tværs over sydfynske øhav og til Lolland-Fal-

ster. ”Det er den sprogbrug, som gennem længere tid har 

præget debatten, men i virkeligheden ved vi meget lidt om, 

hvad der egentlig sker i yderområderne,” fortæller Helle 

Nørgaard, og fortsætter: ”Det er urimeligt at skære store 

dele af Danmark over en kam og helt nødvendigt i stedet at 

kortlægge og undersøge yderområderne, så vi kan blive 

klogere på, hvilke muligheder områderne indeholder.”

tilflyttere – ja tak

”En udviklingsmulighed er at tiltrække nye beboere til et 

område, fordi tilflyttere giver liv,” siger Helle Nørgaard. Og 

netop tilflyttere står på mange af kommunernes ønskeliste. 

Men Helle Nørgaard understreger, at én ting er at ønske 

flere indbyggere i kommunen, noget andet er at tiltrække og 

ikke mindst fastholde de nye indbyggere.

Hendes forskning tager udgangspunkt i to yderområder, 

Guldborgsund og Norddjurs, men forholder sig til de proble-

mer, som generelt præger yderområderne. Her er der de 

seneste årtier sket store strukturelle ændringer i landbrug 

og industri, hvor store virksomheder er lukket eller flyttet, 

arbejdsløsheden er vokset, og skattegrundlaget faldet med 

offentlige nedskæringer som følge. Udviklingen har gjort det 

særligt interessant at undersøge, hvem der flytter til disse 

områder, hvorfor de flytter, og hvad de synes om deres nye 

hjemegn. Helle Nørgaards undersøgelse har fokus på bosæt-

tere, som er flyttet lange afstande og handler om, hvordan 

tilflytterne oplever det at flytte til og bo i et yderområde, og 

også hvordan oplevelserne matcher de drømme og forvent-

ninger, som bosætterne havde før flytningen.

billige boliger, natur og kærligHed

Statistikken viser, at mange andre end bistandsklienter flyt-

ter til yderområderne. Mere end halvdelen af tilflytterne er 

i beskæftigelse, og derudover er en stor del af tilflyttere 

kommet til efter pensionsalderen. Helle Nørgaard fortæller, 

at tilflytterne har forskellig baggrund for at flytte til de to 

yderområder, men at naturen og de billige boliger er vigtig 

for alle tilflytterne. 

”Tilflytterne deler sig i to forskellige grupper. Den ene er 

børnefamilierne, som har et ønske om at flytte fra lejlighed 

til hus eller fra et mindre til et større hus og samtidig give 

børnene græs at boltre sig på. Den anden gruppe er de ældre, 

som er flyttet i forbindelse med efterløn eller pensionering 

og som gerne vil et skift i livet. For især børnefamilierne var 

det i høj grad boligpriserne, som vejede tungt for beslutningen 

om at flytte til et yderområde, mens det for de ældre i flere 

tilfælde var et ønske om at bosætte sig et sted, de kendte fra 

ferier gennem enten barndom eller voksenliv. For alle tilflyt-

terne er bosætningsvalget et resultat af mange forskellige 

ønsker, hensyn og afvejninger, hvor mange fremhæver be-

hovet for fred og ro og ønsket om at kunne gå en tur i skoven 

eller ved vandet uden at møde andre mennesker. Det er især 

den uspolerede natur, der er attraktiv, mens turistmagne-

terne i lokalområdet fravælges,” siger Helle Nørgaard.

”Enkelte tilflyttere er par uden hjemmeboende børn, som 

stadig er i arbejde, men som har ønsket at foretage ændrin-

ger i hverdagslivet både i forhold til job, bolig og bosætnings-

”naturen og de billige boliger er vigtig 

for alle tilflyttere til yderområderne.”

natur og 
billige
kvadratmeter
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sted. Og flere er flyttet på grund af kærlighed. De har mødt 

en, som de flytter for at bo sammen med. Den gruppe af 

tilflyttere understreger, at dét alene er årsagen til, at de er 

flyttet, men fælles for de fleste er, at bosætningsstedet er et 

positivt tilvalg,” siger Helle Nørgaard.

kommunens bosætningsstrategi

Hun mener, at de mange forskellige grunde til, at folk flytter 

til yderområderne, er vigtige at kende til, fordi de ikke alene 

nuancerer billedet af yderområderne, men også kan hjælpe 

yderkommunerne med at blive bekendt med de kvaliteter, 

som området byder på, og som tilflytterne efterspørger. 

”Flere kommuner arbejder med bosætningsstrategier og har 

fokus på både at tiltrække og fastholde tilflyttere,” siger 

”det er ikke nok for kommunerne at 

trække nye til. der skal også arbejdes 

med fastholdelse.”

”mange mennesker vil gerne bo 

i nærheden af nogen, som ligner 

dem selv.”

Foto: Helle Nørgård

Helle Nørgaard. Nogle kommuner arbejder systematisk med 

målgrupper og potentielle tilflyttere, men Helle Nørgaard 

understreger, at det her er vigtigt for kommunerne at vide, 

hvem tilflytterne er, hvor de bosætter sig og hvorfor. Flere 

undersøgelser viser, at mange mennesker gerne vil bo i 

nærheden af nogen, som ligner dem selv. For kommunerne 

handler det derfor om at få viden om, hvilke kvaliteter tilflyt-

terne søger og pege på, hvor de kan finde dem. Den viden 

kan kommunerne bruge aktivt i bosætningsstrategier,” siger 

Helle Nørgaard.

når mødet med lokalbefolkningen er svært

Ikke alle finder det, de søger i yderområderne. I gennemsnit 

er en fjerdedel af tilflytterne væk igen efter et år. Flere bosæt-

tere, som har deltaget i undersøgelsen, fortæller, at mødet 

med de lokale, som bor der i forvejen, kan være svært, og 

Helle Nørgaard nævner en svær integration som en mulig 

årsag til den store fraflytning. ”Flere tilflyttere oplever sam-

fundene i yderområderne som meget lukkede. Der er en 

anden mentalitet, en anden kultur,” fortæller Helle Nørgaard.

De fleste tilflyttere er indstillede på selv at skulle være den 

udfarende kraft, men alligevel fortæller nogen om at blive 

mødt med skepsis og modstand. Hvis man ikke udvikler 

sociale relationer i sit nye bosætningsområde, bliver hver-

dagen svær, især fordi man ofte mister kontakt med venner 

og familie, og det kan i sidste ende betyde, at tilflytterne 

flytter igen. ”For langt de fleste, som har deltaget i under-

søgelsen, er integrationen dog uproblematisk, selvom det 

selvfølgelig tager tid at udvikle tætte sociale relationer,” 

siger Helle Nørgaard.

vigtigt at byde velkommen og tage imod

Helle Nørgaard fortæller, at tilflytterne har forskellige ople-

velser af kommunernes modtagelse. Nogen har fået en 

velkomstmappe, mens andre fortæller, at de ikke hørte fra 

kommunen. Alle tilflyttere er enige om, at det er vigtigt at 
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Helle nørgaard

Cand. scient., ph.d.

Statens Byggeforskningsinstitut

Aalborg Universitet

hen@sbi.dk

læs mere

Diskurser, indsatser og muligheder i udkants- og yderområder 

i Byplan nr. 3, 2009

Strategier til at tiltrække og fastholde tilflyttere 

i Byplan nr. 4, 2009

Bosætning i yderområder. 

Nørgaard, Helle & Ærø, Thorkild. Byplan, nr. 4, 2006

Vækst og stagnation, center og periferi – forskelle og sammenhænge

Helle Nørgaard & Hans Thor Andersen. Byplan, nr. 4, 2006

kommunen byder tilflyttere velkommen med en opsøgende 

indsats og grundig information om områdets muligheder, og 

især om foreningsaktiviteter. Fribilletter til lokale attraktio-

ner hilses også velkommen, men grundlæggende er det 

vigtige, at kommunerne bemærker og anerkender, at tilflyt-

terne har valgt at bosætte sig i området. Undersøgelsen 

viser, at tilflytterne i mange tilfælde overvejer forskellige 

bosætningsmuligheder og i forhold til dem, er det vigtigt, at 

kommunen synliggør, hvad de har at byde på.

I nogle kommuner har man ansat bosætningskonsulenter, 

som kan besvare spørgsmål fra potentielle tilflyttere og 

hjælpe dem med at træffe valget, mens det i andre kom-

muner kan være svært at få svar på sine spørgsmål. Lokale 

ambassadører, som kan give potentielle tilflyttere et reali-

stisk billede af livet i området opleves også som et nyttigt 

tiltag, der samtidig kan hjælpe med integrationen af tilflyt-

tere i forskellige bosætningsområder.

lokale arbejdspladser

Helle Nørgaards undersøgelse giver en række konkrete 

anvisninger på, hvordan kommunerne i landets yderområder 

kan analysere sig selv og finde ud af, hvilke strategier de kan 

anvende for at udnytte det lokale potentiale. Det vigtigste i 

kommunernes arbejde er at finde ud af, hvem deres bebo-

ere er, hvem der flytter til og fra kommunen – og hvorfor de 

gør det. ”Kommunerne kan ruste sig bedre i arbejdet med 

tilflyttere og bosætning. Det er ikke nok bare at trække nye 

til. Der skal også arbejdes med fastholdelse”, pointerer 

Helle Nørgaard. 

 

”Undersøgelsen viser, at mange tilflyttere er indstillet på 

lang transporttid til deres arbejde. Men de siger også, at 

netop pendlingen til arbejdspladsen er et problem i forhold 

til at få hverdagen til at fungere. Jeg vurderer, at den største 

udfordring i kommunerne i dag er at skabe og fastholde 

arbejdspladser. Men min undersøgelse viser faktisk, at 

nogle tilflyttere etablerer virksomheder lokalt og skaber 

arbejdspladser. Tilflyttere kommer ikke bare og bor et sted 

men tilfører også noget nyt, som kommunerne i høj grad har 

brug for”, slutter Helle Nørgaard.



68

marked 
og styring

Dette hovedkapitel introducerer centrale politiske, øko-

nomiske og politologiske problemstillinger på boligom-

rådet med udgangspunkt i de fire boligtyper: ejerboligen, 

den private boligudlejning, den almene sektor og andels-

boligen.

økonom morten skak har kigget på prognoserne for ef-

terspørgslen på boligmarkedet i de kommende år. han 

ser flere tendenser: De unge vil i stigende grad efter-

spørge lejeboliger af høj kvalitet i uddannelsesbyerne, og 

flere og flere ældre vil efterspørge lejeboliger, mens de 

yngre blandt de ældre ønsker ejerboliger. undersøgelsen 

viser, at når personens alder stiger til over de 65 år, så 

øges sandsynligheden for at bo i en udlejningsejendom. 

endelig understreger morten skak, at vi generelt bliver 

mere velhavende, så flere får råd til ejerboliger.

Civilingeniør og økonom hans skifter andersen har sam-

men med sociolog hans kristensen undersøgt dansker-

nes boligønsker og boligdrømme gennem 25 år. tenden-

serne er tydelige: Cirka 70 procent af befolkningen over 

15 år ønsker at bo i en ejerbolig, og det skal helst være 

hus med have, så beboerne selv kan bestemme indret-

ningen inde og ude. og når de unge danner par, hopper 

de på samme vogn. til gengæld er de unge sjældent ind-

stillet på at lide afsavn og spare op, og det kan betyde, at 

realiseringen af drømmen trækker ud. Forskerne mener, 

at drømmen om eget hus er så stærk, at kommunerne 

må forvente øget efterspørgsel efter ejerboliger, så 

snart krisen slipper sit tag.

økonom hedvig Vestergaard beskriver den danske boligs 

historie i store træk og viser, hvordan det danske bolig-

marked har gennemgået en udvikling fra primært at 

være et udlejningsmarked for 150 år siden til at være et 

ejermarked i dag. Vi lever nu i parcelhusets tidsalder, 
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ren kan styrke samspillet mellem politikere, embeds-

mænd, græsrødder og beboere og inspirere andre 

politikområder.

antropolog mark Vachers besøg hos indvandrere og flygt-

ninge i almene boliger viser, at mange af dem lever med 

en stærk og nærværende længsel efter oprindelseslan-

det, og at de jævnligt oplever vurderinger og fordømmel-

se, når de bevæger sig udenfor. Derfor opleves hjemmet

som et frirum. men mark Vacher ser et stort potentiale i 

at overskride skellet mellem inde og ude, således at no-

get af det engagement og ansvar, som udfoldes inde, 

bringes ud i det offentlige rum. Det kræver medspil fra

boligselskaberne, men er til gengæld en enkel og inspi-

rerende måde at arbejde med forandring på.

Cand. scient. pol. Birgitta gomez nielsen har undersøgt 

dansk boligpolitik fra 2001 til 2009 og understreger, at 

den ideologiske skillelinie er tydelig i boligpolitikken, 

fordi politikerne reelt er meget uenige om, hvor aktiv 

staten skal være i forhold til markedet. hun viser, at ud-

viklingen af dansk boligpolitik drives af anvendelsen af 

administrative greb og ikke af reformer. reguleringen af 

kvadratmeterprisen for de almene boliger er et eksem-

pel på et teknisk greb, der skaber forandring i en situa-

tion med stærke, modsatrettede interesser.

men indtil omkring 1940 var der ikke nogen økonomisk 

fordel ved at bo i egen bolig frem for i en lejebolig. kob-

lingen mellem økonomisk frihed, livsopsparing og bolig-

køb er relativt ny, men bærer i følge hedvig Vestergaard 

skylden for, at boligmarkedet er opdelt i tunneller; side-

ordnede, adskilte systemer. Den manglende mobilitet på 

tværs betyder, at selv med mange typer af boliger på

markedet, er den reelle fleksibilitet meget lav.

hans skifter andersen har udforsket den private udlej-

ningssektor, der udgør 18 procent af det danske bolig-

marked. en af hans pointer er netop, at de private udlej-

ningsboliger spiller en vigtig og nyttig rolle for 

fleksibiliteten på hele boligmarkedet, fordi folk nemt kan 

flytte ind og ud. han undersøger, hvem der ejer udlej-

ningsejendomme, og hvilke motiver der driver dem, og 

han møder stor variation på alle områder. men en ting er 

ejerne relativt enige om: trods dårlige udsigter for sek-

toren holder de fast og venter på bedre tider. 

andelsboligen undergår voldsomme forandringer og 

nærmer sig ejerboligens markedslogik med hensyn til 

økonomi og drift, mens de gamle dyder om fællesskab 

fortsat eksisterer. antropolog maja hojer Bruun er midt i 

en undersøgelse af, hvad der sker, når de gamle dyder 

møder de nye tider, og hun kan se, at det ikke er enkelt at 

manøvrere i minefeltet mellem hensyn til familie, privat-

økonomi, foreningsøkonomi og fællesskab.

også de almene boliger oplever turbulens. Beboerdemo-

kratiet udfordres af nye krav til gennemsigtighed, mens 

komplekse sociale udfordringer som fx ghettoiserings-

problemer kræver nye løsninger. Cand. scient. adm. lars

a. engberg formulerer en ny vej med ”den horisontale 

søjle”, en formalisering af styringsdialogen mellem for-

valtninger og boligbevægelse. en vej, der i følge forske-
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den 
frem-
tidige
bolig
efter-
spørgsel 

unge og ældre vil i de kommende år efterspørge 

lejeboliger, og kommunerne må forvente, at der 

bliver brug for endnu flere ejerboliger. sådan lyder et 

par bud på fremtiden fra økonom morten skak. 

Morten Skak har sammen med økonom og civilingeniør Hans 

Skifter Andersen oprettet en database med registerdata. 

Oplysningerne kommer blandt andet fra bygge- og boligre-

gistret og skat. Når oplysningerne samkøres, fortæller de 

om boligernes karakter, ejerforhold,  størrelse og bygnings-

forhold og om beboerne, deres indkomst, job osv. ”Det giver 

os adgang til at studere sammenhængene mellem, hvem der 

vælger at bo hvor og hvordan”, fortæller Morten Skak. ”Den 

røde tråd i mit arbejde er at studere forhold på det danske 

boligmarked, som bestemmer, hvad folk vælger at bo i. I 

denne undersøgelse tager vi udgangspunkt i samkørte re-

gisterdata fra 20 procent af alle boliger i Danmark for at 

undersøge folks boligvalg og de forhold, der påvirker, om 

man sidder i ejerbolig eller lejer en bolig.”

økonomi betyder mest

Tabellen viser, hvilke forhold der påvirker efterspørgslen 

efter udlejningsboliger. Fx øger modtagelsen af social pen-

sion sandsynligheden markant for, at udlejningsbolig efter-

spørges. Det samme gør sig gældende for folkepensionister 

med en personindtægt under 100.000 kr. om året og for 

personer, der er skilt eller enlige.  
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forHold, der påvirker efterspørgslen efter udlejningsboliger

Variabel under 100.000 DKK 100.000 til 275.000 DKK over 275.000 DKK

Disponibel indkomst per personækvivalent + - - - +

hovedpersonen er lønmodtager Ref. Ref. Ref.

selvstændig - - - - -

modtager social pension +++ ++ +

folkepensionist ++ - 0

efterlønsmodtager ++ - - 0

under uddannelse + - - 0

har erhvervskompetencegivende uddannelse - - -

er immigrant +++ ++ +

hovedpersonens alder - (+) - (+) - (+)

gift/samlevende Ref. Ref. Ref.

enke + ++ 0

skilt eller enlig ++ ++ +

varighed af ægteskab - (+) - (+) - (+)

bor i hovedstadsområdet Ref. Ref. Ref.

i by over 100,000 indbyg. - - - -

med 50,000-99,999 indbyg. - - - - -

med 20,000-49,999 indbyg. - - - - -

med 0-19,999 indbyggere - - - - - - - -

Noter: Søjlerne er opdelt efter husholdningernes disponible indkomst per personækvivalent. 

Ref. er en forkortelse af reference. Ref. beskriver det, som tabellens + og – forholder sig til. 

+ angiver, at variablen i venstre søjle har positiv indflydelse på husholdningens efterspørgsel efter udlejningsbolig i forhold til referencen.

- angiver, at indflydelsen er negativ, og 0 at der ingen signifikant påvirkning er. 

Kilde: Logit regressioner på en 20 procents stikprøve blandt danske husholdninger januar 2004.

”vi bliver rigere på længere sigt. 

flere får råd til ejerboligerne.”

”kollegieværelser er ikke attraktive 

mere – de unge vil have bedre boliger.”
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”En af de betydningsfulde variable er de økonomiske forhold. 

Når man skal købe en ejerbolig, er finansmarkedet indrettet 

sådan, at man enten skal have høj indkomst eller en vis 

opsparet kapital. Nogle personer er udelukket fra ejerboligen 

af den grund. Det er en væsentlig forklarende faktor”, fastslår 

Morten Skak. ”Men vi ser også en efterspørgsel efter leje-

bolig fra 20 procent af folk, der har høje indkomster.  Bag 

valget ligger formentlig ønsket om at slippe for vedligehol-

delse og havearbejde eller ønsket om nærheden til storby 

og kulturelle aktiviteter.”

alderen betyder også noget

”Vi kan også se, at når personens alder stiger til over de 65, 

så øges sandsynligheden for at bo i en udlejningsejendom. 

Det samme gør sig gældende i forbindelse med ægteskabets 

varighed: Efter sølvbrylluppet stiger sandsynligheden for, at 

parret bor i lejebolig.”

kræsne unge 

På baggrund af undersøgelsen har Morten Skak udarbejdet 

en prognose for, hvor efterspørgslen på lejeboliger vil være 

i fremtiden. ”Vi vil se en stigning blandt unge op til 30 år, der 

er under uddannelse. Flere personer i en årgang tager læn-

gerevarende uddannelser, og det betyder, at de unges flyt-

ninger til ejerboliger skubbes længere ud i fremtiden. Kol-

legieværelser er ikke attraktive mere – de unge vil have 

bedre boliger. Her må især uddannelsesbyerne forvente øget 

pres på gode lejeboliger.” 

kort tidsHorisont 

De unge investerer sjældent i ejerbolig. Dels er der omkost-

ninger forbundet med at anskaffe og sælge en bolig, og dels 

har de en kort tidshorisont og brug for at være mobile. Mor-

ten Skak fastslår da også, at hvis tidshorisonten er under 

fem år, så er der ingen grund til at anskaffe sig en ejerbolig. 

”Spekulation i boligboblen har fået nogen til at springe ud i 

at investere i en ejerbolig, selvom de havde en kortere tids-

horisont. De har måske  tænkt: Vi skal købe for at få del i 

stigningen. Men de hænger nu fast, fordi boligen ikke kan 

realiseres uden tab.”

de ældste ældre

Den anden gruppe, som vil efterspørge lejeboliger i fremti-

den, er de ældre. ”Flere og flere ældre bliver over 80 år, og 

de efterspørger i stigende grad lejeboliger”, siger Morten 

Skak. ”Og de ældste af de ældre får brug for ældreboliger i 

de mindre provinsbyer og kommunerne på landet. Ellers er 

tendensen jo, at de ældre bliver i ejerboligen langt længere 

end tidligere. Det betyder, at der er et stigende behov for 

ejerboliger til de yngre blandt de ældre. Kommunerne må 

forvente øget pres på gode grunde til nye ejerboliger.”

flere bor alene

Det er altså især de unge og de ældre, der vil efterspørge 

lejeboliger. ”Men vi vil også se øget efterspørgsel blandt det 

store midtersegment – de erhvervsaktive – fordi flere og 

flere bor alene i dag. Det øger efterspørgslen efter lejeboli-

ger”, påpeger Morten Skak. Men han understreger også, at 

denne tendens på længere sigt bliver overhalet af, at vi ge-

nerelt bliver mere velhavende. ”Vi bliver rigere på længere 

sigt, så den finansielle begrænsning er ikke så stærk. Flere 

får råd til ejerboligerne.”

læs mere

Projecting Demand for Rental Homes in Denmark 

i European Journal of Housing Policy, Vol. 8, Nr. 3

Privat udlejning : Motiver, strategier, økonomi, 

SFI 2008, www.bovel.dk

morten skak

Økonom, lektor

Syddansk Universitet

mos@sam.sdu.dk

”efter sølvbrylluppet stiger sandsynlig-

heden for, at et par bor i lejebolig”. 

”Hvis tidshorisonten er under fem år, 

så er der ingen grund til at anskaffe 

sig en ejerbolig.” 
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en ny undersøgelse af sociolog Hans kristensen og civil ingeniør 

og økonom Hans skifter andersen viser, at drømmen om eget 

hus er uændret stærk. færre unge familier bor i eget hus nu end 

for 30 år siden – men de drømmer om det næsten alle sammen. 

ligesom resten af befolkningen. undersøgelsen tyder på, at vi i 

fremtiden må forvente øget efterspørgsel på ejerboliger.  

boligkrisen 
påvirker ikke
drømmen om hus
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boligdrømme gennem mere end 25 år

Centerleder Hans Kristensen og seniorforsker Hans Skifter 

Andersen står bag undersøgelsen af danskernes boligønsker. 

I 2008 og igen i 2009 gennemførte de en repræsentativ in-

terviewundersøgelse, hvor 1500 personer over 15 år blev 

spurgt om, hvor og hvordan de gerne vil bo og hvorfor. Langt 

de fleste svarede. Sammen med data, der viser, hvordan 

forestillingerne om boligen og de faktiske boligforhold har 

udviklet sig gennem tiden, giver det adgang til danskernes 

boligdrømme gennem 25 år. 

Hus med Have

Cirka 70 procent af befolkningen over 15 år ønsker at bo i en 

ejerbolig. Hvis de ikke allerede gør det, ønsker de, at det sker 

inden for en tidshorisont på 5 år. 90 procent af dem foretræk-

ker enfamilie- eller rækkehuse. ”Drømmen om eget hus med 

have er meget stærk”, fastslår Hans Kristensen. ”Og ønsket 

har holdt sig usvækket igennem de seneste 25 år – uanset 

hvordan priserne har udviklet sig. Kun i gruppen af ældre 

enlige over 60 år er det under halvdelen, der ønsker at eje 

deres bolig.”

vi vil selv bestemme

”Folk vil gerne selv bestemme, hvordan de indretter sig. Der-

for ønsker så mange at være boligejer. Folk vil have mulighed 

for at forandre huset og dyrke haven”, forklarer Hans Kristen-

sen videre. ”De økonomiske fordele af at investere i fast 

ejendom spiller også en rolle, og mange understreger, at det 

er vigtigt at kunne give noget videre til børnene.”

unge vil Have ejerboliger

Mere end 40 procent af de nuværende lejere ønsker at flytte 

til en ejerbolig, og mange af dem er unge. Hans Skifter An-

dersen forklarer: ”Præferencen for ejerboligen er kæmpestor 

blandt de unge – især blandt unge par, hvor næsten alle 

ønsker ejerbolig. Den typiske udvikling blandt unge er, at de 

flytter hjemmefra og bosætter sig centralt i de større byer. 

Her accepterer de ofte en lejebolig med dårligere standard, 

end den familiebolig de forlader. Til gengæld er de tæt på 

byens uddannelsessteder og de mange sociale og kultu-

relle tilbud. Men når de danner par, sker der et dramatisk 

skift, hvor forstadens og de mindre byers enfamilieshuse 

vinder over bylejligheden.”

vandgrødsperioden væk

Færre unge familier bor i eget hus end for 30 år siden, mens 

flere bor i andelsboliger eller i almene boliger. ”Drømmen 

om ejerboligen er der, men den realiseres senere eller slet 

ikke”, lyder en af konklusionerne fra Hans Skifter Andersen. 

”Grunden er, at de unge gennemfører længere uddannelser 

og er ældre, når de stifter familie og får børn. Og så kan vi 

også se af svarene, at de ikke er indstillet på at flytte læn-

gere væk eller skære ned på forbruget for at realisere drøm-

men. Tidligere talte man om en vandgrødsperiode, hvor man 

led afsavn for at finansiere boligen, men det er dagens unge 

ikke parat til.” Over 80 procent af de lidt ældre børnefami-

lier realiserer dog drømmen og bor i eget hus. 

storbyen trækker

Blandt børnefamilierne bor kun 21 procent i centrum eller 

brokvartererne, og 18 procent ønsker at blive der. Forstaden 

og de mindre byer trækker i dem. Blandt de enlige i alderen 

30-59 år bor næsten halvdelen i centrum eller brokvarte-

rerne, men kun cirka en tredjedel af denne gruppe ønsker 

at blive boende der. 

Siden 2001 er den andel af befolkningen, der ønsker at bo i 

de større byers centrum, steget fra 9 til 19 procent. Det er 

især de unge enlige, som ønsker livet i byen, og 68 procent 

af denne gruppe bor der allerede. Men det er ikke en stabil 

præference, for godt 10 procent forventer at være flyttet 

senest om fem år. 

”kun 5-6 procent giver direkte udtryk 

for, at boligkrisen har fået dem til at 

ændre deres boligønsker.” 
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boligudgifter belaster ikke

Undersøgelsen spørger også til, hvor belastende ejerne 

finder boligudgifterne. ”Et gennemsnit af alle boligejere 

oplever ikke boligudgifterne som særligt belastende,” op-

summerer Hans Kristensen. ”Men et gennemsnit kan godt 

dække over store forskelle. Fx oplever de nye boligejere, der 

købte hus, da priserne var på deres højeste i 2003-2006, 

boligudgifterne meget belastende. Det skal man være op-

mærksom på, hvis man en dag bliver enige om at beskatte 

boligejere hårdere. Men alt tyder på, at de fleste boligejere 

kan tåle en lidt større økonomisk belastning fra deres bolig.”   

kun få fravælger nydanskere

Kun for syv procent i undersøgelsen er det meget vigtigt at 

bo i et boligområde, hvor beboerne ikke er for forskellige fra 

dem selv. Kun for 12 procent  er det meget vigtigt at bo et 

sted, hvor der ikke er mange nydanskere. Det er mest de 

ældre, som giver udtryk for det. ”Tallene er overraskende 

lave,” fortæller Hans Skifter Andersen. ”Mange – især bør-

nefamilierne – vurderer, at det vigtigste er, at der ikke er 

kriminalitet eller for mange synlige sociale problemer i 

boligområdet. Nærhed til grønne områder og at undgå støj 

tillægges også stor vægt.” 

ny undersøgelse i 2009

Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen valgte at udvide 

deres undersøgelse med endnu en runde i 2009. De kontak-

tede de samme personer, som medvirkede i 2008 og 

spurgte, i hvor høj grad krisen har påvirket deres boligpræ-

ferencer og opfattelse af fordelene ved at være boligejer. Og 

igen svarede langt de fleste.  

Det overvældende flertal af befolkningen har ikke ladet 

deres boligpræferencer påvirke af de senere års kraftige 

prisfald på ejerboliger. Kun 5-6 procent giver direkte udtryk 

for, at boligkrisen har fået dem til at ændre deres boligønsker 

siden foråret 2008. Og det i den modsatte retning af, hvad de 

fleste forventer: 15 procent flere blandt de unge i alderen 

16-29 år har ændret præferencer, fordi de vurderer, at faldet 

i ejerboligpriserne gør det mere realistisk for dem at købe 

en ejerbolig. Blandt de 30-44-årige har 10 procent ændret 

præferencer, og for to ud af tre er den væsentligste ændring, 

at de seneste års prisfald betyder bedre muligheder for at 

få en billigere ejerbolig. Kun 20 procent lægger vægt på 

dårligere økonomi i ejerboliger. 

mindre vægt på de økonomiske fordele

Men boligkrisen har sat andre spor i befolkningens bevidst-

hed. Der lægges i dag mindre vægt end før på nogle af de 

forskellige fordele ved at være boligejer. Det gælder specielt 

de mere langsigtede økonomiske fordele som at kunne in-

vestere i noget værdifast, kunne øge sin formue, når bolig-

priserne stiger, og at eje noget som kan belånes til forbrug. 

kun få økonomisk påvirket

De to forskere spurgte: ’Har det seneste års økonomiske 

krise haft betydning for boligudgifternes belastning af fami-

liens økonomi?’, og hvis ja ’Er boligudgiften så blevet en 

større eller mindre belastning’. 

Kun ganske få svarer, at de er blevet økonomisk påvirket af 

boligkrisen. ”Syv procent har fået øgede udgifter og lidt over 

to procent har fået mindre. Det er især de unge, der ofte 

skifter bolig, som oftest har fået stigende boligudgifter. Det 

er oftere familier med en i forvejen høj boligudgiftsbelastning, 

der oplever en øget belastning. Men for 90 procent af befolk-

ningen har den økonomiske krise ikke haft betydning for 

deres boligudgifter. Det er formentlig dem, der ikke har 

skiftet bolig og ikke har haft lån med variable rente i større 

omfang”, forklarer Hans Skifter Andersen. 
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flugt fra Huse fra 1960-90

Kun få ændringer er at spore i købernes valg af boliger. ”De 

nyeste tal tyder på, at køberne i stort tal fravælger parcel-

huse opført i årene 1960-90”, tilføjer Hans Kristensen. 

”Måske har prisfaldet på ejerboliger øget efterspørgslen 

efter huse af bedre kvalitet – både nyere og ældre med stil 

og atmosfære.” 

øget efterspørgsel i fremtiden

”Vi undersøger, hvor folk gerne vil bo, og hvor de forventer 

at komme til at bo inden for fem år. Vi spørger til drømme og 

forventninger. Men vi ved ikke, hvad de rent faktisk gør”, 

forklarer Hans Skifter Andersen. Men han understreger 

samtidig, at alt tyder på øget efterspørgsel i de kommende 

år.

”Boligkrisen har ikke afskrækket befolkningen. Prisfald har 

tværtimod styrket ønsket om at eje sin egen bolig”, siger 

Hans Kristensen. ”Men usikkerheden om, hvor længe pris-

faldet fortsætter, er sandsynligvis en forklaring på, at 

mange fortsat tøver med at realisere deres præferencer. Det 

tyder på, at der i disse år ophobes et behov for at få realise-

ret  drømmen. Kommunerne må forvente en øget efterspørg-

sel efter ejerboliger i fremtiden, når de unges indkomster 

og boligbehov stiger. Drømmen er så stærk, at så snart 

krisen slipper sit tag, øges efterspørgslen. Kommuner, der 

nu ligger inde med grunde, de ikke har kunnet sælge, kan 

se lys forude, for alt tyder på, at der bliver brug for nybyg-

gerier.”

nogle Hovedkonklusioner

• Vi vil eje

• Vi vil selv bestemme 

• Vandgrødsperioden pist væk

• Øget efterspørgsel i fremtiden

• Flere vil bo i bycentrene 

• Kun få vil undgå boligområder med nydanskere

• Boligudgifterne opleves mindst belastende i ejerboliger

• Boligkrisen forstærker de unges drømme om ejerboliger

• Boligkrisen påvirker ellers ikke boligdrømmene

”mere end 40 procent af de nuværende 

lejere ønsker at flytte til en ejerbolig, 

og mange af dem er unge.”

”drømmen om eget hus er så stærk, 

at så snart krisen slipper sit tag, 

øges efterspørgslen.” 

læs mere

Befolkningens boligønsker 

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

www.bovel.dk

Hans kristensen

Sociolog, centerleder

Sociologisk Institut

Københavns Universitet 

hk@soc.ku.dk

Hans skifter andersen

Civilingeniør, økonom, seniorforsker

Statens Byggeforskningsinstitut

Aalborg Universitet

hsasbi.dk



78

parcelhusets 
tidsalder

”forstadskvartererne har spist 

store landområder, som før var natur. 

det er et ret dårligt bytte.”

Foto: Hedvig Vestergaard



79

Det fritliggende hus med have giver privathed, ro og mulig-

heder for at bygge om efter lyst og behov. Det er kvaliteter, 

som de fleste danskere sætter højt. I en undersøgelse fra 

2001, blev danskerne spurgt om, hvordan de ønskede at bo 

om 5 år. 72 procent svarede, at de foretrak at bo i ejerbolig. 

Og de, der foretrak ejerboligen, ønskede et enfamiliehus, de 

var fortrinsvis under 50 og i et parforhold. Ældre og enlige 

ønskede i højere grad at bo til leje og lagde vægt på fordelen 

ved, at husværten stod for drift og vedligehold.  

I et større historisk perspektiv er det udbredte og ønskede 

parcelhus en forholdsvis ny tendens. Hedvig Vestergaard 

forsker i det danske boligmarkeds udviklinger gennem de 

seneste par århundreder. Hun fortæller, at ønsket om par-

celhusets placering øverst på danskernes boligønskeseddel 

er en forholdsvis ny tendens, som for alvor viste sig efter 2. 

Verdenskrig.

”Før da boede de fleste mennesker i lejeboliger. Også de 

rige,” fortæller Hedvig Vestergaard. ”Indtil omkring 1940 var 

der ikke nogen økonomisk fordel ved at bo i egen bolig frem 

for i en lejebolig. Først derefter blev boligkøb set som den 

mest fordelagtige investering, folk kunne foretage sig. Så 

hele koblingen mellem økonomisk frihed, livsopsparing og 

boligkøb kom først på det tidspunkt, og tog til op gennem 

1950´erne og 1960´erne,” fortæller Hedvig Vestergaard.

opfindelsen af forstaden

Hedvig Vestergaards statistiske forskning har afsløret nogle 

historiske bevægelser, hvor det danske boligmarked har 

bevæget sig fra overvejende at bestå af lejeboliger til at 

ejerboliger i dag udgør godt halvdelen. Den enkelte bolig er 

også blevet større, samtidig med at vi bor færre i hver hus-

stand, og det har betydet, at der på 40 år næsten er sket en 

fordobling i antallet af kvadratmeter bolig pr. indbygger, fra 

29 m2 i 1960 til 52 m2 i år 2000.

Desuden har vi med urbaniseringen udviklet en historisk ny 

byform, nemlig forstaden, hvori langt de fleste fritliggende 

huse befinder sig. Og netop fremvæksten af forstaden er 

grunden til, at Hedvig Vestergaard ikke er begejstret for, at 

parcelhuset er så dominerende en boligform. ”Parcelhus-

kvarterer er ikke rigtigt bykvarterer. Husene ligger for langt 

fra hinanden til, at der kan opstå byliv og fællesskab. Sam-

tidig spiser forstadskvartererne store landområder, som før 

var natur. Det er et ret dårligt bytte,” siger hun.

andel og almen 

Ud over parcelhusets succes har også to væsentlige bolig-

bevægelser haft betydning for, hvordan vores samlede bo-

ligmasse ser ud i dag. Den ene er andelsboligforeningen, 

som fik et opsving i 1975, da det blev muligt for lejere i en 

privat udlejningsejendom sammen at købe deres ejendom 

til udbudspris og organisere boligøkonomien i et fællesskab.

”I begyndelsen af 1980´erne kom der også støtte til byggeri 

af nye andelsboliger, og dermed begyndte antallet af private 

andelsboliger i form af mindre tæt-lav bebyggelser at stige,” 

fortæller Hedvig Vestergaard.

Den anden væsentlige boligbevægelse er den almene sektor, 

der manifesterede sig som socialt boligbyggeri i 1930´erne 

med ideer om, at det er fællesskabets ansvar at opføre bo-

liger for den fattigste og mest udsatte del af befolkningen. 

Under og efter 2. Verdenskrig blev der oprettet boligselska-

ber i alle større byer, og industrialiseringen af byggeriet 

medførte, at der op gennem 1960´erne og 1970´erne lyn-

hurtigt kunne opføres store moderne men ensartede al-

mene boligbebyggelser, som siden er blevet de kvarterer, vi 

i dag karakteriserer som socialt udsatte byområder.

boligmarkedet opdelt i tunneller

Vi har altså en række forskellige boligformer i Danmark, men 

Hedvig Vestergaard peger på, at mobiliteten på boligmarke-

det privatejede parcelhus i form af et fritliggende enfamiliehus 

er danskernes foretrukne boligform, og det udgør godt 40% af 

de 2,5 millioner danske boliger. men sådan har det ikke altid 

været, og derfor kan det også sagtens ændre sig i fremtiden, 

mener økonom Hedvig vestergaard. i 30 år har hun studeret 

tal om danskernes boliger, og hun ser parcelhuset som en ret 

ny boligform, der er med til at gøre boligmarkedet usmidigt og 

svært at komme ind på.

parcelhusets 
tidsalder
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det er stærkt begrænset. Den almene sektor, andelsboliger, 

ejerboliger og privat boligudlejning fungerer som sideord-

nede, men adskilte boligsystemer. Hedvig Vestergaard kalder 

systemerne for tunneller, og fra hendes helikopterblik ska-

ber denne opdeling et overordnet problem med det danske 

boligmarked i dag: ”Hver sektor fungerer i sin egen tunnel, 

det vil sige, at der stort set kun er mobilitet inden for den 

enkelte sektor: Hvis man ejer en bolig, kan man sælge den 

og købe en anden. Hvis man er lejer af en almen bolig, kan 

man typisk over tid få adgang til bedre og bedre boliger hos 

samme boligselskab. Lejeboliger hos private udlejere får 

man adgang til ved at kende nogen, som kender nogen eller 

ved at være med i en særlig klub. Men der er meget lidt 

mobilitet på tværs,” fortæller Hedvig Vestergaard.

unge Har svært ved at komme 

ind på boligmarkedet

Den manglende mobilitet på tværs betyder, at selv med 

mange typer af boliger på markedet, er den reelle fleksibilitet 

på boligmarkedet begrænset. ”Især er det meget svært at 

komme ind på det danske boligmarked, når man er ung og 

først får brug for en bolig,” siger Hedvig Vestergaard. ”Valget 

bliver ofte en dyr ejerbolig, da det ikke er muligt at få en leje-

bolig, som ofte vil være en mere passende startbolig.”

læs mere

Det danske boligmarked – udvikling i boligforsyning og boligønsker 

Statens Byggeforskningsinstitut og AKF, Byforum, 2001

Housing and Social Cohesion in Densely Settled Denmark 

I Urban sustainability and governance: New challenges in Nordic-baltic 

housing policies, New York, Nova Science Publishers, Inc., 2009

Ny by ved StoreRørbæk. Boliger og beboere 

H. Vestergaard, T. Ærø,  A. Lyduch, Statens Byggeforskningsinstitut, 2006

Hus med have! I Byplan, 2006, 58 (4)

Single family detached housing – A branch of paradise or a problem? 

I Home ownership. Getting in, getting from, getting out. Part II. Housing 

and Urban Policy Studies 30. Delft University Press, J. Doling, J & E. 

Elsinga, 2006

”Hver boligsektor fungerer i sin egen 

tunnel, det vil sige, at der stort set 

kun er mobilitet inden for den enkelte 

sektor.”

Foto: Hedvig Vestergaard
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den danske boligs Historie

Det danske boligmarked har gennemgået en udvikling fra 

primært at være et udlejningsmarked for 150 år siden til i 

høj grad at være et ejermarked i dag.

Historisk set har boligforsyningen oprindeligt været 

domineret af selvforvaltning og selvbyggeri, især i forbin-

delse med udøvelse af primære erhverv som landbrug og 

fiskeri. I den tidlige del af industrialiseringen blev boliger en 

del af aflønningen for, at arbejderne kunne bo tæt ved de nye 

arbejdspladser. I byerne førte industrialiseringen til en vækst 

i byggeriet især af private udlejningsejendomme.

Sideløbende voksede et socialt engagement frem i det 

offentlige, som bl.a. kom til udtryk gennem socialt boligbyg-

geri og huslejereduktion. Det første egentlige sociale bolig-

projekt blev bygget i 1857, da lægeforeningen opførte boliger 

til fattige.

I begyndelsen af det 20. århundrede kom der vand, afløb, 

gas og el i husene, hvilket gjorde nybyggeriet langt mere 

attraktivt end de ældre boliger. Efter den økonomiske ned-

tur i begyndelsen af 1930´erne blev der indført støtte til 

byggeriet. I løbet af 1930´erne fik boligpolitikken et social-

politisk sigte, som i første omgang var rettet mod de dår-

ligst stillede, men senere blev denne retning udvidet til et 

reelt velfærdspolitisk sigte om gode boliger for alle.

Efter 2. Verdenskrig var der udbredt bolignød, og bolig-

markedet var gået i stå. Men i løbet af 1950´erne kom der 

for alvor gang i nybyggeriet, og industrialiseret modulbyg-

geri fik fordele gennem støttesystemer. 

Op gennem 1960´erne og 1970´erne blev der bygget 

mange hundrede tusinder boliger i Danmark. Velstillede 

lønarbejdere i byerne forlod lejeboliger i byerne til fordel 

især for nybyggede parcelhuse, der skød op i store forstads-

kvarterer omkring byerne. En høj inflation, ret til at trække 

renteudgifter af lån fra skatteindtægten og den lave beskat-

ning af værdien af at bo i egen bolig gjorde huskøb til den 

mest fordelagtige investering på det tidspunkt. 

Den anden boligform, der blev masseproduceret op gen-

nem 1960´erne og 1970´erne, var kvarterer af boligblokke. 

Denne hurtige byggeform blev især udnyttet af det almene 

område, der fik ansvaret for også at sørge for billige og 

gode lejeboliger til samfundets mest trængende. I 1975 fik 

andelsboligforeninger et opsving, da det blev muligt for 

lejere af en bygning at gå sammen om at købe deres hus. 

Siden 1980´erne er der i de største byer gennemført by-

fornyelsesprojekter, som har saneret de gamle og ringe 

boliger i byernes midte og opgraderet boligmassen.

1990´erne og 2000´erne har ikke ændret meget på balan-

cen mellem leje- og ejerboligerne. Men prisudviklingen 

har været turbulent. Først med store prisfald efter ´kartof fel-

kuren´fra 1987 til 1993, så med accelererende prisstigning 

frem til 2006 – og siden da med prisfald især i hovedstads-

området. Bosætningsmønstret har dels udtyndet de peri-

fere landområder, dels ført til en spredt byvækst omkring 

landets største byer. Dertil kommer, at andelsboliger mere 

og mere er kommet til at ligne ejerboliger – både hvad an-

går priserne og ejernes holdninger til ejerskab. 

Foto: Hedvig Vestergaard
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privat 
boligudlejning
under lup

fotoideer:  etagebolig ældre
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Hans Skifter Andersens arbejde er baseret på en spørgeske-

maundersøgelse sendt til 2000 repræsentativt udvalgte 

ejere af private udlejningsejendomme med tre eller flere 

boliger. De svarer på en lang række spørgsmål og giver også 

hver oplysninger om en af deres ejendomme. Målet har 

været at undersøge, hvem der investerer i private udlejnings-

boliger og hvorfor. Hans Skifter Andersen har også søgt svar 

på, hvordan ejerne driver ejendommene, hvordan sektoren 

fungerer, og hvilke forskelle der er på de forskellige typer af 

udlejere.

en kommunal boligpolitik 

”Denne undersøgelse giver indsigt i en ellers ukendt del af 

boligmarkedet”,  fortæller Hans Skifter Andersen. ”Jeg hå-

ber, kommunerne her får et grundlag for at beslutte, hvilken 

politik de ønsker at føre over for den private boligudlejnings-

sektor i fremtiden.” 

privat udlejning giver fleksibilitet 

Der er ca. 450.000 private udlejningsboliger i Danmark. 

Heraf er kun 245.000 egentlige boliger i egentlige udlejnings-

ejendomme med 3 eller flere boliger, mens der er 145.000 

udlejede ejerboliger og ca. 30.000 udlejede boliger i tofami-

liehuse. De private udlejningsboliger udgør 18 procent af 

boligmassen. 

”De private udlejningsboliger spiller en vigtig og nyttig rolle 

for fleksibiliteten på hele boligmarkedet”, fastslår Hans 

Skifter Andersen. ”Folk er mere bundet i ejerboliger og den 

almene sektor, men i den private udlejningssektor flytter de 

ud og ind. Gennemstrømningen er høj. Boligerne er for 

mange en station på vejen i deres boligkarriere. En midler-

tidig bolig for unge, der flytter hjemmefra, og for par, der 

flytter sammen eller bliver skilt. Mange beboere er enlige, 

og en del er uden for arbejdsmarkedet eller har lavere ind-

komst, men der er ikke tale om en overvægt af socialt svage 

beboere. En del beboere har ikke råd til selv at købe en bolig, 

så de efterspørger udlejningsboliger, selvom de ville fore-

trække en ejerbolig.” 

mindre statsstøtte

Op til 2. Verdenskrig var de private udlejningsboliger den 

dominerende sektor i Danmark, men især de seneste 20 – 30 

år er sektorens andel faldet brat. Dels fordi der primært er 

bygget almene boliger, og dels fordi en del af de private 

udlejningsboliger er omdannet til andelsboliger. 

Den private udlejningssektor har ikke fået den samme di-

rekte eller indirekte statsstøtte gennem skattesystemet som 

de øvrige ejerformer. Derfor er det dyrere at bo i en nybygget 

privat udlejningsbolig end i en nybygget ejerbolig, almen 

bolig eller andelsbolig.

en meget blandet sektor. sådan lyder karakteristikken 

fra civilingeniør og økonom Hans skifter andersen, 

når han skal beskrive den private udlejningssektor i 

danmark. selvom den udgør 18 procent af boligmarkedet, 

er den uudforsket. indtil nu, hvor omfattende data giver 

ny viden. 

private udlejningsboliger – ejendomstyper 

Beregnet antal private udlejningsboliger ud fra BBR registeret 

fordelt på ejendomstyper 01.01.2004.

 Antal boliger Procent

  

Ikke-selvstændig bolig  25.225  6

Udlejet ejerbolig/sommerhus  145.345  32

Enkeltbolig i ejendom  5.615  1

Tofamiliehus  29.850  7

Ejendom med 3-5 boliger  47.270  11

Ejendom med 6-10 boliger  55.015  12

Ejendom med 11-20 boliger  42.650  9

Ejendom med over 20 boliger  99.695  22

Ikke placeret i boligtype  1.350  0,3

Total  452.015  100
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professionelle ejer de fleste ejendomme

Undersøgelsen viser, at professionelle udlejere med udlej-

ning som hovederhverv – det er enten privatpersoner eller 

ejendomsselskaber – udgør 38 procent af ejerne. De ejer 62 

procent af ejendommene og 77 procent af boligerne.

En meget stor del af udlejerne – 40 procent - er privatper-

soner med udlejning som bierhverv (kaldet ’små investorer’). 

De ejer få og små ejendomme og har derfor kun 29 procent 

af ejendommene og 14 procent af boligerne. En anden 

gruppe har ejendommene for at bruge dem til erhverv eller 

bolig for sig selv eller andre (’brugerne’). Endelig er der en 

gruppe af ’non-profit ejere’, der af forskellige grunde driver 

ejendomme, som ikke skal give overskud.

”Vi har en relativt stor andel af professionelle udlejere på det 

danske marked”, forklarer Hans Skifter Andersen. ”De lever 

af ejendomsdrift, lægger oftere vægt på langsigtede strate-

gier og går efter det langsigtede afkast på investeringen, 

som den økonomiske teori forventer, at de gør. For mange 

af dem spiller økonomien på kort sigt dog også en rolle.” 

Undersøgelsen tyder også på, at der fortsat er mange pri-

vatpersoner, der investerer i private udlejningsejendomme. 

Pensionskasserne mv. udgør et meget lille antal, men de har 

mange og store ejendomme. 

mange forskellige motiver  

Motiverne for at købe udlejningsejendomme varierer meget. 

For ca. en tredjedel var investeringen den vigtigste drivkraft. 

For en anden tredjedel har det været afgørende for ejeren at 

opnå beskæftigelse og en løbende indkomst ved boligudlej-

ning. Andre lægger vægt på muligheden for at kunne tjene 

penge på at renovere boligerne. For nonprofit selskaberne 

er det et meget vigtigt formål at kunne leje ud til specifikke 

grupper. Det er ofte derfor, at selskaberne er oprettet.

En relativt stor andel af udlejerne lægger vægt på, at ’ejen-

dommen skal se pæn ud’ eller ’at lejerne er tilfredse’. Det 

er især nonprofit selskaber og ejere, der selv bruger ejen-

dommen, som prioriterer andet end de økonomiske strate-

gier.

Huslejen Højest i ældre ejendomme

Huslejen i ejendomme ejet af professionelle og nonprofit 

selskaber ligger højest, mens boliger ejet af små investorer 

ligger mere end 30 pct. under gennemsnittet, og huslejen er 

endnu lavere i ejendomme ejet af brugerne. Lejen er højere 

i de større byer og mindre end gennemsnittet i de mindre 

(-28 pct.). De højeste huslejer findes ikke i de nyeste ejen-

domme opført efter 1970, men i de ældste fra før 1940. 

professionelle bruger mest på vedligeHoldelse

Driftsudgifterne er beregnet til ca. 350 kr. pr. m2, men de 

varierer meget. De små investorer har de laveste udgifter, 

og de professionelle bruger mere end tre gange så meget 

som de små investorer på vedligeholdelse. 

”Vi ser markante forskelle på vedligeholdelse og drift”, un-

derstreger Hans Skifter Andersen. ”De professionelle inve-

sterer mere i deres ejendomme og har langt højere drifts- og 

vedligeholdelsesudgifter. De laver forbedringer, fordi de 

vurderer, at det er bedst for ejendommen, at den holdes ved 

lige. Disse investeringer giver overskud på langt sigt. Men 

andre investerer ikke i vedligeholdelse, fordi de har fokus 

på, at driften hvert år skal give overskud med det samme.” 

afregulering i gang

I de senere år har den private udlejningssektor oplevet stig-

ninger i huslejen. Gennemsnitshuslejen er beregnet til ca. 

800 kr. pr. m2, men i ejendomme, hvor mere end halvdelen 

af boligerne er renoveret, er huslejen oppe på 1.500 kr. pr. 

m2. Hvis en bolig renoveres gennemgribende efter Boligre-

”de private udlejningsboliger spiller 

en vigtig rolle for fleksibiliteten på 

hele boligmarkedet.”
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afkast

Det beregnede afkast for ejere af private udlejningsejendomme 

i 2005. Det totale afkast beregnet som summen af det direkte 

nettoafkast og beregnet værdistigning divideret med den skønnede 

salgsværdi. Fordelt på ejendomstyper 01.01.2004.

Huslejeindtægter

Huslejeindtægter pr. m2 (2005) for forskellige ejertyper 

og små og større byer. Fordelt på ejendomstyper 01.01.2004.

”Huslejereguleringens betydning er allerede 

væsentligt reduceret, og  huslejerne er kommet 

nærmere på et markedsniveau”

typer af udlejere

Andel af henholdsvis ejere, ejendomme og boliger, der tilhører 

forskellige typer af udlejere (procent).Fordelt på ejendomstyper 

01.01.2004.

flyttende Husstande

Andelen af flyttende husstande i forskellige grupper og 

situationer, som flytter til en privat udlejningsbolig i 2002 

(procent). Fordelt på ejendomstyper 01.01.2004.
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guleringslovens §5, stk. 2, ophæves den omkostningsbe-

stemte husleje, og lejen kan opkræves til markedspriser. 

”Huslejereguleringens betydning er allerede væsentligt re-

duceret, og  huslejerne er kommet nærmere på et markeds-

niveau. Det skyldes primært §5, stk. 2 renoveringerne. 

Reglerne har betydet, at der i en vis udstrækning er sket en 

de facto afregulering af sektoren”, fastslår Hans Skifter 

Andersen, der anbefaler en gennemgribende revision af 

reguleringen af sektoren. ”I dag er der enorm forskel på 

huslejerne i boliger af samme kvalitet. Det er folk med for-

bindelser, der får de gode og billige boliger. Der er brug for 

ændringer, således at der bliver en bedre overensstem-

melse mellem prisen for en bolig, og den kvalitet, man får. 

Og det ville også afskaffe ventelisterne. Udlejer skal annon-

cere frit tilgængeligt for alle, og hvis boligen ikke kan lejes 

ud, så er den for dyr, og lejen må sættes ned. Princippet om, 

at investeringer udløser afregulering er godt. Det er vigtigt, 

at man ikke afregulerer de ejendomme, der er i dårlig stand.”

små investorer størst overskud 

Det økonomiske afkast af investering i private udlejnings-

ejendomme har været højt i de seneste 10 år, men det 

skyldes fortrinsvist værdistigninger, mens det direkte net-

toafkast af driften har været lavt. Det gælder især for de 

professionelle udlejere, som har haft et lavt direkte afkast, 

men højere værdistigninger. De mindre professionelle udle-

jere har haft et større overskud af driften, men det skyldes 

primært, at de har sparet på udgifterne til drift og vedlige-

holdelse.

størst overskud i de mindre byer

Det gennemsnitlige resultat før skat ligger på 250 kr. pr. m2. 

Det er de små investorer, der har den højeste indkomst på 

374 kr. pr. m2 på trods af deres lavere huslejeniveau. De 

professionelle får 270 kr. 

”der er brug for ændringer, således at 

der bliver en bedre overensstemmelse 

mellem prisen for en bolig, og den kva-

litet, man får. ”
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læs mere

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse, 2007 

www.bovel.dk og www.sbi.dk 

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi, 2008, 

www.bovel.dk og www.sbi.dk

Privat boligudlejning – en glemt boligsektor på vej mod afregulering

Samfundsøkonomen nr. 5, 2008. www.bovel.dk
den private boligudlejnings betydning 

for det kommunale boligmarked

Positiv

• En fleksibel sektor, som tilpasser sig lokale vilkår 

• Boliger tilgængelige ved akut boligbehov

Negativ

• Sektoren har ikke en boligsocial forpligtelse

• Der er store forskelle i vedligeholdelsesstandard 

og kvalitet

Selvom huslejerne er mindre i de små byer er det alligevel 

her, at man realiserer det største overskud. Undersøgelsen 

viser, at den løbende drift af private udlejningsejendomme 

kun giver et lavt direkte nettoafkast, men at de senere års 

prisstigninger har medført, at der alligevel har været et godt 

totalt afkast, fordi kapitalgevinsterne har været ret store. 

Som et gennemsnit for alle ejendomme er beregnet et di-

rekte nettoafkast på 2 procent samt et totalt afkast før skat 

på 14 procent.

ejere ikke skræmte

Udsigterne for sektoren ikke så gode efter, at de seneste 15 

års værdistigninger på udlejningsejendomme er ophørt. Men 

det afskrækker ikke de private udlejere. 28 procent vil gerne 

sælge, men det er primært for at frigøre midler til køb af 

andre ejendomme. Der skal meget til at skræmme ejerne af 

de private udlejningsejendomme væk. De holder fast og 

venter på bedre tider.
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andelsboligen
tidligere var det nødvendigt at stå på venteliste 

eller at overtage en andelslejlighed fra venner eller 

familie for at komme ind i andelsboligforeningernes 

fællesskab. men så steg andelskronen, og andele 

begyndte at blive solgt til markedets tårnhøje 

priser – indtil boblen brast. transformationen 

er endnu i gang. antropolog maja Hojer bruun 

beskriver de nye tider, hvor økonomiske hensyn 

skal sameksistere med venskaber og værdier.  
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Hvad vil det sige at eje og drive et hus i fællesskab som an-

delsforening? Sådan lyder spørgsmålet, som Maja Hojer 

Bruun søger svar på i arbejdet med sin ph.d. “Boligfælles-

skaberne er under stadig forandring. Markedet spiller en 

stigende rolle for andelsboligformen, og derfor er det spæn-

dende at undersøge, hvilke værdier der knytter sig til at bo 

sammen.”

samfundets fælleseje?

7 procent af den samlede boligmasse i Danmark er andels-

boliger, men i København udgør de en tredjedel af alle boli-

ger, og Maja Hojer Bruun understreger, at mange danskere 

opfatter andelsforeninger som et fælles kultur- og sam-

fundsanliggende. ”Der er en forventning om, at andelsfor-

eningerne er moralsk forpligtet både udadtil og indadtil og 

ikke lukker sig om sig selv. Mange mener, at alle har ret til 

en andelsbolig, fx mens de er unge og læser og har brug for 

et billigt sted at bo i byen. Derfor har der også været en bred 

indignation over, at andelsboligerne er blevet så dyre.” 

penge og venskaber - og andre dilemmaer

Maja Hojer Bruun har deltaget i et væld af bestyrelsesmøder, 

arbejdsdage og sociale arrangementer i andelsforeninger i 

løbet af mere end et år. Hun har interviewet 35 forskellige 

beboere i deres andelsboliger, besøgt folk i gården, obser-

veret det sociale liv og fulgt debatten i medierne. 

”Jeg kan se konflikter og dilemmaer i andelsboligforenin-

gerne. De er jo et stort socialt eksperiment, hvor vi samler 

noget af det, som ellers fremstår som uforeneligt i det mo-

derne liv. Flere generationer bor under samme tag. Fælles-

skabet dyrkes gennem arbejdsdage, samvær i gården og det 

fælles ansvar for husets vedligeholdelse og økonomi. Man 

ønsker sig et levende miljø, hvor der skal være plads til alle. 

Der er ofte mindre grupper af beboere, som også er tætte 

venner, og måske holder sammen, når der skal tages be-

slutninger til andelsforeningens generalforsamling. Og en-

delig er der beboernes egne familie- eller vennefællesska-

ber, som rækker ud over husets fire vægge. Venskab, 

naboskab og fællesskab skal plejes, samtidigt med at man 

skal træffe svære afgørelser om penge og økonomi. Jeg kan 

se, at det giver problemer at forene det hele. Hvem skal man 

tage hensyn til? Hvem og hvad skal man være loyal overfor? 

Hvilket fællesskab er det vigtigste?”

værdier konkurrerer

“I andelsforeninger har man forhandlede løsninger. Man 

diskuterer ventelister, prissætninger, forbedringer af huset 

og gården og prioriteringer mellem altaner, legeplads eller 

facaderenovering. Men nedenunder diskussionerne ligger 

der noget, som ikke italesættes og ikke når op til overfladen, 

nemlig de forskellige konkurrerende værdier fx om hvad der 

er et godt børne- og familieliv, hvordan et roligt og æstetisk 

gårdmiljø ser ud, og hvilken rolle det sociale ansvar skal 

spille.”

penge med ud

Maja Hojer Bruuns undersøgelse viser også, at mange an-

delsforeninger har ændret praksis i forbindelse med bolig-

krisen. 

”Tidligere forholdt foreningerne sig til de fremtidige bebo-

ere gennem regler for, hvem der måtte stå på foreningens 

venteliste, og måske kendte man nogen, man gerne ville have 

ind. Men nu handler valget af nye indflyttere i højere grad om 

økonomi. Foreningerne tænker i fremtidige beboere, som 

helst skal synes, at det er attraktivt at købe en andelslejlig-

hed i lige præcis deres forening. Informationsmateriale til 

ejendomsmæglere er et helt nyt element. Man tænker også 

i at få penge med sig videre. Det giver nye spændinger mel-

lem at have et hjem og fællesskab her og nu og at bruge 

andelsboligen som et skridt på vejen til en anden bolig.”

mellem marked 
og fællesskab
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Tidligere var det attraktive ved andelsboligen de billige priser 

og de sociale netværk. Men nu arbejder mange andelsfor-

eninger med at eksplicitere værdierne ved at bo i andelsfor-

ening. Der er ved at ske en omlægning af den økonomiske 

opsparing og sociale investering ved at bo i andelsforeninger, 

som tidligere blev ”udbetalt” gennem penge under bordet 

eller ”forrentet” gennem gensidig hjælp.”

andre traditioner i østeuropa, england og usa

Maja Hojer Bruun kan se store forskelle, når hun sammen-

ligner danske andelsforeninger med coops i New York og 

andelsbevægelsen og den såkaldte Garden City bevægelse 

i England, startet af kristelige socialister og sociale refor-

matorer i slutningen af 1800-tallet. ”I forhold til England er 

danske andelsforeninger mindre ideologiske, spirituelle el-

ler principorienterede, men mere bredt folkelige og fælles-

maja Hojer bruun

Antropolog, pd.h-studerende

Københavns Universitet

maja.hojer@anthro.ku.dk

Ph.d.-afhandlingen forventes færdig i 2011

skabsorienterede. I forhold til private coops i New York er de 

mindre markedsorienterede og professionaliserede. Forskel-

lige ejerskabs- og samarbejdsformer udvikler sig forskel-

lige steder ud fra historiske, kulturelle og økonomiske om-

stændigheder.” 

I Østeuropa og Rusland, hvor Maja Hojer Bruun tidligere har 

arbejdet, skete privatiseringen af de statsejede boliger lyn-

hurtigt efter de kommunistiske systemers sammenbrud. 

Østeuropæere forbinder bofællesskaber med tvangskol-

lektivisering og den tvungne placering i fælleslejligheder, 

hvor flere familier delte køkken og bad. Derfor er østeuro-

pæerne i dag ikke ivrige efter at skulle finde fælles løsninger. 

De vil helst eje deres boliger privat, mens det er uklart, hvem 

der er ansvarlige for fællesområder, facader, tage osv.”

fællesskab med forskellige fortolkninger

Maja Hojer Bruun pointerer, at vi i Danmark har hundrede 

års erfaringer med at forvalte privat ejerskab kollektivt gen-

nem forskellige former for foreninger – andelsforeninger, 

ejerforeninger, grundejerforeninger osv. – som der opstår 

forskellige fællesskabsformer omkring. ”Ordet fællesskab 

henviser til de sociale bånd og regler, der kommer af at 

lægge sine hjorder sammen og tage vare på får og kvæg (fæ) 

sammen. De fleste danskere forbinder fællesskab med noget 

positivt, hvis man forstår at overholde fællesskabernes 

uskrevne regler om respekt for folks uafhængighed og behov 

for privatliv. Meget kan stadig lade sig gøre i en andelsfor-

ening, fordi man er flere, der kan etablere en opsparing, 

ansætte en gårdmand og få tilskud til at få lavet gården, men 

min undersøgelse viser, at fællesskaberne i og omkring 

andelsforeningerne er under forandring, hvor markedstænk-

ning og kapitalgevinster spiller en stigende rolle.”

”fællesskaberne i og omkring andels-

foreningerne er under forandring.” 
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”krisen har givet nye spændinger mellem 

at have et hjem og fællesskab her og nu 

og at bruge andelsboligen som et skridt på 

vejen til en anden bolig.”
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mange af det moderne samfunds sociale udfordringer kon-

centreres i den almene boligsektor. derfor er sektoren nødt 

til at udvikle nye løsninger på komplekse problemer sammen 

med stat og kommuner. Cand.scient.adm. lars a. engberg 

vurderer, at den moderniseringsproces kan inspirere mange 

andre politikområder. 
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”Den almene boligsektor i Danmark er interessant af mange 

grunde: Den rummer 21 procent af landets boliger, og huser 

næsten en million mennesker. Beboerne har flertal i den 

demokratiske styring af mere end en halv million boliger. Vi 

kan lære meget af at se på, hvordan styrings- og demokrati-

modellen virker i praksis. Sektoren udfordres af ghettoisering 

og et krav om fornyelse, og der bruges rigtig mange midler 

på at udvikle de almene boligområder,” siger Lars A. Eng-

berg, der i en årrække har forsket i den almene boligsektor. 

”Men pengene bruges, uden at stat, kommuner og sektor 

helt har fundet de håndtag, der skal til for at skabe den 

udvikling, man ønsker sig. Der er ingen tvivl om, at kom-

muner og boligorganisationer står over for en kæmpe ud-

fordring. Det tvinger dem til at tænke nyt, til gavn for os alle.”

beboerdemokratiets udfordringer

Lars A. Engberg vurderer, at beboerdemokratiet i den al-

mene boligsektor umiddelbart fungerer godt. De fleste be-

boere har kendskab til afdelingsbestyrelsen. Hver tredje har 

deltaget på et afdelingsmøde inden for det seneste år. Det 

aktivitetsniveau har været nogenlunde uændret i de seneste 

10 år. I 1997 svarede lidt over halvdelen af de adspurgte ja til 

spørgsmålet om beboerdemokratiet har stor eller nogen 

betydning for deres tilfredshed med at bo i en almen bolig, 

og i 2007 var niveauet det samme. 

”Beboerdemokratiet fungerer, og det bakkes op af beboerne. 

Men der er problemer med repræsentativitet og rekruttering, 

og den klassiske foreningskultur, som modellen bygger på, 

er i krise.”

”Der er et misforhold mellem boligforvaltningskulturen i 

beboerdemokratiet og de udfordringer, som boligselska-

berne står overfor. Beboerdemokraterne går op i teknik og 

økonomi, og kulturen er heller ikke gearet til at tage sig af 

komplekse sociale udfordringer, der kommer til områderne 

ude fra. Derfor er det interessant, at det omgivende samfund 

typisk opfatter ghettoiseringsproblemer som den almene 

sektors problem.”

anvisningsret

At det hænger sådan sammen skyldes, at ghettoisering i 

Danmark især finder sted i almene boligområder. Baggrun-

den for det er bl.a. en regel, som giver kommunerne anvis-

ningsret til 25 procent af de almene boliger. Lejlighederne 

anvises til borgere, som ikke selv kan erhverve sig en bolig. 

Ofte flytter de borgere, der kommer i arbejde fra den al-

mene afdeling. Det har givet den uheldige effekt, at nogle 

almene boligområder tømmes for erhvervsaktive, mens de 

tilflyttere, som kommunen anviser, typisk står uden for ar-

bejdsmarkedet eller befinder sig i en socialt vanskelig si-

tuation. For at dæmme op for ghettoiseringstendenserne har 

man givet lov til, at boligsøgende med fast arbejde springer 

køen over til boliger i nogle af de mest udsatte boligområder. 

Tanken er, at boligområder trives bedst med en blandet 

beboersammensætning.

fokus på gHettoisering

Lars A. Engberg peger på, at det officielle Danmark de se-

neste 15 år har beskæftiget sig en hel del med ghettoise-

ringsproblemerne. I begyndelsen af 1990’erne gjorde en 

række borgmestre på den københavnske vestegn opmærk-

som på ghettoiseringen, og siden har stat og kommuner 

gennemført en lang række tiltag for at modarbejde ghettoi-

seringstendenserne. Det seneste initiativ var Programbesty-

relsen, som regeringen nedsatte. I perioden 2004 til 2008 

arbejdede den med at udvikle strategier til bekæmpelse af 

ghettoisering i Danmark.

mangler koordinering

Lars A. Engbergs forskning peger på, at de lokale indsatser 

forny den 
almene 
boligsektor
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den almene boligsektor

• Den almene sektor rummer 21 procent af landets 

boliger

• Næsten 1 million mennesker bor i almen bolig

• Hver tredje beboer har deltaget på et afdelings-

møde inden for det seneste år

• De lokale indsatser mod ghettoisering er ofte 

 ukoordinerede

• Der er brug for en ny styringsdialog mellem 

 kommuner og boligorganisationer

• Kommunale forvaltninger skal kende og forstå 

hinanden bedre, så et egentligt samarbejde kan 

etableres

• Nye strategier for samarbejde afprøves bl.a. 

 i Avedøre, Albertslund, Odense og København

mod ghettoisering er ukoordinerede. Det afspejles i pulje-

strategien og i de administrative systemers fragmenterede 

forvaltningslogik. Kommunerne har vanskeligt ved at lave en 

samordnet og prioriteret indsats rettet mod de udsatte om-

råder, og de almene boligorganisationer kan i praksis have 

ganske svært ved at samarbejde. Indsatserne udvikles i rela-

tivt lukkede projekter, og projekterne er ikke altid vokset ud 

af et behov eller ønske, som er formuleret lokalt i kvarteret. 

”Det almindelige er, at kræfterne ikke er forenet i de pro-

blemfyldte almene boligområder. Det er et kerneproblem, 

der skal løses”, understreger Lars A. Engberg. ”Der er brug 

for helt nye styrings- og samarbejdsformer, som forener 

processerne, og som mere effektivt kobler de lokale, projek-

torganiserede velfærdsindsatser med det almindelige kom-

munale driftssystem.”

styringsreformen i den almene sektor

Den aktuelle reform af den almene boligsektor har fokus på 

at udvikle en ny ’styringsdialog’ mellem kommunerne og 

boligorganisationerne. Styringsdialogen skal bl.a. danne 

ramme for parternes arbejde med at udvikle og fremtids-

sikre de almene boligområder. Målet er, at de to forvaltnings-

systemer – det kommunale og det boligorganisatoriske – 

udvikler en fælles praksis, der håndterer tværgående og 

helhedsorienterede strategier og indsatser.

den Horisontale søjle

Lars A. Engberg har sammen med Københavns Kommune 

udviklet ’den horisontale søjle’, en bestemt måde at struk-

turere det tværgående og lokalt forankrede samarbejde på. 

”Den horisontale søjle handler om moderne forvaltningers 

håndtering af lokale, tværgående og komplekse problemstil-

linger. Den horisontale søjle kan ses i sammenhæng med 

den styringsdialog, som regeringen har bestemt, at kom-

muner og boligselskaber skal organisere med hinanden for 

at styrke samarbejdet,” siger Lars A. Engberg.

Han peger netop på, at udviklingen af redskaber, der kan 

organisere samarbejdet mellem de forskellige interessenter, 

vil styrke effekten af de konkrete indsatser. ”Det er vigtigt, 

at alle forvaltninger er med i styringsdialogen og får et tæt-

tere forhold til de almene aktører. Man må samlet set prio-

ritere, hvad det er man vil, og hvordan indsatsen skal være. 

Uanset om det handler om energirenovering, områdereno-

vering eller en beskæftigelsesindsats, må de mange indsat-

ser koordineres i en horisontal søjle. Noget af det vigtigste 

er at udforme en fælles aftale mellem alle interessenter og 

blive enige om, hvordan man arbejder, aftaler og beslutter. 

Data skal være fælles, og viden skal deles.”

mere attraktive arbejdsvilkår i kommunen

”Selv om kommunale forvaltninger arbejder og tænker for-

”der er et misforhold mellem boligforvaltnings-

kulturen i beboerdemokratiet og de udfordringer, 

som boligselskaberne står overfor.”
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skelligt, kan det lade sig gøre for en forvaltning at lære at 

forstå en anden forvaltnings arbejdsmetoder og udfordringer. 

De kan godt se, at problemerne hænger sammen, og at de 

mange forskellige optikker, man går til området med, faktisk 

kan styrke hinanden, hvis man kigger på dem samlet. Den 

synergi er mulig. Og helt nødvendig i dag,” siger Lars A. 

Engberg.

”Der er meget at vinde ved at arbejde med den horisontale 

søjle i en fast styringsdialog mellem interessenterne. Hvis 

man gør det grundigt, kan man skabe mere attraktive ar-

bejdsvilkår for både den sociale sektor og for byplanlæg-

gere og andre faggrupper i kommunen. Man kan få skabt 

nogle arenaer, hvor der bliver plads til at samarbejde på tværs 

– i tæt kontakt med alle bevægelserne ude i områderne.”

velfungerende i international sammenligning

Lars A. Engberg minder om, at de danske almene boliger er 

relativt velfungerende sammenlignet med situationen i andre 

europæiske lande: ”De danske afdelinger er veldrevne med 

gode boliger, og en boligkultur der bidrager med masser af 

social kapital til det danske samfund. Selvfølgelig er der også 

problemer. Jeg synes fx, at det er et problem, at børn og unge 

i områderne ikke tilbydes tilstrækkeligt gode vilkår. Og at 

beboerdemokratiet ikke afspejler beboersammensætningen 

i afdelingerne. Den typiske beboerdemokrat er jo en dansk 

mand over 50.”

positive danske eksempler

Lars A. Engberg peger på, at nye samarbejdsstrategier nu 

afprøves i Avedøre,  Albertslund, Odense og København. ”Et 

godt samarbejde kan betyde, at man kan løse problemer, 

der ellers er forbundet med store menneskelige omkostnin-

ger, og skabe mere attraktive områder, hvor folk ikke over-

vejer, om de vil nævne deres postnummer.”

lars a. engberg

Cand.scient.adm,, seniorforsker, ph.d.

Statens Byggeforskningsinstitut
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læs mere

Governance relations and collective action dilemmas in Danish social 

housing, 2009, www.sbi.dk

Styrk kampen mod ghettoisering, Lars A. Engberg og Jørgen Nue Møller, 

kronik, Danske Kommuner, no. 22, 2009

Den horisontale søjle. Et strategisk udviklingsperspektiv

for koordinering af områdeindsatser i Københavns Kommune, 

SBi 2008: 16.

”der er brug for effektivt at koble 

lokale, projektorganiserede velfærds-

indsatser med det almindelige 

kommunale driftssystem.”

”faktisk er den almene sektor i danmark 

et ganske velfungerende system.”
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     de stramme      regler

I 2007 besøgte antropolog Mark Vacher indvandrer- og flygt-

ningefamilier i almennyttige boliger i Danmarks tre største 

byer. Målet var undersøge boligforholdene og komme med 

bud på forbedringer. 

Hjemmet er rammen om længsel

Mange af de flygtninge og indvandrere, som Mark Vacher

besøgte, lever med en stærk længsel efter at smage, føle, 

dufte, lytte og se oprindelseslandet. Hjemmet er rammen 

om madlavning og socialt samvær med andre, som deler 

længslen. ”Men hjemmenes indretning har ikke nødvendig-

vis klar reference til oprindelseslandet”, forklarer Mark 

Vacher. ”Pakistanskfødte indvandrere indretter ikke paki-

stanske hjem i Danmark, men hjem med reference til læng-

sel! Længslen fødes af fravær og afstand – den er knyttet til 

Danmark.”

Hjem er et frirum

Mange indvandrere og flygtninge oplever vurderinger og 

fordømmelse, når de bevæger sig udenfor. Derfor opleves 

hjemmet som et frirum, hvor de uden indblanding fra en 

dansk majoritet kan pleje deres længsel. Et sted, hvor døren 

kan lukkes til den danske integrationsproces og følelsen af 

at være anderledes. 

udenfor er ikke en del af Hjemmet

De fleste indvandrere og flygtninge oplever ikke områderne 

uden for hoveddøren som deres. Trappeopgange, parkerings-

arealer og andre mødesteder i det offentlige rum er overladt 

til sig selv. Men Mark Vacher påpeger, at der er et stort po-

tentiale i at overskride skellet mellem inde og ude. ”Hvis 

noget af det engagement og ansvar, som udfoldes i lejlighe-

den, bringes ud i opgange og andre offentlige rum, forandrer 

det de anonyme og ensformige omgivelser. Og hvis omgivel-

serne er mere mangfoldige, skaber det mulighed for at 

mødes om noget.” Mark Vacher fandt et par gode eksempler 

navneskilte med arabiske bogstaver, døre i forskellige 

farver, forhaver og pyntede opgange. antropolog 

mark vaCHers forskning viser, at selv små forandrin-

ger kan forbedre flygtninge og indvandreres boligfor-

hold i det almene boligbyggeri – også de steder, der 

beskrives som ghettoer. men det kræver, at boligsel-

skaber og arkitekter tænker nyt. 

opgør 
med
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på sin rejse rundt i landet. ”En tyrkiskfødt kvinde fik lov til at 

anlægge en lille have foran sin opgang. Det blev begyndelsen 

til flere haver og et stærkere socialt liv udenfor. Og en fami-

lie pyntede opgangen, da et familiemedlem vendte hjem fra 

Mekka.”

potentialer for møder

”Når arkitekter skaber nye boligområder, planlægger de 

steder, hvor grupper af mennesker kan mødes. Men jeg siger 

til dem, at inden de taler om grupper, så skal de forestille 

sig, hvordan jeg som enkeltindivid kan blive en del af gruppen. 

Og jeg beder arkitekterne om at give mig eksempler på, hvad 

folk skal mødes om. Jeg mener, at man skal udvikle og åbne 

de steder, hvor folk naturligt færdes. Man skal ikke skabe 

møderum – men potentialer for møder. Steder, hvor individer 

kan møde hinanden og etablere fællesskaber.”

opgør med de stramme regler

”Hvis vi skal fremme lysten til forandring hos indvandrere og 

flygtninge, er et opgør med stramme regler i de almene boli-

ger nødvendigt”, fastslår Mark Vacher. ”Bestyrelserne skal 

give flere tilladelser til ombygninger, udvidelser og forandrin-

ger i boligerne, for mange familier mangler opbevaringsplads. 

Bestyrelserne skal tage initiativ til mere information om, 

hvordan man kan finansiere ombygninger, og de skal skabe 

en meget bedre kommunikation, som inddrager flygtninge og 

indvandrere. Ingen af de bøger eller pjecer, jeg har set, har 

flygtninge og indvandrere som rollemodeller  fx i forbindelse 

med indretning af hjem og udnyttelse af fællesarealer.” 

”Boligselskaberne skal påskønne ideer og bakke op om 

beboernes initiativer”, understreger Mark Vacher. ”Selv 

mindre forandringer som muligheden for at vælge flere sprog 

på navneskiltene og farver på dørene kan ophæve skellet 

mellem ude og inde og give beboerne mod på at bruge og 

tage ansvar for arealerne uden for boligen.”

mark vaCHer

Antropolog, ph.d
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”man skal ikke skabe møderum 

– men potentialer for møder. 

steder, hvor individer kan møde 

hinanden og etablere fællesskaber.”

 
     de stramme      regler

Foto: Informant i projektet
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kan man bedrive politik uden store 

reformer? ja, lyder svaret fra cand. 

scient. pol. birgitta gomez nielsen, 

der har undersøgt dansk boligpolitik 

fra 2001 til 2009. Hun påviser 

administrative greb, som forandrer 

boligpolitikken, selvom den er fastholdt 

i en skruestik af  interessemodsætninger. 

boligopolitikken 
forandres 
uden reformer
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”Mange påstår, at boligpolitikken er forsvundet efter nedlæg-

gelsen af By- og Boligministeriet i 2001, men hele boligom-

rådet har jo gennemgået mange store forandringer siden 

2001”, fastslår Birgitta Gomez Nielsen. ”Andelsboligernes 

prisdannelse er ændret. Der er indført afdragsfrie lån, og 

byggeriet af almene boliger har ændret sig. I begyndelsen 

af perioden blev der bygget en hel del, men antallet af især 

nyopførte familieboliger er faldet.”

Hvordan er forandringerne sket uden en boligminister, et 

ministerium og reformer? Hvordan skabes og drives politik, 

når institutionen forsvinder? Hvad sker der med de forskel-

lige aktørers handlemåder og strategier, når man pludselig 

fjerner deres platform? 

små ændringer – stor betydning

”Ingen har jo sagt højt: Nu vil vi indføre markedspriser for 

andelsboliger. Men når en andel pludselig koster tre gange 

så meget sker det, fordi nogen prikker til rammerne for 

andelsboligmarkedet. Den måde at føre politik på har jeg 

undersøgt, og det viser sig gennem min forskning, at man 

kan skabe store forandringer med små ændringer. Reformer 

er ofte det primære instrument til forandring, men det er 

vanskeligt for politikerne at bruge reformer, fordi der er så 

store interessemodsætninger i boligsektoren. Den ideologi-

ske skillelinie er mere tydelig i boligpolitikken end mange 

andre steder. Boligpolitik handler jo egentlig om, hvor aktiv 

staten skal være i forhold til markedet, og hvad staten skal 

løfte i forhold til den enkeltes boligsituation. Her er politi-

kerne reelt meget uenige.” 

detektivarbejde 

Birgitta Gomez Nielsens undersøgelse af boligpolitikken er 

et stykke detektivarbejde. Hun analyserer perioden 2001-

2009 og inddrager boligpolitikken og den boligpolitiske 

forestilling før 2001. Hun indsamler tiltag fra statslige og 

kommunale aktører med særlig vægt på regeringen. Kun tre 

af regeringspolitikerne har sagt ja til at lade sig interviewe 

af hende, mens Kommunernes Landsforening, Ejendoms-

forening Danmark, Boligselskabernes Landsforening og LLO 

gerne har villet lade sig interviewe. 

alle parter lige sure

”Jeg er ikke politiker men forsker og drevet af at undersøge, 

hvordan politik skabes og bedrives. Jeg ønsker at få boligstof-

fet tilbage til nyhedstimen, hvor jeg synes, det hører til. Som 

forsker kan jeg  beskrive virkeligheden på baggrund af un-

dersøgelser og kildestudier og lægge ting frem, som politi-

kere og vælgere kan kigge på. Jeg vil helst ikke havne i de 

ideologiske grøfter, men mit mål er, at alle parter bliver lige 

sure på mig! Jeg vil gerne overlade den normative diskus-

sion om, hvem der er de gode, og hvem der er de onde til 

politikerne, interesseorganisationerne og vælgerne selv.”

en kogebog

Birgitta Gomez Nielsens afhandling er en slags værktøjs-

kasse, hvor der er sat navn på, hvordan man kan gennem-

føre forandringer og besparelser i velfærdsstaten. En koge-

bog i at lave forandringer i en situation med stærke, 

modsatrettede interesser. ”Jeg formulerer en typologi over 

de forskellige greb. Jeg kalder dem lavprofil-instrumenter. 

De er ikke transparente, men svære at gennemskue. Og de 

er ofte af ret teknisk karakter.” 

beslutninger flyttes

Et teknisk instrument er etableringen af parallelle institu-

tioner, som virker sideløbende med de etablerede institutio-

ner. På lejeboligområdet har der eksisteret forskellige ud-

lejningsregler i forbindelse med huslejefastsættelse i de 

private lejeboliger. Uden at der er gennemført reformer for 

lejefastsættelsen eller ændringer af udlejningsreglerne er 

der samtidig sket en række forandringer af praksis over tid. 

boligopolitikken 
forandres 
uden reformer
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På den måde har lejefastsættelsen bevæget sig fra omkost-

ningsbestemt husleje til markedsleje. 

Et andet eksempel er indeksering. ”Hvis et prisindeks ikke 

følger udviklingen i det generelle prisindeks, så udhules det 

over tid. Det giver sig selv. Ingen siger jo: Nu skal vi have 

udhulet det her. Men det sker på det administrative niveau 

og dekoblet fra en politisk proces. Vi ser næppe et banner 

på 1. maj med teksten: Vi vil have maksimumsbeløbet for 

opførelsen af almene boliger reguleret efter indeks x i stedet 

for indeks y!”

statens rolle forandres

”Indekseringen påvirker også rollefordelingen mellem stat 

og kommune i forbindelse med, hvor mange almene boliger, 

der opføres. Kommunerne har det formelle ansvar for at give 

byggetilladelser, men staten har vetoret på at sætte en kva-

dratmeterpris. Den pris er indtil boligaftalen her i 2009 blevet 

reguleret efter det generelle prisindeks med justeringer efter 

forskellige zoner, altså var beløbet for eksempel større i 

hovedstaden end i provinsen. Indekseringen stiger med en 

bestemt procent, men byggeomkostningerne er steget meget 

mere. Når kvadratmeterprisen ikke bliver hævet, så ligger 

kompetencen til at bestemme, hvor mange almene familie-

boliger, der skal bygges, jo også hos staten. Begrundelsen 

for maksimumbeløbet har været at undgå, at byggeriet bliver 

for dyrt ikke mindst for lejerne, der skal flytte ind. Men når 

man så samtidig giver dispensation til at bygge ældreboliger, 

så fortolker jeg det som en prioritering af, at støtten skal 

rettes til specifikke grupper. Staten målretter byggeriet af 

almene boliger mere selektivt til fx ældre og unge.”

tiden går

”Hvor bevidst er det, når udvalgsarbejdet om forenkling af 

lejelovgivningen bryder sammen, og en finansieringsreform 

lader vente på sig?”, spørger Birgitta Gomez Nielsen. ”Tiden 

”ikke at tage beslutninger er også en beslutning. 

ikke at handle er også at handle. en masse sker, 

når man ikke tager stilling.”
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går, og det er pointen. Ikke at tage beslutninger er også en 

beslutning. Ikke at handle er også at handle. En masse sker, 

når man ikke tager stilling. Politisk sker der ikke så meget, 

men i praksis sker det. Det, der karakteriserer den danske 

boligpolitik er, at status quo på det politiske niveau ikke 

nødvendigvis medfører status quo i praksis.”

en politisk tabersag

Men er det nødvendigt at skabe forandringer på denne måde? 

”Det er en måde at føre politik på uden de store reformtiltag. 

Boligpolitik er et meget ideologisk område, der potentielt 

set berører hele vælgerskaren. At ændre på de eksisterende 

rammer er en vanskelig manøvre og kan potentielt set være 

en tabersag af dimensioner for politikerne. Det ved de godt. 

Venstre fastholder, at de tabte valget i 1998 som følge af en 

kampagne fra Boligbevægelsen i valgkampens sidste dage. 

Der er derfor grund til at fare med lempe som politiker – ikke 

mindst ifølge politikernes egen selvforståelse.”

 

”Men hvis man gerne vil skabe forandring, kan man blive 

nødt til at lave forandringer på den måde, og måske er det 

ikke nødvendigvis dårligt. Forandring kan være nødvendig. 

De instrumenter, som jeg påviser, kan supplere en foran-

dringsaktørs brug af reformer”.  

Birgitta Gomez Nielsen er overbevist om, at boligpolitikken 

bliver ved med at blive bedrevet på denne måde. ”Vi vil nok 

i stigende grad opleve denne styringsform andre steder fx i 

sundhedsvæsenet med de private aktører sideløbende med 

det offentlige og på undervisningsområdet med flere pri-

vate initiativer og parallelle institutioner. Denne måde at føre 

politik på er kommet for at blive – og det er bestemt også en 

mulighed, at den har været her længe før, jeg fik øje på den.”

birgitta gomez nielsen

Cand. scient. pol., ph.d.-studerende

Institut for Statskundskab

Københavns Universitet

bgn@ifs.ku.dk

læs mere

Is Breaking Up Still Hard to do? 

Bringes i et kommende nummer af Housing, Theory and Society

Mellem eksklusion og inklusion: VK-regeringen og den almene bolig-

sektor i netværksstyringens optik, bringes i Økonomi og Politik

Ph.d. afhandlingen forventes færdig 2010.

”vi må have boligstoffet tilbage 

til nyhedstimen, hvor det hører til.” 
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boligens rum
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en af de aktuelle udfordringer for arkitekter er, at skif-

tende beboere med forskellige forudsætninger vil stille 

forskellige krav til den samme bolig i boligens levetid. 

hvordan skaber man boliger, der lever op til det?

arkitekt Peder Duelund mortensen har sammen med 

kolleger undersøgt tre forsøg på at bygge fleksible og 

multifunktionelle boliger med åbne rammer, som kan 

tilpasses nye behov. Boliger med plads til, at beboerne 

selv træffer valg, samtidig med at den arkitektoniske 

standard søges fastholdt. han konkluderer, at der er et 

stykke vej endnu, til vi for alvor ser byggeri, hvor mulig-

hederne for foranderlighed og individualitet i boligen 

styrker den arkitektonisk kvalitet. 

arkitekt Claus Bech-Danielsens forskningsprojekt om 

nye strømninger i boligbyggeriet afsluttes i løbet af 2010. 

målet med projektet er kigge tilbage i tiden for at blive 

klogere på, hvor vi er nu, og i stand til at sige noget om,

hvor vi er på vej hen. med eksempler fra både Danmark, 

det øvrige europa og usa undersøger Claus Bech-Daniel-

sen boligen i sin kontekst og viser, at forandringerne i 

værdier og holdninger kan aflæses i boligens rum.

en del arkitekters arbejde er båret af et stærkt ideal om 

åbenhed, gennemsigtighed og lys. Derfor bygges mange 

huse i dag med store facader af glas. men antropolog 

marie stender hævder, at arkitekter og bygherrer glem-

mer, at der er forskel mellem privat og offentligt rum, og 

at synlighed ikke er ensbetydende med liv. hun introdu-

cerer sit begreb ”åbenhedens dogmatik”; Forestillingen 

om, at en arkitektonisk gennemsigtighed modsvares af 

en form for mental åbenhed. og hun konkluderer, at 

glasset privatiserer det offentlige rum, fordi ansvaret for 

privatlivets fred flytter fra husets beboere til de forbipas-

serende. hendes opfordring er ikke til at tage fejl af: ”Vi 

må værne om det offentlige rum, byrummet, som et de-

mokratisk rum. Vi må give folk det private rum, som de 

ikke altid ved, at de har brug for”.
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”Hvad gør i ved jeres bolig? – og hvad gør boligen ved 

jer?” de to spørgsmål stillede arkitekt peder duelund 

mortensen til beboerne i tre nyere bebyggelser i hoved-

stadsområdet. målet var at undersøge, om arkitekter kan 

udvikle fleksible boliger med plads til beboernes egne 

valg – uden at den arkitektoniske standard falder. 

svaret er et ja – med visse forbehold.

den situations-
bestemte bolig
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”For mange er boligen i dag en vare, som de investerer i for 

en tid. De søger videre efter et par år og køber en ny”, fastslår 

Peder Duelund Mortensen. ”Boligen er en del af vores for-

brugsmønster, som bliver mere og mere uforudsigeligt, 

præget af tilfældigheder, stemninger og den situation, den 

enkelte befinder sig i.” 

forskellige krav til den samme bolig

”Udviklingen i arbejds- og levevilkår, familiestruktur og 

adfærd går hurtigere end nogensinde før. Arkitekternes 

aktuelle udfordring er, at skiftende beboere med forskellige 

forudsætninger vil stille forskellige krav til den samme bolig 

i boligens levetid. Udformningen af fremtidens bolig vil 

handle om balancen mellem definerede rumligheder og 

ikke-definerede rumligheder. Vi må skabe boliger med åbne 

rammer, som kan tilpasses nye behov. Foranderlige, bru-

gerpåvirkelige boliger. Personliggjorte boliger, der giver 

plads til udfoldelse, mangfoldighed og valgmuligheder. Men 

samtidig må boligen have en blivende, arkitektonisk kvalitet, 

der kan holde gennem alle forandringerne, og være et anker 

i en meget omskiftelig tid. De tre steder, vi besøgte, er for-

skellige bud på skridt ud af den vej.”

åben struktur

Reelt har man to elementer at arbejde med, når man ønsker 

at skabe fleksibilitet i boligen: Rummet og strukturen. ”Hvis 

rummene er fleksibelt skabt, kan du selv vælge, hvilken 

funktion de skal have. Og hvis arkitekten tilrettelægger en 

åben struktur – en ramme med fortolkningsmuligheder – så 

kan du indrette dig og forandre din indretning løbende”, 

forklarer Peder Duelund Mortensen. Sammen med arkitek-

terne Helen Welling og Margit Livø besøgte han beboere i 

Pærehaven i Ølby ved Køge, Fionia Hus i Havnestaden og 

VM-huset i Ørestaden. Beboernes udsagn og arkitekternes 

egne iagttagelser blev analyseret og sammenfattet. 

fleksible rammer 

”Vores mål var at undersøge, hvordan de nye boligformer 

påvirker beboernes måde at bo på, og om udvekslingen mel-

lem arkitektens ramme og beboernes overtagelse af den kan 

føre til en viden om bedre byboliger. Om vi arkitekter kan 

skabe rammer, som kan påvirkes og bruges på mange må-

der uden, at de holder op med at være god arkitektur,” ud-

dyber Peder Duelund Mortensen.

boligen som et dynamisk projekt

Pærehaven syd for Ølby Station er en kompakt boligbebyg-

gelse i tre etager med blandede ejerforhold mellem ejer-, 

andels- og lejeboliger.

Grundtypen er en ét-plansbolig på ca. 6,5 x 12 meter. Det er 

en åben plan med en frit placeret baderumskerne med til-

slutningsmulighed for et køkken. De fleste har fravalgt et 

flytbart minikøkken og installeret et større, dyrere køkken. 

Rummet er 2,8 meter højt, og væggene er møblerbare. Bo-

ligen er udstyret med lodrette vindues- og dørpartier med 

glas til loftet placeret tæt ved boligens hjørner. Det resulte-

rer i sparsomt lys udefra og begrænser kontakten med 

omverdenen.

beboere med pionerånd

Indflytterne er 28 - 38 år, og mange er flyttet til fra det nær-

meste opland. Det er ikke deres første, egne bolig, og 

mange har håndværksmæssig erfaring. En del af dem er 

singler. Byggeriet appellerer til beboere med pionerånd, for 

den relativt rå boligramme betyder, at boligen kan præges 

helt individuelt. Overordnet har forskerne mødt tre måder at 

bruge rammen på:  

•  en bibeholdelse af det åbne rum

•  en opdeling af boligen i flere rum

•  en overudnyttelse af boligens muligheder for ruminddeling

den situations-
bestemte bolig

”boligen er en del af vores forbrugsmønster, 

som bliver mere og mere uforudsigeligt, præget 

af tilfældigheder, stemninger og den situation, 

den enkelte befinder sig i.”
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væggene skaber rummet

”I Pærehaven er det væggene, der skaber rummet”, forkla-

rer Peder Duelund Mortensen. ”Grundtypen kan opdeles med 

vægge i mindre rum, som kan omdefineres og ombygges i 

takt med beboernes skiftende behov. Væggene er møbler-

bare og foranderlige; beboerne hænger billeder op, skifter 

ud, maler om eller beklæder med spejle. Køkkenet er en 

mulighed, der er udformet så basalt, at det giver brugerne 

frihed til at vælge eller vælge fra.”

åbne altangange

”Den overvejende styrke i Pærehaven er det sociale netværk, 

der opstår, fordi beboerne finder sammen i den kultur, som 

er energien i deres individuelle byggeprojekter”, fortæller 

Peder Duelund Mortensen. ”Man møder hinanden på de åbne 

altangange, beboerne er sammen om børnene, og der er ved 

at opstå interessegrupper i et omfang, der overgår beboernes 

forventninger.”

boligen skaber identitet 

Det andet mål for undersøgelserne var Fionia Hus i Havne-

staden på overgangen mellem Bryggen og det nye byggeri 

langs med Islands Brygge. Tæt på byens pulserende liv, 

vandet og den grønne Amager Fælled. Fionia Hus indeholder 

udelukkende ejerboliger og er en modernistisk inspireret 

arkitektur formet som et u med altaner og opholdszoner, 

der åbnes mod sol og udsigt. Rumhøjden i boligerne er 2,6 

m. Materialer og detaljer er luksuskvalitet. 

vælg selv designlinie

Grundtypen har en åben plan med en baderumskerne og 

køkkenindretning med en fritstående kogeø. Planen og fa-

cadeudformningen lægger op til en funktionel opdeling med 

stue/alrum mod vest og værelser mod øst. Et nedsænket loft 

markerer boligens midterzone med forstue, bad og køkken. 

Oprindeligt arbejdede arkitekterne med en bred gennemgå-

ende skabsvæg, men den blev reduceret, og derfor må be-

boerne selv opbygge skabe. 

Altanen er et fjerde rum, der etablerer overgangen mellem 

inde og ude. Beboerne har valgt mellem tre designlinier i 

boligens materialevalg. Mange har indrettet sig med en eller 

pæreHaven  – plaCering af vægge og køkken samt soldiagram

pæreHaven   

tv. åben bolig før individuel indretning 

tH. indretningsvalg i ’den modne bolig’

Fotos: Peder Duelund Mortensen
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flere store sofaer nær vinduesfladen med et fokus, der rum-

mer både udsigt og en fladskærm monteret på væggen. 

Denne indretning svarer godt til de forventninger, der har 

været vist i købsbrochuren og prøvelejlighederne. 

en investering

En del indflyttere kommer fra Jylland, og de fleste beboere er 

unge par uden børn eller med det første på vej. De fokuserer 

på kvalitet og tryghed og ønsker ikke at skulle bruge tid på 

’komplettering’ af boligen. Tingene skal bare fungere. De 

fremhæver kvaliteten ved det åbne rum, og mener, at de er 

mere sammen end i deres tidligere boliger. De forventer at bo 

i Fionia hus i en kortere årrække, hvorefter de vil flytte i enfa-

miliehuse. Boligen er en investering til det fremtidige mål. 

for, bag og midte

I Fionia Hus skaber åbenheden mod udsigten og solen en 

retning, der går indefra og ud. Der er et for, et bag og en 

midte i boligen. En opdeling af grundtypens bageste zone til 

værelser forstærker hierarkiet, forskelligheden i lysindfaldet 

og rummenes funktionelle bestemthed. Køkkenet er dyrt og 

eksklusivt, og repræsenterer den lille fleksibilitet i materi-

ale og farve, der kan individualisere boligens arkitektur. 

kun små variationer

”Funktionsopdelingen, det rumlige hovedgreb og manglen 

på indbygget opbevaringsplads har begrænset mulighe-

derne for mere utraditionelle ruminddelinger og transpa-

rens,” pointerer Peder Duelund Mortensen. ”Køberen har 

fået en bolig i åben plan, men med en velkendt og veldefine-

ret funktionsopdeling. Vi ser ingen overraskende og ander-

ledes måder at bo på, men små variationer inden for ’ram-

men’”, fastslår Peder Duelund Mortensen.

boligen som en åben udfordring

VM-huset i Ørestaden er en blanding af en række velkendte 

arkitektoniske træk kombineret med billedkunstneriske og 

filmiske virkemidler. De knækkede blokke danner indbyrdes 

dynamiske rum, der i stigende niveauer skyder sig op mod 

højbanen. Komplekset danner en markant overgang fra Ama-

gers enfamiliehusområde til den nye Ørestads store, bymæs-

sige skala.  

fionia Hus
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på udkig efter det anderledes

Almindelige arkitekturbegreber kommer til kort, når VM-

huset skal beskrives. De fleste boliger smyger sig gennem 

hele bygningens dybde på 16 meter, og labyrintiske gange 

formet som korridorfragmenter giver adgang til boligerne. 

Der er lejligheder, der går fra ét plan til tre planer og usæd-

vanlige rumlige konstellationer med dobbelthøje rum og stor 

bredde og åbenhed i facaden. Alle boliger er ejerboliger, og 

de nye beboere er en sammensat gruppe af yngre, smarte 

og ambitiøse brugere, der har været på udkig efter noget 

anderledes. 

ude og inde på samme tid

”De store næsten sprosseløse vinduer er en skærm, så man 

er i boligen og alligevel ikke. Når man er inde, er man også 

ude. Det er netop her, der sker noget nyt. Boligen er en 

scene, og virkeligheden bliver til et billede,” forklarer Peder 

Duelund Mortensen.  

”Vi ser forskellige former for ruminddelinger. Den mest vel-

lykkede er en lejlighed i to etager, hvor der er opsat to 

vægge med glasskydedøre. Transparensen og overblikket 

over rummets kompleksitet er fint bibeholdt. Der sker 

derimod en drastisk forandring, når man placerer en lukket 

væg i de dybe, smalle rum. Rumligheden dør simpelthen.”

frie positioner

De forskellige boliger i VM-Huset er opbygget af relativt 

selvstændige, arkitektoniske lag efter fælles principper. 

Vægge lukker, åbner og forbinder. Der skabes forskellige 

steder i strukturer, der forekommer usynlige. Beboerne 

positionerer sig frit i boligen, svævende, søger kantens ud-

fordring, lyset - og trækker sig tilbage. Boligen er bedst uden 

opdelende vægge og behøver dem i mange tilfælde slet ikke. 

Køkkenet er funktionelt og neutralt. 

åbne rammer

”Jeg oplever de tre byggerier som forskellige forsøg på at 

skabe boliger, der giver beboeren en fornemmelse af at 

kunne være kreativ med mulighed for selv at præge sin bolig”, 

lyder det fra Peder Duelund Mortensen. ”Pærehaven er en 

robust ramme omkring et livsprojekt, Fionia Hus byder på 

en gennemplanlagt og styret form, og VM-huset giver mu-

lighed for udfoldelse.”

”Vi ser gode eksempler, hvor beboerne fortolker rammerne 

mere frit end normalt fx møblerer de mere frit og opdeler 

rumligheder mere utraditionelt”, fortæller Peder Duelund 

Mortensen. ”Men vi ser også problemer, som kunne være 

forudset i planlægningen. Nogle steder placeres skille-

vægge ikke hensigtsmæssigt, men på steder, der modarbej-

der den arkitektoniske helhed både i den rumlige komposi-

tion, helheden og detaljen. Hvis man udviklede dette forhold, 

kunne man nå en højere arkitektonisk kvalitet.”

plads til forbedringer

”Selv om arkitekterne tilstræber en stor frihed i adgangs-

området og fordelingsarealets form, så er der nogle steder 

problemer i forholdet mellem fællesskab og privathed – både 

inden for boligen og mellem det offentlige rum og boligen. 

Løsningen kunne være at formalisere gangarealet i en ka-

rakterfuld rumlighed, eventuelt et trapperum, som skaber 

et friareal og frihed til at vælge bestemte relationer mellem 

rummene. Det giver mulighed for forskellige grader af pri-

vathed. Så der er et stykke vej endnu, til vi for alvor ser byg-

geri, hvor mulighederne for foranderlighed og individualitet 

i boligen styrker den arkitektoniske kvalitet,” lyder vurderin-

gen fra Peder Duelund Mortensen. 

”der er et stykke vej endnu, til vi for alvor ser 

byggeri, hvor mulighederne for foranderlighed og 

individualitet i boligen styrker den arkitektoniske 

kvalitet.”
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læs mere 

Den Situationsbestemte Bybolig 

i Arkitekten, nr. 15, 2005, www.bovel.dk

”udformningen af fremtidens 

bolig vil handle om balancen 

mellem definerede rumligheder 

og ikke-definerede rumligheder.”

vm Huset  – sCenisk indretning med bybillede og Himmel som dynamisk sætstykke
Foto: Peder Duelund Mortensen
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de værdiskred, der ruller op igennem det 20. århundrede, kan aflæses 

i vores boliger, og de nye tendenser i boligbyggeriet fortæller historierne 

om vores tid. men hvor fører de nye strømninger i boligbyggeriet hen ? 

arkitekt Claus beCH-danielsen søger svar i byernes og boligens historie. 

Han undersøger køkkener og badeværelser igennem 100 år, studerer bolig-

tegninger og arkitektkonkurrencer og forsker i hygiejne bevægelsen og 

modernismen, kernefamilien og kollektivet.   

på ekspedition i 
boligens rum

Foto: Claus Bech-Danielsen
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Claus Bech-Danielsen understreger, at tendenserne i bolig-

byggeriet og helt ned i den enkelte boligs udformning og 

indretning viser tidens idealer om livsform, familiemønster 

og hverdagsliv. 

boligen i sin kontekst 

”Vores undersøgelse er historisk og tilbageskuende. For at 

blive klogere på hvor vi er nu, må vi kigge tilbage i tiden og 

se, hvad vi kommer af. Til sidst skal vi så helst kunne sige 

noget om, hvor vi tror, vi er på vej hen.” Efter undersøgelser 

af tendenser i Danmark og resten af Europa rejste Claus 

Bech-Danielsen til USA, hvor et ophold på universitetet i 

Berkeley gav ham mulighed for at studere nye byggerier i 

USA og diskutere med amerikanske kolleger. 

køkkenet fortæller

Samfundsteoretiske studier, konkurrenceoplæg til arkitek-

ter, tidsskrifters boligartikler, historiske dokumenter og 

konkrete studier af boligens rum er nogle af undersøgelsens 

genstande. ”Vi undersøger fx, hvordan køkkenets funktion 

har tegnet sig i den danske bolig op gennem 1900-tallet ved 

at lave en række nedslag i 1900, 1930, 1950, 1990 og i dag. 

Vi prøver at beskrive de fysiske rammer i en kulturel-sam-

fundsmæssig kontekst og kan se, hvordan det at lave mad i 

boligen har været udsat for nogle værdiskred, som igen flyt-

ter og forandrer de fysiske rammer. Fra landbolivets dyr på 

bordet, over 1950´ernes rationelle revolution med konserves 

til nutidens samtalekøkkener, hvor vi sjældent laver mad for 

at overleve men nærmere for at fortælle historien om os selv. 

Køkkenets fysiske udformning fortæller os også historierne 

om skiftende kønsroller og familiært fællesskab.”  

lokum i gården

Claus Bech-Danielsen skitserer også, hvordan toilettets og 

badeværelsets historie tilsvarende kan åbne døren til tiden. 

”I starten var lokummet placeret i gården. Så kom det op på 

gangen, siden ind i boligen som et lille forstørret kosteskab, 

blev udbygget, og i dag er det ligefrem noget, man stolt viser 

frem.”

den Hygiejniske bevægelse

Netop badeværelsets udformning er tæt koblet til den hygi-

ejniske bevægelse. ”Med industrialiseringen i slutningen af 

1800-tallet eksploderede byerne i størrelse. Hele landbe-

folkningen rykkede ind i byerne, og vi fik nogle forfærdelige 

forhold. Den historiske by havde lort i rendestene og lugtede 

forfærdeligt. Koleraepidemien i 1850´erne og 60´erne førte 

til et skift i synet på byen. Hidtil havde byen været det beskyt-

tende sted, man søgte ind til, når udefrakommende farer 

truede. Men pludselig var byen en farlig bakteriebombe. Uden 

for murene blev folk behandlet i teltlejre, og det var begyn-

delsen på filosofien om forstadens sunde, friske luft.”  

gode sunde boliger til enHver 

Lægeforeningens boliger fra 1853 er de første i Danmark, 

der bygges uden for voldene. Senere kom modernismens 

tankegang om, at man skulle flytte ud fra periferien og 

kigge ud i horisonten for at finde det gode liv. ”Modernismens 

arkitektur er senere blevet kritiseret, men udgangspunktet 

var jo, at man ville udskifte de dårlige, mørke baggårde med 

gode, sunde og velfungerende boliger. Og det lykkedes,” 

fastslår Claus Bech-Danielsen. 

den Hvide arkitektur 

”Sundhedstanken er på banen hele vejen, fordi man stod i 

lort til halsen! Den hygiejniske bevægelse med fokus på sæbe 

og renhed har haft enorm betydning for de seneste 100 års 

arkitektur. Hvis vi kigger ind i badeværelser og køkkener, så 

finder vi hvide fliser. Det skyldes den hygiejniske bevægelse. 

På dette tidspunkt i historien blev arkitekturen hvid, fordi det 

er renlighedens farve, og fordi man skal kunne se snavset. 

Man skulle kunne spule sit hus, som om det var et mejeri. 

”badeværelsets udformning er tæt

knyttet til den hygiejniske bevægelse.”

Foto: Claus Bech-Danielsen
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”køkkenets fysiske udformning 

fortæller os også historierne om 

skiftende kønsroller og familiært 

fællesskab.”

Man talte ligefrem om, at boligen skulle indrettes efter ope-

rationsstuens logik.” 

europæiske byboliger 

Og netop badeværelserne er et af de elementer, der fortsat 

er under forandring. I en af de nyrenoverede boliger, som 

Claus Bech-Danielsen besøgte på sin ekspedition rundt til 

europæiske storbyer, er badeværelset placeret som en gen-

nemsigtig skulptur midt i et stort, råt rum. ”Mangfoldighed 

er den største tendens, jeg ser i det nye byggeri”, fastslår 

Claus Bech-Danielsen. ”Men jeg vil alligevel pege på en 

række tidstypiske elementer. Den voksende velstand, nye 

livsformer, ændrede forhold mellem privat og offentligt, nye 

familiemønstre og nye relationer mellem hjem, arbejde og 

fritid stiller nye krav til boligbyggeriet. Det kan aflæses i 

arkitekters boligprojekter såvel som i beboernes brug af 

boligen.”

slå græs på taget 

”Også det grønne element med altaner, tagterrasser og 

haver på tagene  er gennemgående. Man kan slå græs på 

taget, have grillaften med vennerne og se himmelrummet. 

Mange af os, der nu tegner boliger, voksede op i forstaden 

men bragte forstadskvaliteterne med til byen.”

boligen som visitkort

Mange af de nye boliger er fleksible og formbare. Boligen 

kan foldes ud og ind, og beboerne kan sætte deres eget præg 

– ikke bare på indretningen men også på rummenes anven-

delse og placering. ”I Danmark ser vi nu boliger med et stort 

grundrum, som man kan sætte vægge i, hvis man vil.” 

”Vi vil jo gerne selv bygge videre. Og vi gør det!”, understre-

ger Claus Bech-Danielsen. ”Jeg lavede en undersøgelse i 

Tilst. Først da jeg var der tredje gang og tilmed fik hjælp af 

beboerne, blev jeg overbevist om, at der bag alle de forskel-

lige huse lå 100 parcelhuse, der oprindeligt var ens. Jeg 

kunne ikke se det 30 år efter. Du kan give folk et hus, men 

de gør så meget ved det. 

Boligen er et visitkort, og en identitetsmarkør, der viser, 

hvem vi er – eller gerne vil være.”

 

den gamle æbleplantage

”Jeg besøgte husejere i et kvarter i Århus. Alle snakkede om, 

at der havde været en gammel frugtplantage, og derfor var 

de faldet pladask for haverne med de gamle kringlede æb-

letræer. Men da jeg kiggede ud i haven, så var der en glat-

barberet græsplæne med to tulipaner i kanten. Æbletræ-

erne var væk. Beboerne forklarede, at efter et par år havde 

de lyst til at sætte deres  eget præg på haven. Så grotesk er 

det. Vi laver om og har brug for at sætte præg og blive et med 

boligen.” 

ikke alle er nomader

Claus Bech-Danielsen peger også på, at den nomadiske 

livsstil sætter sig igennem i de europæiske boliger. ”Mobili-

tet er meget markant. Men giver det mening i en dansk 

kontekst? Samtidig med, at man går og sætter præg på 

boligen, så slår man jo rødder og har ikke lige lyst til at 

flytte sig. Politisk fokuserer man på det mobile arbejdsmar-

ked, men mange af os synes, det er for vildt, hvis vi skal 

flytte 13 km væk fra hjemstavnen. Sådan er der paradokser. 

Og måske er det netop vigtigt at understrege, at mange men-

nesker slår rødder, øger tilknytningen til deres sted og 

tænder ikke på det nomadiske liv med flere, mindre boliger 

rundt om i verden.” 

byg mangfoldigt

”I dag ligger meget af ansvaret  for vores boliger lokalt. 

Mange er stadig inspireret af modernismens drøm om en 

boligtype, som kan tilfredsstille alle behov for enhver i enhver 

sammenhæng i livet. Men vi har i højere grad brug for for-

Foto: Claus Bech-Danielsen
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skelligheden. Mit råd til arkitekterne er: Gør noget andet end 

alle de andre. Og kommunerne skal også turde være med på 

det. Netop fordi boligen er en identitetsmarkør, skal man 

ikke være bange for at lave noget, der stritter ud. Hvis kom-

munen ønsker at få fat i de ressourcestærke og kreative 

grupper, så er sjove og mangfoldige boliger vejen”. 

løb ikke efter den samme luns

”Mange kommuner snakker om branding, og det er relevant. 

Men de løber alle efter den samme luns kød på den samme 

måde. Nu vil selv den mindste provinsby have et højhus, 

selvom byen har mange særlige kvaliteter, man kunne 

dyrke i stedet for. Man bliver ikke automatisk dynamisk og 

moderne af at bygge et højhus!” 

køkken med sovekammer

Claus Bech-Danielsens forskningsprojekt om de nye strøm-

ninger i boligbyggeriet afsluttes i 2010. ”Projektets historiske 

studier af dansk boligarkitektur er med til at pege på, at 

boligen konstant er under forandring. Nutidens konventioner 

om ’den gode bolig’ vil også ændre sig. Det er kun 80 år siden, 

at middelklassens boliger ikke havde et badeværelse, og at 

køkkener var indrettet til tyende med tilhørende sovekammer. 

Hvilke drastiske ændringer kan vi forestille os vil ske i boli-

gen i de kommende 80 år?”

Claus beCH-danielsen

Arkitekt, professor

Statens Byggeforskningsinstitut

Aalborg Universitet

cbd@sbi.dk

læs mere

Byboliger i forandring, Velfærdsministeriet, oktober 2008

Netværksboligen, Force4Architects, 2008

Arkitektur mellem globalisering og hverdagsliv

Antologi / Claus Bech-Danielsen, Christoffer Harlang, Arkitektskolens 

Forlag, København

Når sjælen flytter ind: hjemfølelse og mobilitet i Den gode bolig 

– Hvordan skal vi bo i fremtiden? ATV’s Temagruppe for Byggeri 

og bystruktur, 2006

Bolig og identitet – husets sjæl og personlig prægning. Home-building 

and identity - the soul of a house and the personal touch, 

Claus Bech-Danielsen og Kirsten Gram-Hanssen, i Urban lifescape, 

Anthology, Aalborg Universitetsforlag, 2004

Moderne arkitektur – hva’ er meningen? i Systime Academic, Århus, 2004

”nu vil selv den mindste provinsby 

have et højhus, selvom byen har mange 

særlige kvaliteter, man kunne dyrke 

i stedet for. man bliver ikke automatisk 

dynamisk og moderne af at bygge et 

højhus!” 
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vi både bor og arbejder bag glas. antropolog marie stender har 

besøgt husene, hvor grænsen mellem offentligt og privat rum glider 

og forandrer sig, når vi kan kigge ind på det private liv – og uhindret  

ud på byens liv. glashusene bygger på en forestilling om, at en åben 

arkitektur modsvares af en åben mentalitet. at synlighed betyder liv, 

og at uden hækken lever vi mere frit. men måske er det en illusion? 

livet i glasHusene
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Antropolog Marie Stender undrede sig på sine cykelture i 

København over det stigende antal boliger og kontorhuse 

med åbne glasfacader. Hun indrettede et kontor i et glashus 

og foretog omfattende feltstudier, interviews og analyser 

blandt medarbejdere og familier i glashuse. Hvad gør syn-

lighed og åbenhed ved mennesker, der bor og arbejder bag 

glas, og hvilken betydning har glashuse for byrummet?

”Mange arkitekters arbejde er båret af et stærkt ideal om 

åbenhed, gennemsigtighed og lys. De tænker, at åbenhed er 

godt, og at endnu mere åbenhed er endnu bedre. Og når det 

nu er svært at skabe liv i byen, så må man sørge for, at dem, 

der bor i husene, får byens liv ind i stuen, og at dem, der er 

ude, kan fornemme det liv og lys, der er inde i husene. Man 

skaber de åbne facader for at få sammenhæng mellem ude 

og inde.”

åbenHedens dogmatik

Marie Stender har opfundet begrebet ”åbenhedens dogma-

tik”; Forestillingen om, at en arkitektonisk gennemsigtighed 

modsvares af en form for mental åbenhed. ”De modernisti-

ske arkitekter drømte om, at en opløsning af grænsen mel-

lem ude og inde ville gøre mennesker mere lige og frie. Ved 

at undersøge livet i glashusene fik jeg øje på, at den drøm 

lever stærkt hos mange. Vi ser reality programmer, vi snak-

ker i mobiltelefoner i det offentligt rum, og i de moderne 

restauranter kan vi kigge ind i det åbne køkken. Moderne 

virksomheder er drevet af en logik om den transparente 

organisation, hvor alle er lige, og hvor kunderne skal kunne 

kigge ind.” 

Også hos beboerne i glashusene mødte Marie Stender fore-

stillingen om, at boligens gennemsigtighed er ensbetydende 

med social og mental åbenhed. ”Åbenhedens dogmatik rum-

mer også et moralsk aspekt. Beboerne fortæller, at når nu 

arkitekturen er så åben, så ville det være synd og skam at 

skærme sig af med gardiner. Og gør man det, er det nok 

fordi, man har noget at skjule.” 

blufærdigHeden flytter udenfor 

”Umiddelbart tænker man jo, at folk bliver blufærdige af at 

bo i glashuse. Men jeg opdagede, at det faktisk vender den 

anden vej. Beboerne oplever selv, at de har lagt blufærdig-

heden fra sig, og at det er de andres problem, hvis de kigger 

ind. Beboerne bliver først blufærdige, når de er udenfor og 

kan kigge ind i andres lejligheder. Ansvaret for privatlivets 

fred er flyttet fra husets beboere til de forbipasserende. 

Grænsen mellem privat og offentligt rum forskydes, og på 

den måde kan man sige, at glasset privatiserer det offent-

lige rum. ’Åbenhedens dogmatik’ forudsætter tanken om et 

magtmæssigt vakuum, understreger Marie Stender. 

”Vi tænker: Åh, hvor er det dejligt, at vi kan rive ligusterhæk-

ken ned. Alle kan være åbne og invitere byen ind i stuen. Skidt 

med, at folk kan se, hvad vi laver, for vi har intet at skjule, og 

det er kun hyggeligt, at folk kan se, at der er liv. Problemet 

er bare, at der meget ofte vokser usynlige ligusterhække op 

foran glashusene. Hvis man fjerner en mur eller en hæk, så 

udligner man forskellene, tænker vi. Men det gør man bare 

ikke. Mure bygges og installeres bare på andre måder fx i 

bevidstheden. Vi markerer fortsat sociale og kulturelle 

grænser og skaber grænser og kontrol – på andre måder. 

Beboere fortalte fx, at de vinker til forbipasserende, der kig-

ger lidt for intenst ind ad vinduerne. På den måde signalerer 

de, at den forbipasserende overskrider en usynlig grænse. 

Men ofte er det ikke nødvendigt at vinke – som forbipasse-

rende haster man helt automatisk forbi med nedslået blik 

og i behørig afstand.” 

når det offentlige rum bliver privat

”Ønsket om at nedbryde barrierer mellem inde og ude er en 

sympatisk tanke. Men man glemmer, at der er forskel mel-

”forestillingen er, at en arkitektonisk 

gennemsigtighed modsvares af en 

form for mental åbenhed.”

”beboerne oplever selv, at de har lagt 

blufærdigheden fra sig, og at det er de 

andres problem, hvis de kigger ind.” 
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lem privat og offentligt rum, og at synlighed ikke er ensbe-

tydende med liv. Kun få mennesker slår sig ned foran glas-

facaderne. De føler sig iagttaget. Vi ønsker at nyde byens liv 

fra glashuset, men det er som æstetisk sceneri, en tavs 

forestilling  – ikke et pulserende, levende byrum. Det bliver 

pludselig vigtigt, hvordan alt ser ud. Byrummet skal så at 

sige opføre sig som god udsigt.”

sanserne lukket inde 

”Vi åbner arkitekturen mere og mere for øjet, men samtidig 

lukker vi den for de andre sanser. I takt med at vinduerne 

bliver større, bliver man bedre til at lave husene lyd- og 

lugtisolerede. Og i takt med at vi fjerner hækken og åbner 

arkitekturen for at få byen ind, bliver det offentlige rum 

underlagt kontrol med kameraer og anden overvågning.” 

”Vi kan ikke regulere os ud af, at mennesker har lyst til at 

afskærme sig og have noget privat. Vi er nødt til at tage al-

vorligt, at der er noget, der hedder private rum og offentlige 

rum. Vi kan sagtens lave nogle interessante ting i samspillet 

mellem de to, men vi skal arbejde med overgangen og ikke 

forestille os, at den grænse bare kan rives ned, og at alle er 

velkomne alle vegne. Tværtimod. Hvis vi bilder os ind, at der 

ikke er forskel, så bliver de offentlige rum privatiserede og 

ikke indbydende for folk udefra. 

Vi må værne om det offentlige rum, byrummet, som et de-

mokratisk rum. Et sted med lige adgang for alle – et sted, 

hvor man mødes, høj som lav. Vi må give folk det private rum, 

som de ikke altid ved, at de har brug for. På den måde skaber 

vi også bedre betingelser for det offentlige rum.” 

marie stender

Antropolog, projektleder hos rådgivnings- 

og analysefirmaet Hausenberg.

ms@hausenberg.dk

læs mere

Specialet Om at bo i glashus kan bestilles 

hos Akademisk Boghandel 

på www.akademiskboghandel.dk

”man glemmer, at synlighed ikke er 

ensbetydende med liv.” 

Foto: Hausenberg
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den anden bolig
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Deres besøg hos sommerhusejere viser, at også nutidens 

huse primært er til afslapning, nærvær og naturoplevel-

ser, og de illustrerer, hvordan det understøttes af som-

merhusets indretning. multifunktionelle, fleksible stor-

rum giver sociale kvaliteter og mulighed for at vælge, 

hvad man skal foretage sig. og netop friheden er vigtig, 

fordi den symboliserer et skift fra hverdagshjemmet. 

antropolog mark Vacher har besøgt sommerhusejere, 

som har valgt at bo permanent i deres sommerhus. hans 

undersøgelse viser, at når sommerhuset bliver hver-

dagsbolig, forandres både det fysiske og det følelses-

mæssige. husene skærmes af mod skoven og udsigten, 

rummene deles op, de sociale koder forandres, og natu-

ren bortvises. når hverdagen flytter ind, flytter det frie 

og uforpligtende  sommerhusliv ud. 

antropologistuderende sofie kyllesbech har besøgt dan-

skere, som har investeret i en feriebolig i thailand, ita-

lien og spanien. hendes undersøgelse viser, at et boligliv 

på tværs af grænser handler om fordybelse, afslapning 

og nærvær, sol, varme og oplevelsen af at komme langt 

væk. ejerne beskriver, hvordan de er væk på en anden 

måde, fordi de flyver og krydser statsgrænser for at nå 

frem til den anden bolig. selve bevægelsen påvirker også 

tilværelsen i den anden bolig, hvor spontanitet og en cyk-

lisk tidsopfattelse præger dagene. med udgangspunkt i 

forskelle mellem livet de tre forskellige steder, kalder 

sofie kyllesbech lokationerne; Det eksotiske thailand, 

det autentiske italien og det genkendelige spanien. men 

trods forskellene er husene eksempler på, hvordan men-

nesker etablerer tilhørsforhold til et sted gennem deres 

hus, gennem praktiske opgaver og gennem socialt net-

værk. ejerne er ikke turister og ikke fastboende, men 

boligen skaber et andet møde med verden og giver dem 

en særlig plads i det fremmede. 

Vi forlader nu den danske hverdagsbolig for at bevæge os 

ud i klitterne, ind i plantagen og helt til thailand, italien 

og spanien. Forskningen i danske sommerhuse er be-

grænset. men det har et omfattende tværfagligt projekt 

nu rådet bod på. antropologer, økonomer, civilingeniører 

og arkitekter har rejst sommerlandet tyndt for at hente 

svar på en mængde spørgsmål hos ferieboligernes bebo-

ere i jylland, på nordkysten og i udlandet. hvorfor  an-

skaffer vi os flere boliger med alt det ansvar og arbejde, 

det giver? hvad skal vi med den anden bolig – i Danmark 

og udlandet? hvilke boligtyper kan vi lide, og hvad gør vi 

ved dem? og hvem ejer dem? 

med udgangspunkt i 20 års data om alle sommerhuse i 

Danmark kortlægger arkitekt anne-mette hjalager om-

rådet og viser, at de fleste af de godt 250.000 danske 

sommerhuse er ejet af borgere over 45 år, der i forvejen 

ejer deres helårsbolig. Dem, der bor bedst, anskaffer sig 

ofte en feriebolig enten i Danmark eller i udlandet, hvil-

ket afkræfter teorien om, at købet af sommerhus skal 

kompensere for mangler ved den primære bolig.

klimaændringer, turisternes forventninger og ejernes 

kreativitet med hensyn til udbygninger og udsmykninger 

er nogle af de udfordringer, som anne-mette hjalager 

ridser op. hun opfordrer kommunerne til at tage stilling 

til, hvorledes sommerhusområderne bevares, udvikles 

og sikres, og understreger at det haster med planlægnin-

gen, fordi der i de kommende år opstår et stort fornyel-

sesbehov i mange af husene. 

arkitekt Claus Bech-Danielsen og seniorforsker kirsten 

gram-hanssen påviser, hvordan sommerhuse som ide 

historisk kan føres langt tilbage i tiden, men at den form 

af husene, vi kender nu, henter inspiration fra 1800-tal-

let, hvor borgerskabet flyttede på landet om sommeren 

for at komme væk fra den travle by og tæt på naturen. 
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de fleste af de godt 250.000 danske sommerhuse er 

ejet af borgere over 45 år, der i forvejen ejer deres 

helårsbolig. men drømmen om sommerhuset lever 

hos mange andre, og de fleste vil have velholdte, 

moderne huse – gerne midt i naturen. det viser en 

ny undersøgelse af arkitekt  anne-mette Hjalager, 

der også peger på, at det haster med planlægningen, 

hvis vi både vil bevare naturen og fastholde turister-

nes interesse. 

sommerHuse
ressource og 
udfordring

Foto: Anne-Mette Hjalager
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Hvem ejer sommerhusene, hvor ligger de, hvordan fornyes 

de, og er de steget i værdi? De spørgsmål og mange flere 

giver undersøgelsen ”Udviklingsdynamikker i sommerhus-

sektoren” svar på. 

Sammen med to kolleger kortlægger og analyserer arkitekt 

og forsker Anne-Mette Hjalager ejendomsdata for samtlige 

sommerhuse og persondata på deres ejere fra 1984 til 2005. 

Det er 20 års data fra alle sommerhuse i Danmark. For-

skerne ønsker at bidrage med baggrundsmateriale til arbej-

det med turisme, velfærd og fysisk planlægning. Og at give 

nogle bud på, hvordan kommunerne tager udfordringen med 

sommerhusområderne op.

familien danmark

”Sommerhuslivet handler jo om familien Danmark. 250.000 

mennesker er sommerhusejere, et stort antal vil gerne være 

det, og mange lejer husene. For en stor gruppe mennesker 

er sommerhuset en vigtig ferie- og fritidsressource.”

 

Selvom Anne-Mette Hjalager tidligere har observeret og 

analyseret  sommerhuse, blev hun alligevel lidt overrasket 

over nogle af resultaterne: Hovedparten af sommerhus-

ejerne er i dag over 45 år. I løbet af de seneste to årtier er 

koncentrationen af ejerskabet i aldersgruppen 55-64 år 

steget kraftigt. Forestillingen om sommerhusene som fami-

liernes fristed holder ikke, og hvis ikke det var for udlån og 

udlejning, ville sommerhusområderne være tømt for børn. 

de yngre vil rejse

Allerede i 1980’erne begyndte de yngste grupper at fravælge 

ejerskabet til sommerhusene. Fra 1987, hvor mange fik 

strammere økonomi på grund af kartoffelkur og stigende 

renter, blev det en endnu stærkere tendens. De yngre grup-

per er ikke vendt tilbage, selvom økonomien er forbedret 

efter 2000. Anne-Mette Hjalager peger på, at sommerhus-

ejerskab måske nedprioriteres, fordi de yngre generationer 

ønsker andre ferieoplevelser. 

både HelårsHus og sommerHus

Sommerhuset kompenserer ikke for dårlige boligforhold i 

helårsboligen. Tidligere har man ellers antaget, at familier, 

der boede i lejlighed i byen, kompenserede ved at anskaffe 

sig et sommerhus. At hverdagen på stenbroen blev afløst af 

weekender og ferier ved hav og skov i eget sommerhus. Men 

de fleste sommerhusejere ejer også en helårsbolig, og der 

er en vis sandsynlighed for, at sommerhuset ligner helårs-

huset i standard. Når man ser på indkomster, uddannelser 

og erhvervsstilling, er ejerskabet til sommerhuse relativt 

bredt, men over årene og med de stigende ejendomspriser 

er det blevet vanskeligere for lavindkomstgrupperne at købe 

sommerhus. 

tæt på Helårsboligen

Hovedparten af sommerhusene ligger i tre af de gamle am-

ter: Vestsjælland, Frederiksborg og Nordjylland. Afstanden 

mellem helårsboligen og sommerhuset er i 2005 i gennem-

snit 54 km, og det er tydeligt, at sommerhus tæt på helårs-

boligen prioriteres, hvis muligheden er der.  

Otte procent af sommerhusene bebos legalt hele året. Der 

er begrænsede muligheder for at bo helårs i sommerhus-

områderne, men undersøgelsen peger på, at sommerhu-

sene faktisk er en væsentlig boligbuffer ved jobskifte, 

skilsmisser mv.

  

fornyelse – også uden tilladelser

Hovedparten af sommerhusbygningsmassen er opført i 

1960’erne og begyndelsen af 1970’erne. Om- og tilbygninger 

finder især sted fra 1990 og fremefter. I de seneste år har 

der været en ganske kraftig fornyelsesindsats. Analyserne 

af byggetilladelser og udviklingen i antallet af kvadratmeter 
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viser, at en del af denne fornyelse sker uden tilladelse. Lov-

givningen for til- og ombygninger er liberaliseret, og det har 

gjort det nemmere at lade huset knopskyde.

”Fornyelser finder sted i alle kategorier af sommerhuse og 

blandt alle typer ejere,” fastslår Anne-Mette Hjalager. ”De 

fleste lægger vægt på bygningsmæssige standarder og 

komfort, og sommerhusene er gennemsnitligt blevet en hel 

del større med tiden. De velstillede er mest tilbøjelige til at 

bygge om og udvide deres sommerhus. Forestillingen om, 

at vi skifter livsstil i ferien og lever mere enkelt uden mo-

derne bekvemmeligheder, holder ikke i virkeligheden. Vi vil 

have store badeværelser, carporte og internetadgang.”

statussymbol

”I undersøgelsen har vi kun tal frem til 2005, og det betyder, 

at vi ikke har nedgangsperioden med. Men vi ved, at især 

under højkonjunkturer bliver sommerhuse investeringsob-

jekter. De er en investeringsbuffer, som vi får øje på, når vi 

har lidt overskud. Selvom de interviewede nedtoner investe-

ringsaspektet, så har det fået større betydning. Sommerhu-

set er et statussymbol, der vises frem, ligesom helårsboli-

gen.” 

vigtigst er Husets stand

”Måske er det mest overraskende i undersøgelsen, at nær-

heden til kysten ikke er altafgørende for køberne. Selv om 

beliggenheden i kystzonerne og i nærheden af naturområder 

synes at være af stigende betydning for ejendomsværdiernes 

udvikling, giver disse faktorer kun anledning til mindre pris-

korrektioner. Størrelse og bygningsmæssige kvaliteter har 

mest vægt. Beliggenhed ved kyst, skov, å og sø er en kvali-

tetsparameter, som nogle købere er villige til at betale en 

vis overpris for – men kun, hvis de ikke bliver nødt til at gå 

på kompromis med sommerhusets standard og kvalitet. 

Husets stand kommer først.”

sommerHusenes lokalisering

i danmark
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turister vil Have Høj standard

Sommerhusene er en afgørende ressource for turismen og 

en forudsætning for omsætning og valutaindtjening. Uden 

for hovedstadsområdet er de den vigtigste overnatningsres-

source. Sommerhusene skaber et grundlag for attraktioner 

og servicefaciliteter - ikke mindst i landdistrikter og tyndere 

befolkede egne. Men der er brug for gode udlejningshuse. 

”Jeg tror, det er en fordel at øge det skattemæssige bund-

fradrag for udlejningsindtægter, fordi det vil motivere flere 

ejere til at forbedre husene, så de kan lejes ud. Hvis vi skal 

tiltrække lejere, er standarden nødt til at være høj.” 

kommuner skal rykke nu

”Jeg håber, at kommunerne og turistbranchen begynder at 

interessere sig mere for sommerhusene. Der er hårdt brug 

for, at de skærper planlægningsindsatsen. Lokalplaner, 

naturgenopretning, landskabsplanlægning og skabelse af 

infrastrukturer er vigtigt. Hvis turisterne skal komme, skal 

husene være store og moderne. Hvis naturen skal overleve, 

må der planlægges. Og hvis særlige huse og områder skal 

bevares, kræver det også planer. Hvis områderne ikke skal 

gro til i Klondyke, må der reguleres”. 

klondyke og parCelHusstil

I dag er mange sommerhusområder ikke omfattet af lokal-

planer, og det typiske billede er, at der kun er få bestem-

melser om grundstørrelser, vejbredde, afstand til skel, 

bygningshøjde og taghældning mv. Anne-Mette Hjalager 

fortæller, at sommerhusejerne reelt kan gøre, hvad de vil. 

”Hidtil har det været ret uproblematisk, fordi husene ikke er 

fornyet i stor stil, men det ændrer sig nu. I de kommende år 

vil der opstå et ganske stort fornyelsesbehov i de huse, som 

er opført fra omkring 1965 og til begyndelsen af 1980’erne. 

Hvis vi kigger på tendenser andre steder i byggeriet, så vil 

nuværende og nye ejere ønske at gøre deres huse større og 

forsyne dem med tidssvarende faciliteter. Carporte, anlæg 

”forestillingen om sommerhusene som 

familiernes fristed holder ikke, og hvis 

ikke det var for udlån og udlejning, 

ville sommerhusområderne være tømt 

for børn.”

sommerHusenes lokalisering

i danmark
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af parkeringsarealer, hegn, udestuer, isolering, nye vinduer, 

knopskydninger, gesvejsninger, glaserede tegl osv. Hvis 

kommunerne ikke planlægger og regulerer, importeres 

stilen fra villakvartererne til sommerhusområdet. Men 

hvordan matcher det en planlægningsvirkelighed? Er det 

klondykelignende områder, turisterne vil have? Ejerne? Det 

er ikke sikkert. Stillingtagen er nødvendig.” 

På samme måde er der brug for, at kommunerne tager stil-

ling til, om nogle sommerhusområder bør bevare deres 

sommerhuspræg ud fra æstetiske kriterier. Det kan fx være 

steder, hvor sommerhusene er integreret i eller ligger i til-

knytning til naturområder. ”Hvis man ønsker at bevare 

særpræget, haster det med at skabe bestemmelser om fx 

bygningsvolumen og materialevalg. Udfordringen er at sikre 

bevaring uden at undergrave ejernes ønske om at øge den 

bygningsmæssige standard.” 

svaneklippede formationer

”Det første, mange nye sommerhusejere gør, er at fælde 

træerne og asfaltere forgrunden, så der kan stå en firhjul-

trækker foran huset. Nogle vil have svaneklippede træfor-

mationer og pyntede haver i stedet for den natur, som er 

baggrunden for, at de valgte beliggenheden. Hvis der er 

bevaringsinteresser, må kommunen hanke op og formulere 

bevaringsplaner for det grønne element. Folk har ofte mindst 

blik for beplantningen, men den er ekstremt karaktergi-

vende i sådanne områder. Tænk bare på vestkysten, hvor 

huse kan være fint indlejret i klitplantager.”

byg ved kyst og by 

”Værdiudviklingen har især været hastig i sommerhusom-

råderne nær de større byer. De seneste år har man udlagt 

5000 nye sommerhusgrunde i udkantsområder langt fra de 

større byer, fordi man ønsker at støtte en økonomisk og 

beskæftigelsesmæssig udvikling der. Men hvis indsatsen 

vurderes ud fra en investeringssynsvinkel og ud fra bruger-

nes præferencer, så er det ikke optimalt. Ejere ønsker at 

være tæt på byen og tæt på helårsboligen.”

”Der er også udlagt nye arealer til sommerhuse i kystnær-

hedszonen i de seneste år. Hvis ejendomsværdierne på 

sommerhuse er et udtryk for attraktiviteten af forskellige 

arealer, så er lokaliseringen ved vestkysten og i Nordsjælland 

mest hensigtsmæssig. Men er man en kommune inde i 

landet, kan man godt arbejde med forskellige landskabsele-

menter og anlægge et område der. Men man skal huske, at 

området og bebyggelserne skal være af god kvalitet.”

energi, miljø og spildevand 

”Hvis sommerhuse skal lejes ud også uden for højsæsonen, 

er det nødvendigt at opgradere på energi- og miljøsiden. Nye 

regler i bygningsreglementet tager i et vist omfang højde for 

det, men der er fortsat brug for, at dansk turismes klima- og 

miljøvenlige profil også kommer til at omfatte sommerhu-

sene. Kommunerne og grundejerforeningerne må også tage 

stilling til spildevands- og forsyningsforhold. Og mange som-

merhuse ligger kystnært og udsat, så nogle steder er det 

relevant at tænke helt nyt med en tilpasning til klimaet.” 

planer giver sikkerHed

”Selvom der lige nu er krise, og mange sommerhuse er 

faldet i værdi, så har realværdien været ganske markant 

stigende over 20-års perioden fra midt i 1980’erne. Derfor 

ønsker flere måske at eje et sommerhus som en investering. 

Ejerne vil så blive mere opmærksomme på deres investe-

ringssikkerhed. Og her er planlægningen af stor betydning, 

fordi kommune- og lokalplaner indeholder signaler om, hvad 

der i fremtiden kommer til at ske i området, og fordi planer 

sætter rammer for de øvrige grundejeres adfærd. Ved at tage 

den planlægningsmæssige udfordring op kan kommunerne 

lægge grunden til varierede og attraktive sommerhusområ-

der. Og det er til fordel for alle parter.”

Foto: Anne-Mette Hjalager
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opfordringer til kommunerne

• Lav lokalplaner og udvikl redskaber efter 

 områdets kendetegn

• Lav bevaringsplaner for områder af særlig 

 karakter

 

• Tag beslutninger om udvikling af eksisterende 

sommerhusområder

• Byg tættere på større byer

• Udstyk inde i landet på steder med landskabs-

mæssige kvaliteter

• Byg i nærheden af natur, men bidrag også til 

 at skabe attraktiv natur

• Tillad byggeri af større, moderne huse

• Tænk i planer vedrørende miljø og klima

• Lav tidssvarende spildevandsafledning

• Tænk i diger eller andre foranstaltninger ved 

 kystnære bebyggelser

• Inddrag sommerhusejerne i planerne, men styr 

processen

”nærheden til kysten er ikke 

altafgørende for køberne. 

størrelse og bygningsmæssige 

kvaliteter har mest vægt.”

”der er brug for, at kommunerne tager 

stilling til, om nogle sommerhusområder 

bør bevare deres sommerhuspræg ud fra 

æstetiske kriterier.”

Foto: Advance/1
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en ny 
HjemligHed

Foto: Claus Bech-Danielsen
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Sommerhusbyggeri har en særlig plads inden for arkitektu-

ren. Mange arkitekter har brugt sommerhusarkitektur til at 

prøve ideer af, som måske senere raffineres og finder bedre 

form i andre byggerier. Alligevel har det meste sommerhus-

byggeri i Danmark arkitektoniske fællestræk. Ofte er huset 

et træhus, alternativt et stenhus, konstrueret omkring en 

åben plan-løsning og med nem adgang til den naturgrund, 

som 70 procent af danske sommerhusgrunde har, ifølge 

Kirsten Gram-Hanssen og Claus Bech-Danielsen.

De to forskere har undersøgt den danske sommerhusarki-

tektur, kigget på sommerhusenes historie og besøgt som-

merhusejere i fire nøje udvalgte sommerhusområder, som 

giver en god fornemmelse af forskelligheden inden for byg-

geriet af og brugen af sommerhuse. 

Arkitekt Peder Duelund Mortensen og økonom Hans Skifter 

Andersen har også bidraget til undersøgelsen, der indgår i 

et større, tværfagligt forskningsprojekt med titlen ’Den anden 

bolig.’

afslapning og naturoplevelser

Det samlede billede af resultaterne viser tydeligt, hvad dan-

skerne bruger deres sommerhuse til. Det handler om at 

komme væk fra hverdagen og slappe af, at være sammen 

med familie og venner på en uformel måde og at komme tæt 

på naturen.

Det sidste har en direkte konsekvens for mange danske 

sommerhuses arkitektoniske udformning. Typisk har som-

merhusene store vinduespartier til den ene side af huset, så 

haven, havet eller terrænet visuelt tages ind i huset. Huset 

er ofte af træ, og der er typisk nem adgang mellem inde og 

ude. En interviewperson nævner fx som en stor kvalitet ved 

sommerhuset, at hun bare skal åbne terrassedøren, så er 

hun ude i naturen. Og mange ejere understreger, at de i 

sommerhuset er mere ude end inde.

natur er udsigt og dyr

Naturen defineres af sommerhusejere især som ”udsigten, 

havet/stranden og dyreoplevelser”, men også som ”en sær-

lig stilhed” og ”et meget mørkt mørke”, fortæller Kirsten 

Gram-Hanssen og Claus Bech-Danielsen. De peger på, at 

netop nærhed til naturen var pointen med sommerhuset, 

allerede dengang borgerskabet i midten af 1800-tallet be-

gyndte at opføre en ekstra bolig. Det skete i en tid, hvor et 

nyt sundhedsideal slog igennem i borgerskabet. Efter en 

omfattende koleraepidemi i 1853 blev frisk luft betragtet som 

nøglen til et godt liv, og sommerhuset blev derfor opført i 

naturen, hvor der var masser af det. I sommerhuset tillod 

borgerskabet sig at løsne en smule på de ellers stive regler 

for opførsel og socialisering. Sommerhuset blev tegn på 

overskud og sundhed, et sted for rekreation.

middelklassens Huse

Senere udviklede en række arkitekter og byplanlæggere en 

model for den sunde by, der skulle indeholde adgang til grønt 

og masser af frisk luft. Det var som reaktion på de euro-

pæiske storbyer med tilslummede bymidter, som gav kole-

raepidemien så gode smittevilkår. 

I byerne boede især arbejderne i små og ringe boliger i alt 

for trange bydele, tæt op ad forurenende industri. Den nye 

tids byplanlæggere drømte om at befri det byggede miljø fra 

konventionel tænkning og stilsnobberi. De ønskede at give 

arbejderne luft, lys og sunde boliger.

I Danmark udskrev avisen Politiken i 1917 en arkitektkonkur-

rence for at gøre sommerhuse billigere, så en større del af 

befolkningen fik mulighed for at købe et. Men det store ryk 

inden for sommerhusbyggeriet kom først, da en ny stor mid-

delklasse voksede frem under det økonomiske opsving efter 

2. Verdenskrig. Da flyttede middelklassen nemlig ikke alene 

til nyopførte parcelhuskvarterer med de ønskede kvaliteter 

ideen om, hvad et sommerhus er, kan i danmark føres tilbage 

til 1800-tallet, hvor borgerskabet flyttede på landet om som-

meren for at komme væk fra den travle by og tæt på naturen. 

ny forskning fra arkitekt Claus beCH-danielsen og senior-

forsker kirsten gram-Hansen viser, at også nutidens huse 

er skabt til afslapning, nærvær og naturoplevelser.  
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såsom ro, grønt, lys og luft men købte også i stor stil som-

merhuse i de nybyggede sommerhusområder, som skød op 

i stor hast især ved Danmarks kystområder. 

Og ligesom sommerhuset havde været det for overklassen 

100 år tidligere, blev sommerhusene for middelklassen et 

sted, som skulle stå i kontrast til hverdagshjemmet. Og turen 

til sommerhuset skulle byde på natur, ro og frisk luft.

Hyggelig opvask 

Det nye allemands-sommerhus blev ofte opført efter princip-

per, som afveg fra parcelhusets. Vigtigst var sommerhusets 

åben plan-løsning, hvor en række forskellige funktioner blev 

tænkt sammen i et multifunktionelt, fleksibelt storrum, der 

både indeholdt køkken, spiseplads og rum til forskellige 

sociale aktiviteter.

Det fleksible storrum blev ikke bare en praktisk løsning, men 

ses af sommerhusejere især som en løsning, der giver en 

uundværlig social kvalitet. Kirsten Gram-Hanssens og Claus 

Bech-Danielsens interviews med sommerhusejere har vist, 

at det i sommerhuset opleves som en positiv sidegevinst, at 

køkkenarbejdet er koblet tæt på andre aktiviteter i huset. 

Der kan laves mad samtidig med, at der kan følges med i, 

hvad resten af husets brugere laver. Opvasken er ikke en sur 

pligt men en hyggelig social begivenhed, der ledsages af et 

glas vin.

storrum er friHed 

Det fleksible storrum har også den funktion, at det signale-

rer frihed. Når husets centrale rum kan bruges til mange 

forskellige aktiviteter på en gang, opstår der en frihed til at 

vælge, hvad man skal foretage sig. Friheden er vigtig, fordi 

den symboliserer et skift fra hverdagshjemmet, hvor der 

altid er en liste med praktiske ting, man kan og bør foretage 

sig. 

Pointen med sommerhuset for mange af de interviewede i 

Kirsten Gram-Hanssens og Claus Bech-Danielsens under-

søgelse er netop, at der ikke skal være mulighed for at lave 

andet end det, der opfattes som afslappende aktiviteter, som 

vælges til af lyst. Af samme grund er hårde hvidevarer som 

opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler særligt 

omdiskuterede. Mange sommerhusejere ser maskinerne 

som symbol på husarbejde og derfor elementer, som ikke 

bør findes i deres sommerhus. Alligevel vinder hvidevarerne 

indpas i sommerhusene, og det sker tilsyneladende uden at 

sommerhusejerne af den grund begynder at tænke på tøjvask 

i sommerhuset som en pligt.

mental forandring

Der er altså en mental forskel i tilgangen til opgaverne fra 

sommerhuset til parcelhuset. Flere interviewede fortæller, 

at det ikke bare er selve sommerhuset, som er forskelligt 

fra deres hverdagsbolig. Selv ændrer de adfærd og indstilling, 

når de ankommer til sommerhuset. For eksempel vælges 

sommerhusets storrum aktivt til af alle familiemedlemmer, 

fordi det opleves som selve hensigten med en sommerhus-

tur at tilbringe tid sammen. Flere sommerhusejere fortæller, 

hvordan gæster i sommerhuset forventes selv at bidrage til 

madlavning og opvask eller smøre sig en mad, når sulten 

melder sig, mens det i hverdagshjemmet ville blive opfattet 

som upassende.

ingen ægte tæpper 

Ikke alene arkitekturen og adfærden er anderledes i som-

merhuset end i hverdagshjemmet, det samme gælder som-

merhusets indretning. Eksempelvis er det udelukket for en 

af de interviewede, at der i sommerhuset skal være ægte 

tæpper, malerier og mahognimøbler. Så ville sommerhuset 

miste noget sommerhus, fortæller hun. Typisk er møbler 

billigere og lettere i sommerhuset, og det har ikke kun at 

gøre med frygten for indbrud. Sommerhuset må godt være 

”pointen med sommerhuset er, 

at der ikke skal være mulighed 

for at lave andet end det, som 

vælges af lyst.” 

Foto: Claus Bech-Danielsen
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slægten mødes, og er typisk et sted, der forbindes med sjæl: 

”Sommerhuset skal være identitet på en anden og mindre 

privat måde for sommerhusejerne end hverdagshjemmet. 

Men vi ser ofte, at sommerhusejerne har en meget stærk 

tilknytning til området. Typisk går tilknytningen tilbage til 

barndommen eller flere slægtled tilbage, men for alle vores 

interviewpersoner gælder det, at tilknytningen mere gælder 

området, som huset ligger i, end selve huset. Det kan for-

klare, hvorfor hjemligheden er en anden i sommerhuset,” 

slutter Kirsten Gram-Hanssen og Claus Bech-Danielsen.

lidt primitivt. Det gør ikke huset ringere i sommerhusejernes 

øjne, nærmest tværtimod ses det primitive som en forlæn-

gelse af det, som huset skal kunne, nemlig være rammen 

for et mere simpelt og naturligt liv.

en anden HjemligHed 

Kirsten Gram-Hanssens og Claus Bech-Danielsens under-

søgelse af danske sommerhuse og brugen af dem afslører 

også, at sommerhusejere nok føler sig hjemme i deres som-

merhuse, men at hjemligheden har en anden karakter end 

i hverdagsboligen.

”Flere af de interviewede kommenterer, at privatheden er 

mindre i sommerhuset end derhjemme,” fortæller de to 

forskere. ”For eksempel bruger de begrebet ’derhjemme’ 

om hverdagshjemmet, men ikke om sommerhuset. Og som-

merhuset kan nemmere lånes ud til venner eller lejes ud til 

fremmede, mens det nærmest er utænkeligt med hverdags-

hjemmet.”

Paradoksalt nok oplever Kirsten Gram-Hanssen og Claus 

Bech-Danielsen, at sommerhusejerne alligevel ofte beskri-

ver en tættere tilknytning til sommerhuset end til hverdags-

hjemmet. Sommerhuset kan være det sted, familien eller 

Claus beCH-danielsen

Arkitekt, professor

Statens Byggeforskningsinstitut

Aalborg Universitet
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terrassen lukkes af, pyntesten og kviste udskiftes 

med malerier og fotografier, og så forventes det af 

gæster, at de går i bad, når de har overnattet. når 

sommerhuset bliver til helårsbolig, forandres ikke 

bare huset men også adfærden i det, viser antropolog 

mark vaCHers forskning.
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Antropolog Mark Vacher har gennemført interviews med en 

række danskere, som i pensionsalderen har valgt at sælge 

boligen og flytte ud i sommerhuset på fuld tid. Formålet med 

interviewene har været at finde ud af, hvad der sker med 

sommerhuset, når det pludselig bliver helårshus.

Undersøgelsen afslører, at forandringerne ikke er små og 

få men gennemgribende. ”Værdien af et sommerhus hand-

ler netop om, at det er et sted fjernet fra hverdagslivet. Det 

betyder, at reglerne bliver nogle andre i sommerhuset end 

i hverdagsboligen. Typisk fungerer sommerhuset som en 

oase langt fra hverdagens forpligtelser, og som et sted, hvor 

samværet med familie og venner foregår mere uformelt og 

afslappende end i helårsboligen”.

landskabet flytter indenfor

Sommerhuse præges ofte indvendigt af det landskab, som 

husene ligger i. Sten, kviste, grene, fjer og andre naturfund 

udsmykker rummene. Naturen trækkes helt bevidst med 

indenfor og installeres som en integreret del af huset. Selv 

grænserne mellem inde og ude forekommer ofte lidt udvi-

skede og er nemme at overskride. Eksempelvis åbner den ene 

side af huset typisk med et stort vinduesparti og direkte adgang 

til en terrasse, der er anlagt på en sådan måde, at man både 

visuelt og gangbart har uhindret adgang til landskabet. Ingen 

tvivl om, at naturen er vigtig for sommerhusejere. Husene skal 

helst ligge så tæt på havet som muligt, eller i tæt forbindelse 

med landskabet. Det er en vigtig del af selve sommerhus-

oplevelsen at være tæt forbundet med naturen.

alt forandres 

Sommerhusejerne peger på tre vigtige grunde til, at de har 

sommerhus:

•  For at slappe af og komme væk fra hverdagen

•  For at være sammen med familie og venner

•  For at komme tæt på naturen

Man kunne derfor godt tro, at danskerne gør sommerhuset 

til helårsbolig for at få de værdier til at stå mere centralt i 

tilværelsen. Men Mark Vachers interviews viser, at netop 

disse tre forhold ændres, når sommerhuset pludselig bliver 

gjort til helårsbolig. Hverdagen bliver nu henlagt til som-

merhuset, som så ikke længere er den fredelige fritidsoase. 

Men også de sociale omgangsformer ændres, og det samme 

gør forholdet til naturen, som nu ikke længere er det dejlige 

grønne og blå, som opsøges i weekender og ferier, men 

selve tilværelsens basissted.

”Når sommerhuset bliver helårshus, flytter naturen ud af 

boligen,” siger Mark Vacher. Udsmykningen med naturgen-

stande erstattes af malerier, broderier, arvegods, platter og 

fotografier, som han betegner kulturgenstande. ”I modsæt-

ning til naturgenstande, som skaber et direkte nærvær til 

naturen, er kulturgenstandene repræsentationer af nærvær, 

der minder om sociale relationer og begivenheder,” fortæl-

ler han.

Husene lukkes

På samme måde sker der en forandring af de før så utyde-

lige grænser mellem inde og ude: ”Terrasser overdækkes 

og mures op, så de bliver til inderum. Der lyssættes udenfor, 

husene lukker sig om sig selv og kommer til at fremstå med 

skarpe grænser mod naturen. I stedet for at etablere en 

forbindelse til naturen omformes arkitekturen, så den skær-

mer beboerne mod naturen. Det gælder ikke kun skærmning 

af beboerne men også af deres biler,” fortæller Mark Vacher, 

der har oplevet, at flere af de husstande, han har besøgt, har 

bygget carport ved sommerhuset, efter de er flyttet perma-

nent ind.

i sommerHuset læses krimier

Med Mark Vachers forskning bliver en række forskelle meget 

klare om beboernes forskellige adfærd i henholdsvis hver-

når 
Hverdagen 
flytter 
i sommerhus
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dagsboligen og sommerhuset. For eksempel fortæller en af 

Mark Vachers interviewpersoner, som stadig har både som-

merhus og hverdagsbolig, at hun i sommerhuset læser 

krimier, mens hverdagsboligens læsning er Uffe Ellemann-

Jensens biografi. For hende kan de to bøger på ingen måde 

ombyttes. De hører til hver sit sted, som henholdsvis afslap-

ningslæsning og dannelseslæsning. En anden fortæller, at 

hun i sommerhuset sagtens kan finde på at gå til købmanden 

iført termodragt og gummistøvler, mens hun i hverdagsbo-

ligen altid ville skifte først, hvis hun skulle foretage indkøb.

På samme måde har beboerne forskellige forventninger og 

grænser i forhold til sociale regler og sammenkomster, når 

de foregår i sommerhuset i stedet for i hverdagsboligen:

”Har man vin med til værtsparret i en hverdagsbolig, er det 

ikke meningen, man skal drikke vinen sammen med vær-

terne samme aften, men det er tilfældet i sommerhuset. I 

hverdagsboligen laver værterne selv mad og vasker op, mens 

det føles naturligt at være fælles om begge dele i sommer-

huset. Og overnatter man som gæst, er der i sommerhuset 

ingen forventning om morgenbrusebad og renvasket tøj. Det 

vil der være i hverdagsboligen,” fortæller Mark Vacher.

kaffe og kage på matCHende stel

Den slags forskelle på hverdagsboligen og sommerhuset 

kan også forklare den forandring, der sker med sommerhu-

set, når det bliver helårsbolig. Hos de interviewede i Mark 

Vachers forskning, som har gjort sommerhuset til helårs-

bolig, trænger hverdagshjemmets regler ind og tager mag-

ten fra sommerhusreglerne: ”Der serveres kaffe i kaffestel 

og kage på matchende kagetallerken, som gæsterne ikke 

selv forventes at vaske op. Og sover man som gæst i den nye 

helårsbolig, er der heller ikke lagt op til, at man kan lade 

være med at vaske sig, skifte tøj eller på anden måde 

slække på hygiejnen,” fortæller Mark Vacher.

boligen fortæller, Hvem vi er

Der sker altså en forandring af både husets fysiske fremto-

ning og af den måde, beboerne tænker om huset, når det 

bliver helårsbolig. Mark Vacher peger på, at ændringerne 

har at gøre med, at vores bosted altid er udtryk for, hvordan 

vi er som mennesker. 

En sekundærbolig som et sommerhus kan formes mere frit. 

Den behøver ikke at udtrykke, hvem vi er i lige så høj grad 

som et hverdagshjem. I sommerhuset er der frihed til at 

slappe af, frihed til at lade være med at gå i bad, frihed til at 

tage naturen mere ind, frihed til at leve mere primitivt og 

frihed til at leve på en mindre regelret måde med venner og 

familier. Men alt det må ændres, når sommerhuset bliver 

helårsbolig. Så opstår der pludselig behov for, at huset ud-

trykker, hvem der bor der. Behov for at grænse af i forhold 

til naturen og behov for at fortælle sit eget liv i form af gen-

stande, der henviser til relationer og oplevelser.

sommerHusbesøg Har begyndelse og slutning

Men sommerhuset har også en anden betydning, som risi-

kerer at forsvinde, når huset omdannes til helårsbolig. 

Forskning i sommerhuse har vist, at weekend- og feriebesøg 

i sommerhuset har karakter af en afsluttet begivenhed. Selv 

for mennesker, der bor tæt ved sommerhuset og måske 

tilbringer fire af ugens syv dage i huset, er ankomsten til 

sommerhuset forbundet med, at huset skal åbnes og startes, 

vand og strøm skal tilsluttes, og varme sættes i gang. 

Samme forløb gennemspilles i omvendt rækkefølge, når 

huset forlades igen, hvorimod hverdagsboligen ikke på 

samme måde lukkes ned eller åbnes ved ankomst eller af-

sked. Foruden den fysiske tilslutning og frakobling i som-

merhuset foregår der en lignende mental og følelsesmæssig 

forandring, fortæller Mark Vacher. ”I sommerhuset skal man 

’falde ned’, ’lande’, ’finde på plads’ og ’finde sig til rette’ for 

at komme væk fra hverdagen.”

”i stedet for at etablere en forbindelse 

til naturen omformes arkitekturen til 

at skærme beboerne mod naturen.”
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læs mere

Fra sommerhus til helårsbolig bringes i et kommende nummer 

af Tidsskriftet Antropologi

”Ankomsten til sommerhuset er forbundet med en begyn-

delse - noget vækkes til live - mens afskeden er forbundet 

med, at noget slutter. Lukningen af sommerhuset er noget, 

som gør sommerhusejeren trist og vemodig. Den samme 

oplevelse viser sig ikke ved ankomst til og afsked med vores 

hverdagshjem. Her låser man bare døren bag sig. Hverdags-

hjemmet eksisterer hele tiden parallelt, uanset hvor vi op-

holder os. Sådan er det ikke med sommerhuset. Selv om det 

bl.a. er af praktiske grunde, at man lukker og åbner sit som-

merhus, er konsekvensen, at man etablerer en særlig begi-

venhed.”

genkomster tæller livet

Mark Vacher peger på, at etableringen af sommerhusbesø-

gene som særlige begivenheder gør besøgene til genkom-

ster, og genkomster kan opleves vigtige, fordi det er en af de 

målestokke, vi har på livets forløb: ”Genkomster kan være 

fødselsdage, helligdage, mærkedage, somre, vintre og fe-

rier, hvis de har karakter af gentagelser. Det har sommer-

huse ofte, fordi de foregår samme sted og ofte med de 

samme mennesker. På den måde kan sommerhuse bruges 

til at måle menneskeliv i kraft af en tilbagevenden til den 

samme natur, den samme slægt, den samme familie, måske 

ikke altid de samme venner men om ikke andet de samme 

uformelle præmisser for samvær,” fortæller Mark Vacher.

Når sommerhuset så bliver helårsbolig, kan det ikke læn-

gere have denne funktion af genkommende begivenhed.

”At sommerhuset ikke længere er en begivenhed betyder, at 

dets rolle i forhold til tiden bliver en anden,” fortæller Mark 

Vacher. ”Mens sommerhuset som sommerhus har karakter 

af gentagelse, ophører det som helårshus med at være noget, 

der kan tælles. Det er ikke længere en genkomst men en 

varig tilstand.”

sommerHusets værdi forandres

Sommerhuset mister dog ikke sin værdi af det, men værdien 

forandres, viser Mark Vachers forskning. Beboerne, som 

flytter ind og omformer deres sommerhuse til helårshuse, 

oplever en meget klar forandring af deres hverdag. De får et 

før og et efter flytningen, som de kan bruge til at skabe deres 

livsfortællinger med.

”Det ender med ikke bare at være husene, som forandres. 

Undervejs i processen med at indtage sommerhusene og 

omskabe dem til helårshuse træder sommerhusejerne i 

karakter som de personer, de er,” slutter Mark Vacher.

”sommerhuse bruges til at måle menneskeliv i 

kraft af en tilbagevenden til den samme natur, 

den samme slægt, den samme familie, måske 

ikke altid de samme venner men om ikke andet 

de samme uformelle præmisser for samvær..” 
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feriebolig
i udlandet

terrasser på 80 kvadratmeter. Hemmelige 

olivenlunde, udsigter, lokale skikke, sol og 

varme. danskernes liv i ferieboliger i thailand, 

italien og spanien er eksotisk, autentisk og genken-

deligt. men da antropologistuderende sofie kyllesbeCH 

besøgte dem, blev det tydeligt, at meget mere er 

på spil, og at boligen i det fremmede bliver 

udgangspunktet for et andet møde med verden.  
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Hvorfor køber danskere huse i udlandet, og hvordan bruger 

de dem? Hvorfor forpligter de sig til at komme tilbage til det 

samme sted, hvis de har råd til at rejse rundt i verden i ste-

det for? Sofie Kyllesbechs specialeprojekt har bragt hende 

til populære boligområder i Thailand, Spanien og Italien på 

fire måneders feltarbejde blandt danskere, der lever der i en 

større eller mindre del af året. Analyserne af det omfattende 

materiale; interviews, deltagerobservationer, billeder, salgs-

brochurer og hjemmesider er endnu ikke færdige, men 

Sofie Kyllesbech begynder at se nogle svar. 

at komme væk 

”Livet i den anden bolig får blandt andet sin betydning som 

modsætning til tilværelsen i den primære bolig i Danmark. 

Adgangen til sol og varme er for de fleste hovedargumentet 

for at købe en feriebolig i udlandet, og de oplever ’at komme 

væk,’ slappe af, have god tid og være mere sammen. Flere 

beskriver, hvordan de kan mærke på deres krop, at de slap-

per helt af, allerede når de sidder i transithallen og får en 

fadøl, inden flyet afgår.”

Rejsen har stor betydning for, at de kan slappe rigtigt af. Det 

betyder noget at flyve og krydse statsgrænser – man er væk 

på en anden måde, når man er i et andet land. Bevægelsen 

er et rum og et tidsrum, der påvirker tilværelsen i den anden 

bolig. 

gentagelse og spontanitet

Hverdagen i ferieboligen fyldes af afslapning, samvær og 

små begivenheder, som indtræffer uplanlagt. Tiden skal ikke 

bruges til noget, den går bare og den er forsvundet, når man 

skal hjem. Men samtidig åbner den cykliske tidsopfattelse 

mulighed for spontanitet. Når intet skal nås, er der god tid 

til at følge sine indskydelser. Men Sofie Kyllesbech pointerer 

også, at spontaniteten er kombineret med gentagelser. 

”Mange af husejerne gør de samme ting hver dag. De føler, 

at de kan gøre alt når som helst – men gør det samme hver 

dag. En kvinde beskriver, hvordan hun spiser salat nicoise 

hver dag. Det ville hun aldrig gøre i Danmark.”

forskellige boligtyper

Boligerne i de tre lande repræsenterer tre forskellige typer 

boligoplevelser. Sofie Kyllesbech opsummerer: ”Et hus i 

Thailand skal være solidt bygget i vestlig kvalitet. I Toscana 

skal huset helst være fra 1600-tallet, og på Costa del Sol skal 

det bare virke”.

 

det eksotiske tHailand 

Dobbeltmurede, vestligt prægede huse karakteriserer de 

nybyggede ferieboliger i Thailand. Husene er afgrænset mod 

omgivelserne, men indretningen er thailandsk med træmøb-

ler, sengetæpper og nips. Her har folk brug for trygge, faste 

strukturer – i helt konkret forstand – i mødet med det ekso-

tiske og fremmede Thailand, som tages ind som genstande, 

der udstilles og dermed glorificeres men også kontrolleres.

De typiske danske boligejere er et par omkring 50 år, måske 

håndværkere, der har kortere uddannelse men har arbejdet 

sig op. Tidligere rejste de på charterferie, men nu har de fået 

råd til at investere i et hus. I Thailand oplever de at få en 

anden social status og være dem, der har mange penge. 

det autentiske italien  

I Toscana foretrækker danskerne en bolig fra 15-1600-tallet, 

hvis historie kan dyrkes og udstilles. De fleste husejere er 

yngre og veluddannede og bruger også huset i weekender. 

De indretter i overensstemmelse med husets identitet og 

bruger mange kræfter på at bevare boligen i original stil. 

Toscana opleves ikke eksotisk. I stedet søger husejerne det 

autentiske både i boligen og i deres tilværelse. De sætter sig 

ind i, hvad der er ægte italiensk,  forsøger at tilpasse sig det 

og giver sig hen til det at være i Italien. 

Fotos: Sofie Kyllesbech
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det nemme og genkendelige spanien 

På Costa del Sol er boligens arkitektur og indretning påfal-

dende underordnet for husejerne, der heller intet ved om 

bygningskonstruktionen. De har ofte indrettet med gen-

stande fra tidligere rejser eller fra Danmark og synes ikke, 

at der er noget behov for at udstille, at de er i Spanien. Det 

lettilgængelige og velkendte foretrækkes. Vejret skal være 

godt, og livet skal være nemt. Det har mindre betydning, at 

de er i Spanien – i virkeligheden kunne de befinde sig andre 

steder i verden. Områderne Costa del Sol og Mallorca er 

veletablerede områder. Mange danskere med anden bolig 

har et solidt kendskab til områderne og en stor kontaktflade 

– særligt med andre danskere. Og de fleste oplever her deres 

omgivelser som lettilgængelige og genkendelige.

Huset et skjold

”Et hus skaber både nærhed og distance til omgivelserne”, 

forklarer Sofie Kyllesbech. ”De fleste er meget begejstrede 

over det sted, de har en bolig, men det varierer meget, i hvor 

høj grad, de ønsker at involvere sig i det. Mange vil gerne 

bare have lov at være sig selv og at have fred og ro. Boligen 

er et skjul, hvor man kan nyde varmen, tiden og hinanden 

uden fremmede blikke. Men med en bolig kan man ikke 

undgå at blive forankret i et landskab, et politisk og juridisk 

system og i en social verden.”

en plads i landskabet

Husejerne beskriver da også, hvordan livet med husene 

bliver en særlig måde at møde verden på. De lærer stederne 

bedre at kende, får andre oplevelser end turister gør og 

møder verden med en anden dybde. Gennem forankringen i 

huset får de en plads i landskabet. De lærer at køre ad den 

smalle bjergvej op til deres hus, de ved, hvem der er den 

bedste taxachauffør, og de kan finde de særlige steder; 

olivenpresseriet, det rigtige marked, den gode restaurant 

eller dét supermarked, hvor de har den bedste tun.”

Havemænd og rengøringskoner

Og ferieboligen bliver også adgangen til det lokale liv via de 

praktiske relationer. Huse skal repareres, males, indrettes, 

have elektricitet, passes på og gøres rent, og her er have-

mænd, håndværkere eller rengøringskoner ofte de nærme-

ste lokale relationer og bliver udgangspunktet for at lære 

flere lokale at kende. 

ikke turist og ikke lokal

”I virkeligheden mangler vi en kategori til boligejerne”, 

konstaterer Sofie Kyllesbech. ”De fleste steder mødes dan-

ske boligejere, og de oplever at få et særligt fællesskab og 

en særlig social status – mellem turister og fastboende; man 

er ikke turist, man lader sig ikke snyde, man kender de gode 

restauranter, man opfører sig ordentligt, og man vil gerne 

undgå ’turistede’ områder. Samtidig kan man aldrig blive 

lokal, og de fleste vil det heller ikke, selvom de som bolig-

ejere tildeler det stor betydning at have et respektfuldt for-

hold til lokalbefolkningen.”

 Sofie Kyllesbech arbejder videre med at undersøge, hvordan 

den bolig bliver indgangen til et andet liv i udlandet. ”I mo-

derniteten, hvor man siger, at steder gradvist mister deres 

betydning, ser vi altså alligevel her, hvordan mennesker 

etablerer tilhørsforhold til et sted gennem deres hus, gennem 

praktiske opgaver og gennem socialt netværk.”

Foto: Sofie Kyllesbech
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”rejsen har stor betydning ... 

bevægelsen er et rum og et tidsrum, 

der påvirker tilværelsen 

i den anden bolig.” 

”med en bolig kan man ikke undgå at 

blive forankret i et landskab, et politisk 

og juridisk system og i en social verden.”

Foto: Sofie Kyllesbech
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Center for bolig og velfærd 

Det tværfaglige forskningscenter Center for Bolig og Velfærd 

blev etableret 1. januar 2005 som et samarbejde mellem en 

række forskningsinstitutter ved Københavns Universitet, 

Syddansk Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og 

Statens Byggeforskningsinstitut. Godt 40 forskere fra socio-

logi, økonomi, statskundskab, arkitektur, antropologi, kunst-

historie og historie har sat tværfagligt fokus på bolig og 

velfærd gennem de fem år, centret har eksisteret. Med mere 

end 30 forskellige forskningsprojekter har temaerne bevæ-

get sig vidt omkring. 

Gennem en lang række arrangementer, formidlingsaktivi-

teter og debatskabende initiativer har centret sat boligpoli-

tiske emner på dagsordenen og bragt den forskningsbase-

rede viden i spil i forskermiljøer og i offentligheden. 

Hjemmesiden

Forskningsresultaterne fra både afsluttede og igangvæ-

rende projekter kan følges på centrets hjemmeside www.

bovel.dk. Her findes oversigter over forskere, projekter, 

publikationer og arrangementer. 

rapporter og publikationer

Gennem årene har centret udgivet en lang række rapporter 

og publikationer bl.a.

• Housing in Denmark

• Bolig og Velfærd – Udvalgte artikler og papers fra Center 

for Bolig og Velfærd 2005-2007

• Befolkningens boligønsker

• Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

• Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi

• Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet

• Flytninger ved opløsning af parforhold

• Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening 

i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet

• Sommerhuse i Danmark. Hvem har dem, og hvordan 

bruges de? 

• Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

• Tegn der overskrider. Bedre boligforhold for flygtninge/

indvandrere i almene boligbyggerier

• Flygtninge og indvandrere i den almene boligsektor

• Fokus på de meget ældre 75+

• En forhandlet løsning – en casebaseret analyse af byg-

gegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark

• Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

En del af udgivelserne kan downloades på hjemmesiden 

eller rekvireres ved henvendelse til centret. 

tidsskrifter og temanumre

Centrets forskere har publiceret nationalt og internationalt 

i bl.a. Byplannyt, Danske Kommuner, Teknik & Miljø, Byplan, 

ArkFokus, Arkitekten, Samfundsøkonomen, Antropologi, 

Dansk Sociologi, Housing Studies og Journal of Housing 

Research.  

I 2006 var centrets forskere redaktører og skribenter på 

boligtemanumre af tidsskriftet Byplan og Samfundsøkono-

men, ligesom flere af centrets forskere bidrog til ATV publi-

kationen: ”Den gode bolig – hvordan skal vi bo i fremtiden?”.

Centret spillede en væsentlig rolle i udviklingen af udstil-

lingen; ”Honey I’m home” på Dansk Designcenter i 2006. I 

kataloget bidrager centrets forskere med artikler om hjem 

og hjemlighed.  

I 2007 redigerede og skrev centrets forskere et temanummer 

af det videnskabelige tidsskrift Dansk Sociologi om boliger 

og bosætning. 

foredrag 

Igennem de fem år har centrets forskere holdt mere end 100 

aktiviteter 
formidling
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foredrag nationalt og internationalt om boligforhold og bo-

ligpolitik på seminarer, konferencer, årsmøder, temamøder 

mv. bl.a. hos Kommunernes Landsforening, LO, Boligselska-

bernes Landsorganisation, boligforeninger og kommuner.

I 2010 gennemføres kommunale temamøder, hvor centrale 

dele af centrets forskning formidles.

konferenCer

Centrets forskere har bidraget aktivt til de årlige konferencer 

i European Network for Housing Research (ENHR) og de 

årlige nordiske by- og boligforskerkonferencer NSBB. 

I 2005 var centret vært for årets NSBB-konference sammen 

med Center for Strategisk Byforskning  og SBi.

I 2007 deltog centret både i planlægningen og afholdelsen 

af verdenskongressen i København for The International 

Federation for Housing and Planning (IFHP).

I januar 2008 afholdt centret en midtvejskonference, hvor 

centrets forskning blev formidlet til danske praktikere. 

I 2008 arrangerede centret den internationale konference 

”Home and Urbanity – Cultural Perspectives on Housing and 

Everyday Life”, hvor en lang række internationale forskere 

og centrets egne forskere deltog. 

I 2009 var centret sammen med Center for Strategisk By-

forskning og SBi igen vært for årets NSBB-konference. 

tværfaglige projekter

Et mål med centrets virke har været at styrke den tværfag-

lige forskning i bolig og velfærd. Det største projekt om ”Den 

anden bolig” har omfattet både et økonomisk-statistisk, et 

arkitektonisk og flere sociologiske og antropologiske delpro-

jekter, mens det igangværende projekt om ”Forskellige 

generationers boligkarriere” involverer forskere fra både 

sociologi og økonomi.  

netværk

I december 2009 stiftede en kreds af centrets yngre bolig-

forskere med støtte fra centret sammenslutningen ”Housing 

Research Group” – et forum, hvor yngre, danske boligfor-

skere diskuterer boligforskning. 

ny forankring

Når Center for Bolig og Velfærd afslutter sit arbejde i løbet 

af 2010, videreføres det tværfaglige forskningsnetværk i 

Center for Boligforskning, der forankres på Statens Byg-

geforskningsinstitut. En ekstrabevilling fra Fonden Realda-

nia muliggør fortsættelsen af det eksisterende netværk og 

udbygningen med nye forskningsprojekter om bolig og vel-

færd.
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forskere tilknyttet Center for bolig og velfærd

Aase Eriksen, arkitekt, Aase Eriksen ApS

Anne-Mette Hjalager, arkitekt, ph.d, seniorforsker, 

Advance/1

Claus Bech-Danielsen, arkitekt, professor, 

SBi, Aalborg Universitet 

Georg Gottschalk, civilingeniør, seniorforsker, 

SBi, Aalborg Universitet

Hans Kristensen, sociolog, centerleder, Center for Bolig 

og Velfærd, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Hans Skifter Andersen, civilingeniør, økonom, seniorforsker, 

SBi, Aalborg Universitet

Hedvig Vestergaard, økonom, seniorforsker, 

SBi, Aalborg Universitet 

Helen Welling, arkitekt, ph.d., lektor, Institut for Planlægning, 

Kunstakademiets Arkitektskole

Helene Hjorth Oldrup, sociolog, ph.d, forsker, 

SFI, Det  Nationale Forskningscenter for Velfærd

Helle Nørgaard, cand. scient., ph.d, SBi, Aalborg Universitet

Inger Sjørslev, antropolog, lektor, Institut for Antropologi, 

Københavns Universitet

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, lic.scient.pol., Fremforsk

Jørgen Elm Larsen, sociolog, professor, Sociologisk Institut, 

Københavns Universitet

Jørgen T. Lauridsen, økonom, ph.d., professor, 

Institut for Sundhedstjeneste, Syddansk Universitet

Kirsten Gram-Hanssen, civilingeniør, ph.d., seniorforsker, 

SBi, Aalborg Universitet

Kirsten Marie Raahauge, antropolog, ph.d., lektor, 

Danmarks Designskole

Lars  A. Engberg, cand.scient.adm, ph.d., seniorforsker, 

SBi, Aalborg Universitet

Margit Livø, arkitekt 

Mark Vacher, antropolog, ph.d., Institut for etnologi, 

Københavns Universitet

Morten Skak, økonom, lektor, Institut for Virksomheds ledelse 

og Økonomi, Syddansk Universitet

Niels Nannerup, lektor, ph.d., Institut for Virksomheds ledelse 

og Økonomi, Syddansk Universitet

Ofri Earon, arkitekt, forskningsassistent, 

Institut for Planlægning, Kunstakademiets Arkitektskole

Peder Duelund Mortensen, arkitekt, institutleder, 

Institut for Planlægning, Kunstakademiets Arkitektskole

Peter Abrahamson, sociolog, ph.d., lektor, 

Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Peter Bogason, professor emeritus, ph.d., 

Huset Mandag Morgen A/S

Thorkild Ærø, direktør, landinspektør, ph.d., 

SBi, Aalborg Universitet

tilknyttede
forskere 
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pH.d.-studerende 

Birgitta Gomez Nielsen, cand. scient. pol., ph.d. studerende, 

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Cecilie Juul Jørgensen, sociolog, ph.d.-studerende, 

Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Gintautas Bloze, økonom, ph.d.-studerende, Institut 

for Virksomhedsledelse & Økonomi, Syddansk Universitet

Maja Hojer, antropolog, ph.d.-studerende, 

Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Meike Reider, arkitekt, ph.d.-studerende, 

Institut for Planlægning, Kunstakademiets Arkitektskole

assoCierede pH.d. og pH.d.-studerende

Bella Marckmann, sociolog, ph.d., Sociologisk Institut, 

Københavns Universitet

Birgitte Bundesen Svarre, arkitekt, ph.d, Institut for 

Planlægning, Kunstakademiets Arkitektskole

Gunver Christensen, sociolog, ph.d.-studerende, 

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Lene Wiell Nordberg, arkitekt, ph.d.-studerende, 

Institut for Planlægning, Kunstakademiets Arkitektskole

Mette Mechlenborg, cand. mag. i moderne kulturstudier, 

ph.d.-studerende, Syddansk Universitet

Mette Tapdrup Mortensen, cand.mag., ph.d.-studerende, 

Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet 

Nikolaj Nielsen, cand.jur., ph.d.-studerende, 

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

post.doC.

Bettina Hauge, sociolog, ph.d., 

Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Chantal Pohl Nielsen, økonom, 

AKF, Anvendt Kommunalforskning

speCialestipendiater

Camilla B. Q. Rasmussen, cand.scient.soc., 

Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Jesper Rohr Hansen, cand.scient.soc., 

Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Katrine Buchholt Pedersen, cand.scient.soc., 

Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Kirstine Cool, cand.scient.anth., 

Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Marie Stender, antropolog, projektleder, Hausenberg

Sofie Kyllesbech, stud. scient. anth., 

Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Centersekretær

Anne-Lise Schulze Andersen, centersekretær, 

Center for Bolig og Velfærd, 

Sociologisk Institut, 

Københavns Universitet
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forskning i Bolig og velfærd

Gennem fem år har godt 40 forskere i Center for Bolig og Velfærd 

søgt svar på en lang række centrale spørgsmål om boligens 

betydning i vores liv. Hvilken rolle spiller boligen gennem livet? 

Hvad er et hjem, og hvordan ser moderne hjemlighed ud? Hvilke 

krav og ønsker til boligen har vi i dag – og i morgen? Hvorfor vil vi 

eje flere huse? Og hvad med dem, der ikke har råd til at købe en 

bolig? Hvorfor drømmer 8 ud af 10 danskere om et enfamiliehuse 

med have? Hvad sker der med boligen, når vi bliver skilt? Hvorfor 

bor flere og flere alene? 

Svarene på disse spørgsmål og på mange flere findes i denne 

publikation, som er en bestræbelse på at fange boligen ind og 

beskrive den fra alle mulige vinkler. Boligen er en konstant kilde 

til nysgerrighed, undren, overraskelse og antagelser, der må 

undersøges og udforskes nærmere, og flere af forskningsprojek-

terne fortsætter da også i de kommende år.
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realdania forskning 

Realdania Forskning er en strategisk fond, der arbejder 

efter en målsætning om at initiere og støtte projekter, 

der kan sætte dagsordenen og vise vejen frem inden for 

udviklingen af det byggede miljø.

Realdania støtter forskning gennem større og mindre 

initiativer. Realdania Forskning har igennem årene været 

den samlede strategiske ramme for en række  ”forsknings-

flagskibe” – store markante forskningsinitiativer bl.a. 
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