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01 Indledning
Aabenraa Kommune gennemgår
frem mod 2018 en lang række fysiske forandringer som følge af
kommunens Vækstplan 20181. En
af de forandringer er etableringen
af Aktiv Campus Aabenraa. Med
Aktiv Campus Aabenraa skal uddannelsesinstitutionerne knyttes
tættere sammen. Aabenraa by får
med Aktiv Campus et egentligt
campus-område, hvis formål blandt
andet er at forene uddannelsesinstitutionerne i byen med den nye
multiarena og andre aktivitetstilbud. Multiarenaen skal ifølge
kommunen være centrum for campus-området, som skal opfordre til
læring, bevægelse og socialt samvær.2 Aktiv Campus Aabenraa er ønsket om at skabe
sundhed og læring i Aabenraa, som kan være med til at understøtte byrådets vision om at
skabe en aktiv og sund kommune i bevægelse og et stærkt syddansk vækstcenter for
sundhed og (velfærds)uddannelse3.
Aktiv Campus Aabenraa er et projekt, som forventes at bidrage til en stigning i antal studerende. Udvidelser af eksisterende uddannelsestilbud og investering i den nye Multiarena
Aabenraa skaber et vækstpotentiale – især når det gælder studerende i Aabenraa by. UC
Syddanmark udvider for eksempel deres uddannelsestilbud med sygeplejerskeuddannelsen, som fra 2017 flytter fra Sønderborg til Aabenraa.
Campusramblaen er et essentielt element af Aktiv Campus Aabenraa, og har til formål at
forbinde området fysisk i form af et hævet dæk, som både kan anvendes af cyklister og
fodgængere. Derudover skal der anlægges en aktivitetssti, der opfordrer til bevægelse
samt en campus park, som ligeledes skal indeholde en række elementer, der opfordrer til
fysisk aktivitet4.
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Det nye campus-område betyder flere studerende i byen på grund af udvidelsen af antallet
af uddannelsespladser, men spørgsmålet er, hvor mange man kan forvente i 2018, og hvilke boligbehov de studerende har? Aabenraa Kommune ønsker, at de studerende har studieboliger tæt på byens butikker og kultur, hvor det også er let at komme til og fra uddannelse5. Aktiv Campus Aabenraa er derfor omdrejningspunktet for denne afdækning af studieboligbehov.
Denne afdækning sætter Aabenraas studerende under luppen med det formål at undersøge studieboligbehovet blandt de studerende. Undersøgelsen har fokus på forståelse af
målgruppens ønsker, behov, motivation og prioriteringer samtidig med, at antallet af studerende i perioden 2015-2018 kortlægges. Et af de helt centrale spørgsmål er, hvad der er
vigtigt for de studerende i forhold til valg af bolig og bosætning? Afdækningen giver input
til, hvordan Aabenraa kan vælge at planlægge, bygge, indrette og kommunikere boligtilbud
til de unge. I Aabenraa Kommune er der ikke umiddelbart konkrete planer for byggeri af
studieboliger6, men denne afdækning er et led i at vurdere det fremtidige behov for studieboliger. Pris, afstand, beliggenhed, faciliteter, størrelse, indretning og placering er alle
emner, analysen beskæftiger sig med. Sociale fællesskaber, byliv, campusliv og andre væsentlige elementer af bosætning bliver også belyst i analysen.
Indledningsvist præsenteres undersøgelsens hovedresultater og anbefalinger i forhold til
den fremadrettede studieboligsituationen i Aabenraa. Efter en beskrivelse af undersøgelsens metoder og datagrundlag indledes denne rapport med en præsentation af udbuddet
af boliger til studerende i Aabenraa samt en kortlægning af målgruppen baseret på en omfattende desk research. I den efterfølgende analyse beskrives de studerendes syn på
Aabenraa by, kommunens planer for byen samt de nuværende boliger. Derefter analyseres
de studerende ønsker og behov, når det kommer til studieboliger.

5
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Aabenraa Kommune: ”Vækstplan 2018, Sund Vækst Version 2.0”
Jf. e-mailkorrespondance d. 27.04.2015 med Helle Malene Kjølsen Olsen, Aabenraa Kommune
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02 Hovedresultater
Afdækningen af studieboligbehovet i Aabenraa viser en voksende målgruppe til studieboliger. I skoleåret 2017/2018 forventes Aabenraa at have næsten 5.500 studerende. Små
3.800 studerende forventes at være i målgruppen for en studiebolig, hvilket er syv ud af ti
af kommunens studerende. Stigningen skyldes især udvidelsen af VUC Syd og flytningen af
sygeplejerskeuddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa.
De 329 ungdoms- og kollegieboliger i Aabenraa by er derfor umiddelbart for få boliger. Der
er dog ingen tegn på boligmangel i byen i dag, hvor målgruppen tæller ca. 3.100 studerende. Det skyldes blandt andet, at de studerende også benytter sig af andre boliger end ungdoms- og kollegieboliger. Det er ikke umuligt at få en bolig i dag, men det er svært at få
den bolig, som de studerende ønsker. Selvom der ikke er tegn på boligmangel, er der dog
flere tegn på, at der er behov for rigtige studieboliger.
Den voksende målgruppe betyder et potentielt stigende behov. Behovet er potentielt, fordi studieboligbehovet i Aabenraa afhænger af boligernes oplevede kvalitet. Der er behov
for rigtige studieboliger og rigtigt studieliv. Det betyder studieboliger, som på alle måder
markerer, at de er til for de studerende – og kun for studerende. De studerende identificerer sig ikke umiddelbart med andre unge i Aabenraa, men derimod med andre studerende.
Studieboliger skal derfor, efter deres mening, kun være hjem for studerende. Det skal ikke
udelukkes, at man på længere sigt kan udleje boliger til andre grupper også, men for at gøre boliger eftertragtede blandt de studerende, er det afgørende, at de – i hvert fald for at
markere en fornyelse – kun udlejes til studerende. Det er vigtigt at håndhæve dette, så det
kun er fuldtidsstuderende, der bor i studieboliger. Selvfølgelig skal man have et rimeligt
tidsrum til at finde en ny bolig, efter man har afsluttet sin uddannelse, men størstedelen af
beboerne skal være i gang med et studie. Det giver bedre grobund for sociale relationer
samt tryghed og respekt for hinanden.
Betegnelserne ungdoms- og kollegieboliger giver på baggrund af de eksisterende erfaringer primært de studerende negative associationer. Det skyldes blandt andet boligernes
beboere samt deres størrelse og pris. Hvordan boligen betegnes, har betydning for, hvordan den opfattes, fordi de studerende har negative erfaringer med flere af de eksisterende
boliger. Ordet studiebolig har derimod mere positive konnotationer, og det opfattes ikke
som noget, byen kan tilbyde i dag. En af de største udfordringer for Aabenraa Kommune
bliver at få taget livtag og gjort op med de erfaringer og forestillinger, de studerende har
om at være studerende i Aabenraa. Det handler om at skabe et uddannelsesmiljø og en
uddannelsesby frem for blot en by med mulighed for at uddanne sig. Et væsentligt element af dette er de studerendes boligsituation. Undersøgelsen peger på, at det er vigtigt
at tage højde for de negative associationer i kommunikationen overfor målgruppen, hvis
man vælger at opføre nye studieboliger.

6

Da Aabenraa har et begrænset antal videregående uddannelser, vil de fleste studerende
ikke være studerende i en lang årrække. Derfor er det vigtigt at tænke i, hvordan man skaber et attraktivt studie- og bomiljø, som de studerende hurtigt kan blive, og ønsker at forblive, en del af for at fastholde dem i boligerne og i deres uddannelser. Hyppig udskiftning
af lejere er økonomisk urentabelt og gør fællesskabet sårbart.
Den gode studiebolig skal være i gåafstand til uddannelsen. Den gode studiebolig opleves
af flere studerende som en kompakt ”IKEA-lignende” lejlighed med rene linjer i køkken og
bad, og som de samtidig har mulighed for at give et personligt præg. Køkken og bad er vigtigt for de studerende, og disse rum skal være praktiske og funktionelle. Man kan tænke i
at visualisere de muligheder, som en given plantegning giver, i forbindelse med udlejning
af både eksisterende og eventuelle fremtidige nye studieboliger.
En af de væsentligste anbefalinger fra de studerende er, at prisen skal være overkommelig
og stå mål med det, man får for sine penge. Mange af de nuværende ungdomsboliger og
kollegier opleves som for dyre i forhold til størrelse og stand. Aabenraa kommune skal have fokus på pris, som skal ses i lyset af SU’en og det lokale boligmarked, hvor man kan få
relativt meget for sine penge. Samtidig forventer de studerende at få mere for deres penge i Aabenraa end man gør i større uddannelsesbyer som eksempelvis Århus og København. Intet eller minimalt indskud vil være et væsentligt konkurrenceparameter, og indikere for de studerende, at man har taget højde for deres økonomi og særlig livsomstændigheder. Priserne på det lokale boligmarked gør, at relativt mange boliger er tilgængelige for
de studerende, ligesom flere også har mulighed for at bo i større boliger end andre steder i
landet. Selvom nærværende analyse ikke har fundet direkte tegn på boligmangel blandt de
unge, kan de rigtige studieboliger i høj grad være en del af en strategi for at tiltrække ressourcestærke unge mennesker og dermed øge bosætningen i kommunen.
Målgruppen har både interesse i og skepsis overfor kommunens fremtidsplaner. Deres
skepsis stammer fra deres erfaringer med de eksisterende boliger, deres syn på Aabenraa
by samt deres indtryk af kommunen som ikke synderligt progressiv, når det gælder byudvikling. Det betyder, at fornyelser af studiemiljø og studieboliger skal formidles og opbygges i dialog med de studerende for at vække de studerendes interesse. Det er vigtigt at
udvikle studieboligens kvaliteter: aktivt studiemiljø, up-to-date teknologi og mødesteder
alt sammen med den rette balance mellem privatliv og fælleskab.
Hvis man ønsker at gå forrest i en ændring af ungdomskulturen, kan opførelsen af nye studieboliger være en måde at gøre det på. Det er dog vigtigt at sikre sig, at de studerende vil
benytte sig af dem. Analysens resultater peger på, at flere af de studerende ikke umiddelbart kan se fordelene ved det sociale liv, som fælleslokaler og fælleskøkkener kan skabe,
men derimod frygter ulemperne. Noget tyder dog på, at hvis boligerne kun bebos af studerende, ønsker de studerende fællesskabet og de goder, et godt fællesskab giver. For at gøre boligerne eftertragtede skal de fysiske rammer for fællesskab være i orden. Dermed er
der gode muligheder for at engagere de studerende på nye måder og skabe en anden form
for liv og synergieffekt i byen.
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De studerende skal så vidt muligt inddrages i selve udviklingsprocessen. Også selvom de
studerende, der inddrages, ikke nødvendigvis bliver dem, der skal bo der. Inddragelsen sikrer, at man opbygger et studiemiljø samtidig med, at man opbygger eventuelle studieboliger. Det vil samtidig få de studerende til at føle, at de bliver lyttet til samt give dem et forum for produktivt socialt samvær. Inddrag derfor de studerende allerede i byggefasen og i
udviklingen af fælles aktiviteter og mødesteder, f.eks. via CampusRådet. Noget tyder på, at
Aabenraa Kommune har engagerede studerende, som gerne vil gøre en forskel for deres
eget liv og deres by, og som keder sig en smule.
Uanset om Aabenraa Kommune vælger at bygge nye studieboliger eller ej, er det vigtigt at
tage stilling til den nuværende situation. Som et led i at skabe et attraktivt studiemiljø skal
der tages stilling til boligsituationen, og her er det vigtigt at udarbejde en strategi for boligmarkedet og studiemiljøet for de studerende, som på længere sigt gør op med de erfaringer og forestillinger, de studerende måtte have om at være studerende og bo i Aabenraa. Opbygningen af et attraktivt studiemiljø er også et led i at øge fastholdelsen på uddannelserne. Miljøet på Aktiv Campus afhænger også af, om de studerende bor i nærheden og dermed bidrager til at skabe liv i området i deres fritid. Netop derfor er det vigtigt
at lytte til de studerendes behov, som fremgår af denne undersøgelse. Opfyldelse af deres
boligønsker er en stor del af at skabe liv på Aktiv Campus.
Det er vigtigt at gå helhjertet ind i projektet, hvis det vurderes nødvendigt at bygge nye
studieboliger. Der skal gøres op med de studerendes syn på byens manglende handlekraft
samt deres erfaringer med og forestillinger om boliger til studerende. Det kræver en 100 %
fokuseret indsats. En sådan indsats vil også give Aabenraa, studiemiljøet og studierne et
helt nyt løft.
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03 Om undersøgelsen
Afdækningen af de studerendes boligbehov benytter sig af to forskellige metodiske greb –
en desk research med inddragelse af kvantitative data og en kvalitativ brugerorienteret
undersøgelse i form af gruppeinterview med studerende i Aabenraa samt sygeplejerskestuderende fra Sønderborg. Målgruppen for analysen er studerende i Aabenraa, der er
fyldt 18 år. Når der tales om studerende i Aabenraa, refereres der til personer, der læser
på en uddannelsesinstitution i byen, uanset hvor de bor. De sygeplejerskestuderende er
også interviewet, da de fra 2017 vil være studerende i Aabenraa.

De to metoder
Desk researchen har blandt andet været anvendt til at undersøge udbuddet af boliger til
de studerende, antal studerende og andre relevante fakta om Aabenraa Kommune, som
også er anvendt i den kvalitative analysefase. Formålet med den kvalitative fase er at få
en grundlæggende indsigt i studerendes ønsker og behov for studieboliger og deres vigtigste motiver for at bosætte sig.

Desk Research
•Befolkningsprognoser
•Data om boligudbud og ledighed
•Data om antal studerende, historisk og prognoser
•Dokumenter om Aabenraa Kommune, fremtidsplaner og visioner

Desk researchen danner grundlag for prognosen for det forventede antal studerende i
Aabenraa Kommune frem mod 2018 samt har givet den nødvendige viden om området,
kommunen og uddannelserne. Aabenraa Kommune har udleveret og formidlet størstedelen af de anvendte data, mens enkelte informationer er indhentet via diverse hjemmesider
og enkelte telefonopkald.

Kvalitativ undersøgelse
•Syv gruppeinterview af halvanden times varighed på udvalgte
uddannelsesinstitutioner
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Analysen baserer sig primært på syv gruppeinterview af halvanden times varighed; seks
gruppeinterview med studerende i Aabenraa og et enkelt gruppeinterview med studerende i Sønderborg. Gruppeinterviewene er blevet foretaget på følgende syv uddannelsesinstitutioner7:








Aabenraa Statsskole
EUC Syd
IBC Aabenraa
Social- og Sundhedsskolen Syd
UC Syddanmark Aabenraa
UC Syddanmark Sønderborg
VUC Syd

Uddannelsesstederne har selv foretaget rekruttering til gruppeinterviewene8. Uddannelsesstederne har tilstræbt en vis spredning på køn, alder, fagretning og uddannelsestrin,
hvor det er relevant.
Interviewene blev gennemført på uddannelsesstederne i de sociale sammenhænge, hvor
de studerende færdes til dagligt, hvilket har givet en realistisk ’setting’. Det giver viden om,
hvordan emnet italesættes i hverdagen i de studerendes vante omgivelser – både fysisk og
socialt.
Gruppeinterviewene var velfungerende og blev udført med en semistruktureret interviewguide. Det betyder, at selvom emnerne og spørgsmålene til en vis grad er fastlagte, tillader
guiden også, at interviewet kan bevæge sig i andre retninger for at forfølge relevante pointer. Den anvendte interviewguide inddrog også materiale om de eksisterende boliger til
studerende i Aabenraa og kommunens planer for byen samt to øvelser, hvor de studerende skulle forholde sig til deres nuværende bolig og til deres ønsker til en studiebolig. Ved
at anvende disse forskellige metodiske greb, sikredes det, at emnerne blev belyst og diskuteret fra flere forskellige vinkler, hvilket bidrager til undersøgelsens robusthed og validitet.
En af de primære styrker ved den kvalitative metode er, at man kommer i dybden med
problemstillingen. Ved at interviewe målgruppen kommer man helt tæt på deres oplevelser og kan på den baggrund identificere nogle nøgletræk. De anvendte citater er udtryk for
de studerendes oplevelser og holdning, hvilket man er nødt til at lytte og forholde sig til.
De studerendes holdninger giver væsentlige indblik i de emner og faktorer, der betyder
noget i deres liv, og kan dermed give relevant input til planlægning og udviklingsarbejdet i
Aabenraa.
I alt har 46 studerende fra uddannelser i Aabenraa og Sønderborg deltaget i undersøgelsen. De studerende er (nogenlunde) jævnt fordelt, når det gælder køn samt hvorvidt er er
7

Deutches Gymnasium skulle have været en del af den kvalitative undersøgelse, men valgte ikke at bidrage. De har en tilknyttet kostskole med plads til 50 elever, hvorfor deres elever, efter eget udsagn, i mindre grad vil være interesserede i studieboliger.
8
De studerende, der har ønsket at deltage i gruppeinterviewene, har fået tilsendt information om undersøgelsens emne,
tid og sted samt anonymitet.
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ude- eller hjemmeboende. Deres alder spænder fra 18 til 50 år, og gennemsnitsalderen på
informanterne er ca. 22 år. Næsten alle uddannelsessteder i Aabenraa er repræsenteret,
ligesom der også er spredning på køn og alder samt deres boligtype. I rapporten citeres de
studerende kun med køn og alder af anonymitetshensyn. Flere af de studerende har samme kombination af køn og alder; eksempelvis har flere kvinder på 22 år deltaget i undersøgelsen.
Nedenstående tabel illustrerer sammensætningen af de syv gruppeinterview på udvalgte
parametre.

Uddannelse

Antal Alder

Køn

Boligtype

Boligpris/måned
(ca.)

Aabenraa Statsskole

9 18 - 19

: 5
: 4

Hjemmeboende: 9
Udeboende: 0

0 – 1.000 kr.

EUC Syd

8 19 - 25

: 6
: 2

Hjemmeboende: 3
Udeboende: 5

0 – 6.100 kr.

IBC Aabenraa

4 19 - 35

: 2
: 2

Hjemmeboende: 0
Udeboende: 4

2.250 – 3.400 kr.

Social- og Sundhedsskolen Syd

6 18 - 22

: 3
: 3

Hjemmeboende: 5
Udeboende: 1

0 – 1.980 kr.

UC Syddanmark, Aabenraa

5 20 - 50
7 20 - 36

VUC Syd

7 20 - 30

Hjemmeboende: 0
Udeboende: 5
Hjemmeboende: 2
Udeboende: 5
Hjemmeboende: 2
Udeboende: 5
Hjemmeboende: 21
Udeboende: 25

3.500 – 6.500 kr.

UC Syddanmark, Sønderborg

: 1
: 4
: 0
: 7
: 4
: 3
: 21
: 25

Total

46 18 - 50

0 – 3.500 kr.
0 – 4.500 kr.
0- 6.500 kr.

De deltagende studerende er en bred målgruppe at diskutere boligønsker med. Det spænder fra den 18-årige hjemmeboende studerende på Statsskolen over den enlige, unge mor
på EUC til den 27-årige pædagogstuderende på UC Syddanmark. Selvom de alle har det til
fælles, at de er studerende, er de forskellige steder i deres liv. De ældre studerende, der
nærmer sig de 40 eller er ældre, er sandsynligvis i mindre grad i målgruppen for studieboliger, da flere af dem har familie og børn, og derfor vil prioritere andre måder at leve på.
Dog kan det ikke udelukkes, at nogen af dem vil være interesserede i gode studieboliger til
en passende pris. Så længe de studerende er over 20 år gamle, har størstedelen af dem
det samme basisbudget (SU), selvom de kan have forskellige krav til deres bolig i kraft af
deres alder og civilstatus. Sygeplejerskerne på UC Syddanmark adskiller sig ikke markant
fra de studerende i Aabenraa på ovennævnte parametre, og medmindre det angives specifikt, vil der ikke blive skelnet mellem studerende på de forskellige uddannelsessteder i
rapporten. Der vil tværtimod være fokus på de fælles træk, som er afgørende for afdækningen af studieboligbehov.
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04 Udbud og målgruppe
Når det fremtidige behov skal vurderes, skal det ses i forhold til udbuddet. De følgende sider afdækker nogle af de elementer, som behovet for studieboliger skal ses i relation til.
Det gælder blandt andet det nuværende udbud af boliger til studerende, forventninger til
befolkningsudvikling samt den forventede udvikling i antal studerende i Aabenraa Kommune.

357 kollegie- og ungdomsboliger i Aabenraa Kommune
En afdækning af boligmarkedet for studerende i Aabenraa Kommune viser, at der er 357
ungdoms- og kollegieboliger i kommunen med en gennemsnitlig ledighed på små 10 %.
329 af boligerne ligger i Aabenraa by. Ledigheden er dog ikke nødvendigvis et udtryk for
de studerendes behov, da de ikke alene er målgruppen for lejemålene.
Behovet for studieboliger i fremtiden skal selvfølgelig ses i relation
til de eksisterende boliger til studerende i Aabenraa Kommune.
Kortet til højre viser de eksisterende ungdoms- og kollegieboliger9.
Der er i dag tre kollegier i Aabenraa by; Aabenraa Kollegiet, 4. maj
Kollegiet og Nybro Kollegiet. Tilsammen råder de tre kollegier
over 186 boliger, hvoraf 16 af dem
kan bebos af to studerende. Det
betyder, at kollegierne potentielt
har plads til ca. 202 beboere. Jf. 4. Maj Kollegiet10 stilles der krav til, at man skal være under uddannelse for at kunne søge om en kollegiebolig. På Aabenraa Kollegiet har unge under uddannelse eller andre unge med særligt behov fortrinsret, men andre kan også søge
en bolig11.
Aabenraas boligforeninger og boligselskaber har en række ungdomsboliger i kommunen.
For f.eks. Salus’ ungdomsboliger (Kolstrup Boligforening og Aabenraa andelsboligforening),
gør det sig gældende, at man skal dokumentere, at man er under uddannelse for at kunne
9
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http://4maj-kollegiet-aabenraa.dk/
11
http://www.aabenraa-kollegiet.dk/default.asp?intID=3
10
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få tildelt en ungdomsbolig12. BoligSyd har blandt andet ungdomsboliger i Præsteskoven, og
Bolig Syd administrerer også Nybro Kollegiet. Deres ungdomsboliger kan søges, hvis man
kan dokumentere, at man er i gang med, eller skal starte på, en uddannelse – både ved
indflytning og mens man bor der (boperioden). Hvis man er ung med særligt behov kan
man også søge en ungdomsbolig. Lovgivningen siger dog ikke konkret, hvad der kan karakteriseres som særligt behov13.
Foruden ungdomsboliger og kollegieværelser har de studerende mulighed for at bo i en
lejlighed hos boligforeningerne eller boliger via privat udlejning, hvilket derfor også er en
del af det eksisterende udbud. Det er svært at danne sig et overblik over udbuddet, når
det gælder privat udlejning, men gruppeinterviewene tyder på, at de studerende i dag
primært benytter sig af privat udlejning eller leje af anden type bolig end ungdoms- eller
kollegiebolig hos boligforeningerne, hvis ikke de er hjemmeboende.
Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af kollegie- og ungdomsboliger i Aabenraa Kommune i dag samt hvor mange af dem, der står ledige i foråret 201514. På Aabenraa
Kollegiet har de svært ved at udleje de toværelses boliger på grund af prisen. Samtidig har
kollegiet, efter eget udsagn, et stabilt flow af lejere, og hvis man ønsker en bolig, er det
nemt at komme til. Aabenraa Kommune placerer dog også flygtninge på kollegiet, så den
relativt lave ledighed på de 1-værelses boliger er ikke et udtryk for behovet blandt studerende15.
Kollegie/
boligforening
Aabenraa Kollegiet

Antal værelser/
ungdomsboliger
96 (heraf 15 toværelses)

Antal ledige boliger

Ledighed

20 (heraf 15 toværelses)

21 %

4. Maj Kollegiet
Nybro Kollegiet
Kolstrup boligforening
Aabenraa Andelsboligforening
BoligSyd
Total

50 (heraf 1 toværelses)
40
49
56

1
2
4
7

2%
5%
8,2 %
12,5 %

66
357

1
35

1,5 %
9,8 %

Ovenstående tabel viser, at der ikke i foråret 2015 er store problemer med at udleje ungdomsboliger i Aabenraa Kommune, men der er dog samtidig ledige boliger alle steder,
f.eks. står 7 boliger ledige i Aabenraa Andelsboligforening.

12

http://www.salus-bolig.dk/tilmeld-venteliste/betingelser-tilmelding
http://www.boligsyd.dk/ledigbolig/praesteskoven-28-vaer--207/576
14
Information om ledighed i ungdomsboliger tilsendt af Aabenraa Kommune d. 24.04.2015. Oplysningerne er hentet fra
Landsbyggefonden og er status for april 2015. For Nybro Kollegiet er data fra maj måned og indhentet af Aabenraa Kommune, da Nybro Kollegiet ikke optræder i data fra Landsbyggefonden. Oplysninger om ledige kollegieboliger givet per telefon af kollegiernes administration d. 19.05.2015. Jf. Rødekro Andelsboligforenings hjemmeside er deres 10 ungdomsboliger
ombygget til familieboliger i 2012/2013, hvorfor de er fraregnet her (http://www.rabf.dk/Organisation-2.aspx).
15
Jf. medarbejder i Salus’ boligadministration per telefon d. 19.05.2015.
13

13

Kortet16 viser en oversigt over ungdoms- og kollegieboliger i Aabenraa by samt hvor ledigheden er størst. Når fokus er på studieboligbehovet i tilknytning til Aktiv Campus Aabenraa, er det mest relevant at se på de boliger, der ligger tættest på byens uddannelser – altså boligerne i Aabenraa by. Ud af de 357 boliger i kommunen, er 329 af dem lokaliseret i
byen.

Det er især de almene ungdomsboliger i den sydlige del af byen, der er ledige. Dog er fire
boliger på Skolevænget midt i byen også ledige. Det er ikke muligt ud fra tallene at se, om
der er andre årsager end manglende lejere til ledigheden (såsom f.eks. renovering eller
istandsættelse).
Rammerne for afdækningen af studieboligbehov er et udbud på 357 boliger, heraf 329 i
Aabenraa by. Der er dog faktorer, der gør boligerne mindre attraktive for studerende samtidig med, at der ikke kun bor studerende i kollegie- og ungdomsboligerne. Der har ikke
været indikationer på boligmangel i Aabenraa i interviewene med de studerende. Det er
muligt at få en bolig i byen, hvis man ønsker det og har råd til det. Dog er det ikke nødvendigvis muligt at få den rigtige bolig til den rigtige pris, hvilket vil blive uddybet i den kvalitative analyse. Foruden antallet af ungdoms- og kollegieboliger er antallet af unge i kommunen også relevant for at vurdere studieboligbehovet, hvilket næste afsnit vil behandle.
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Lidt flere unge i kommunen
Befolkningsprognoser indikerer et stigende antal unge mellem 18 og 30 år frem mod år
2018. 7.700 unge vil bo i kommunen i år 2018, men de vil ikke alle være studerende, ligesom ikke alle studerende i Aabenraa bor i kommunen.
Aabenraa Kommune har i 2012 fået udarbejdet en befolkningsprognose, som forudser en
mindre stigning i antallet af unge i Aabenraa Kommune17. Aabenraa Kommune oplever
imidlertid, at den udarbejdede befolkningsprognose de seneste par år har overvurderet
befolkningsudviklingen en smule. I 2015 er der således 281 færre borgere end forventet ud
fra den udarbejdede prognose, hvilket nedenstående figur illustrerer.

Befolkningsudvikling i Aabenraa Kommune
60.000
59.000
58.000
57.000
56.000
2012

2013

Aabenraa Kommunes befolkningsprognose

2014

2015

Faktisk befolkningsudvikling

På den anden side har Aabenraa Kommune oplevet, at den befolkningsprognose, som
Danmarks Statistik udarbejder, undervurderer Aabenraas udvikling. Det kan blandt andet
skyldes, at de to prognoser udarbejdes på forskellig vis med hver sine forudsætninger.
Danmarks Statistik har eksempelvis ikke mulighed for at tage højde for de befolkningsmæssige konsekvenser, som udviklingen af byen får, da de ikke har det detaljerede kendskab. For at give et estimat på det fremtidige antal borgere samt antallet af unge i Aabenraa Kommune tages der udgangspunkt i, at Aabenraa Kommunes befolkningsprognose er
for positiv, og at Danmarks Statistiks befolkningsprognose ikke tager højde for den udvikling, som vækstplanen og andre initiativer kan formodes at få. Derfor fremskrives udvikling
i 2016 som et gennemsnit af de to prognoser. I 2017 og 2018 antages det, at Aktiv Campus
samt andre væksttiltag vil påvirke befolkningsudviklingen, så prognosen er her udarbejdet,
så den er tættere på Aabenraa Kommunes befolkningsprognose end på Danmarks Statistiks18.

17

Aabenraa Kommune 2012: ”Befolkningsprognose 2012-2024” udarbejdet af Boelplan A/S. Se prognose for detaljer om
prognosens forudsætninger
18
I stedet for et gennemsnit af de to prognoser er prognosen beregnet som et gennemsnit af gennemsnittet og Aabenraa
Kommunes prognose.

15

Der fokuseres i denne sammenhæng på den del af befolkningen, som med størst sandsynlighed vil være en del af målgruppen for studieboliger – unge i alderen 18-30 år. Selvom
der også er yngre og ældre studerende i Aabenraa, er sandsynligheden for at have behov
for en studiebolig størst i denne aldersgruppe. Aabenraa Kommune kan forvente en stigning på ca. 350 unge i aldersgruppen 18-30 år i 2018 sammenlignet med 2015. Den følgende figur viser den estimerede udvikling i antal unge i Aabenraa Kommune ud fra Aabenraa
Kommunes befolkningsfremskrivning, Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og
NIRAS’ forventede udvikling.

Forventet antal unge (18-30 årige) i Aabenraa Kommune
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De ca. 7.700 unge, der vil bo i Aabenraa Kommune i 2018, vil ikke alle være i målgruppen
for studieboliger, da de ikke alle vil være studerende, men antallet af unge giver alligevel
en indikation af målgruppen til de lokale uddannelser. Antallet af unge vil i perioden være
stigende med ca. 1,6 % om året. Samlet set forventes befolkningen at falde fra 58.904 borgere i 2015 til 58.408 borgere i 2018 jf. Danmarks Statistiks prognose. Hvis prognosen for
den samlede befolkning beregnes på samme måde som de unge, vil befolkningen være
stabil. Borgere i alderen 18-30 år vil dog stadig udgøre ca. 13 % af befolkningen i 2018. At
udarbejde prognoser er altid behæftet med usikkerhed, men et stort antal skolebørn i
kommunen giver en forventning om et stigende antal unge fremover19.
En stigning i unge på 1,6 % om året betyder ikke en stigning i antal studerende på 1,6 %.
Ikke alle 18-30 årige studerer, ligesom ikke alle studerende i Aabenraa bor i Aabenraa. Derfor er der behov for at se på data fra uddannelsesinstitutionerne for at være i stand til at
kortlægge det samlede antal studerende i kommunen samt komme med et estimat på den
forventede udvikling i dette.

19

Aabenraa Kommune 2012: ”Befolkningsprognose 2012-2024” udarbejdet af Boelplan A/S
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Flere studerende i Aabenraa
Ca. 4.500 studerer i Aabenraa i dag, og dette antal forventes at stige fremover. Frem
mod 2018 kan kommunen forvente en stigning på ca. 1.000 studerende. Stigningen skyldes primært flytningen af sygeplejerskeuddannelse og en udbygning af VUC Syd.
Dette afsnit har til formål at kortlægge antallet af studerende i Aabenraa samt skitsere den
forventede udvikling i dette antal. Som det tidligere afsnit illustrerede kan kommunen forvente en lille stigning i antallet af 18-30 årige, som hovedsageligt er målgruppen for kommunens uddannelser og dermed også potentielt kommunens studieboliger. Studerende i
Aabenraa kommer dog ikke udelukkende fra kommunen, ligesom kommunens borgere ikke kun vælger at studere i Aabenraa. For at undersøge målgruppen for studieboliger, er
det derfor nødvendigt at anvende uddannelsernes data om de studerende. De involverede
uddannelsesinstitutioner20 har alle tilsendt data om antallet af studerende i Aabenraa. Det
har dog ikke været muligt for alle institutionerne at opdele de studerende på samme måde, hvilket begrænser mulighederne for at sammenligne på tværs af uddannelserne. Nedenstående tabel opsummerer de nuværende uddannelsesudbud i Aabenraa Kommune
samt hvor mange studerende21, der er på den pågældende uddannelse.
Uddannelse

Uddannelsesudbud

Antal studerende 2014/ 2015

Aabenraa Statsskole
Deutsches Gymnasium
EUC Syd
IBC Aabenraa
Social- og Sundhedsskolen Syd
UC Syddanmark
VUC Syd
Total

STX, HTX
STX
Erhvervsuddannelser, EUX, HTX
HG, HHX, HF, VUC
Erhvervsuddannelser
Professionsbacheloruddannelser
HF, VUC, AVU

784 elever
167 elever
700 årselever
718 årselever
751 årselever
949 studerende
400 årskursister
4.469 studerende

Ifølge uddannelsesinstitutionerne i Aabenraa er der altså samlet set 4.469 studerende i
skoleåret 2014/2015. EUC Syd og Social- og Sundhedsskolen Syd har de seneste fem år oplevet stabile elevtal. Aabenraa Statsskole har oplevet et mindre fald i antallet af elever,
mens det for de resterende uddannelser har været stigende. Især UC Syddanmark har oplevet en markant stigning i antal studerende; fra 705 til 949 studerende i Aabenraa.
De færreste uddannelser har prognoser for deres forventninger til det fremtidige antal
studerende. Det gør det svært at estimere det fremtidige antal studerende. I denne sam-

20

Selv Deutsches Gymnasium ikke er med i den kvalitative undersøgelse, inddrages de i kortlægningen af de studerende
Antal studerende på Aabenraa Statsskole er baseret på EAK bestand, som er antal studerende pr. 30. september et givent
år. Tallene fra UC Syddanmark er fra forårssemestertællinger 2015, hvorimod de andre uddannelsers optællinger er per
skoleår.
21
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menhæng kortlægges en forventet udvikling i antal studerende på baggrund af hvilken type information, uddannelserne har opgivet22. Hvis muligt er der taget udgangspunkt i;
1. Uddannelsesinstitutionernes egne forventninger til fremtidigt antal studerende
ellers
2. Den historiske udvikling i perioden 2010-2015 som grundlag for den fremtidige
udvikling
De sygeplejestuderende på UC Syddanmark Sønderborg skal fremover læse i Aabenraa.
Med udgangspunkt i forårssemesteret 2015 drejer det sig om yderligere ca. 355 studerende, som fremover skal have deres daglige gang på Aktiv Campus. Foruden denne udvidelse
regner UC Syddanmark generelt set med en lille stigning på 4 % i studenterårsværk23 på de
tre uddannelser, der fremover vil være placeret i Aabenraa: Pædagoguddannelse, Socialrådgiveruddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen. Fremskrivningen er hos UC Syddanmark lavet på studenterårsværk, så den følger de studerende, men kan ikke sættes lig antal studerende. Deutsches Gymnasium forventer også en stigning i antal elever. De har oplevet en stigning på ca. 20 % de seneste fem år. VUC Syd bygger til og forventer, at antallet
af studerende i 2017 vil være mere end fordoblet. De historiske oplysninger kombineret
med eventuelle prognoser for de studerende forventes ikke til fulde at kunne indfange den
forventede stigning i antal unge, som kommunen ifølge befolkningsprognosen kan forvente. Derfor lægges yderligere 1 % til fremskrivningen. Tabellen nedenfor uddyber forudsætningerne for fremskrivningen af antal studerende.
Uddannelse

Grundlag for fremskrivning

Aabenraa Statsskole
Deutsches Gymnasium
EUC Syd
IBC Aabenraa
Social- og Sundhedsskolen Syd
UC Syddanmark
VUC Syd

Historisk udvikling 2010-2015
Historisk udvikling 2010-2015
Information om stabile tal i perioden 2010-2015
Historisk udvikling 2010-2015
Information om stabile tal i perioden 2010-2015
Forventet procentvis udvikling i studenterårsværk
Information om historisk stigende elevtal (foreslået til ca. 2,7
% årligt) samt en udbygning og en forventning om ca. 900 årskursister i 2017
Befolkningsprognosen indikerer en stigning i antal unge (18-30 år) på ca. 1,6 % om året frem mod
2018; fra 7.342-7.697. Fremskrivningen forventes ikke at kunne indfange dette helt ud fra ovenstående
forventninger, og derfor lægges yderligere 1 % til.

22

Når man vil undersøge den forventede udvikling i antallet af studerende, er det ikke muligt at fremskrive udviklingen ved
at se på forholdet mellem antal studerende i dag og antallet af unge i kommunen og regne med, at denne andel under uddannelse vil være den samme fremover. De studerende spreder sig over mange aldre, og oplandet til uddannelsesinstitutionerne er større end blot kommunen. De tal kan derfor ikke sættes i forhold til hinanden. Samtidig må det forventes, at udviklingen af Aktiv Campus kan trække flere studerende til ved at gøre Aabenraa til en attraktiv uddannelsesby.
23
”Studenterårsværk (STÅ) er ikke lig med antal studerende, men de følger de studerende. Fremskrivninger sker ikke i antal
studerende men i STÅ. STÅ-tallene kan derfor indikere, at der ikke er en forventning om store udsving i antallet af studerende ved de tre uddannelser” (UC Syddanmark april 2015)
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UC Syddanmark og VUC Syd har som de eneste uddannelsesinstitutioner en egentlig prognose for udviklingen i antal studerende. Hvis det antages, at elevtallet på de fleste uddannelser vil være relativt stabilt de næste år, og kun UC Syddanmark, Deutsche Gymnasium
og VUC Syd kan forvente stigninger, vil der være omkring 1.000 studerende mere i Aktiv
Campus-området i 2018, når de sygeplejerskestuderende inkluderes. Det vil sige, at der i
alt vil være små 5.500 studerende i Aabenraa i 2018. Denne stigning skyldes især flytningen af sygeplejerskeuddannelsen og udvidelsen af VUC Syd. Den forventede udvikling i antallet af studerende er som alle prognoser behæftet med en vis usikkerhed, da det er vanskeligt at estimere, hvilken indflydelse Aktiv Campus får på antallet af studerende – hvor
stor tiltrækningskraft det vil have. Figuren24 nedenfor viser udviklingen de seneste fem år
samt den forventede udvikling for de involverede uddannelsesinstitutioner frem til
2017/2018. Den lodrette streg illustrerer, hvor skiftet fra historiske data til prognose indtræder.

Antal studerende i Aabenraa 2010-2018
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Aabenraa Statsskole

845

875

838

828

784

777

763

749

Deutsches Gymnasium

140

134

160

163

167

176

184

193

EUC Syd

700

700

700

700

700

707

707

707

IBC Aabenraa

683

717

746

728

718

735

744

753

Social- og Sundhedsskolen

751

751

751

751

751

759

759

759

UC Syddanmark Aabenraa

705

731

826

877

949

969

979

1372

VUC Syd

360

370

380

390

400

415

426

909

Total

4184

4278

4401

4437

4469

4537

4562

5441

Størstedelen af eleverne på de gymnasiale uddannelser er ikke umiddelbart i målgruppen
for studieboliger, da kun en mindre del af dem er fyldt 18 år, men de vil stadig være en del
af Campusmiljøet og dermed bidrage til livet på Aktiv Campus. Derudover er en del af de
studerende i Aabenraa ældre end 30 år, hvorfor de ikke i ligeså høj grad er i målgruppen
for studieboliger. Samtidig er der også flere af byens studerende, som ikke studerer på fuld
tid. De ca. 5.500 studerende i 2018 vil derfor ikke alle være i målgruppen for studieboliger,
hvilket uddybes i næste afsnit.
24

Uddannelsesinstitutioner med identiske tal i den historiske periode afspejler, at de har oplevet en stabil periode, men ikke har opgivet præcise tal for de seneste fem år. VUC Syd har blot opgivet, at de har haft stigende elevtal, og der er her regnet med en stigning på ca. 2,7 % om året.
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Syv ud af ti er i målgruppen for studieboliger
Syv ud af ti studerende er i målgruppen for studieboliger. Målgruppen kan forventes at
stige fra ca. 3.100 i dag til små 3.800 studerende i 2017/2018. UC Syddanmarks studerende forventes at udgøre en markant del af målgruppen for studieboliger.
Ét er hvor mange studerende, der vil være i kommunen i 2018. Noget andet er, hvor mange af disse, der potentielt er i målgruppen for studieboliger. Kun fuldtidsstuderende er i
udgangspunktet i målgruppen for studieboligerne. De mange studerende under 18 år på
byens gymnasier og erhvervsuddannelser er heller ikke i udgangspunktet i målgruppen for
studieboliger. Dog kunne nogle 17-årige være i målgruppen, hvis de bor langt fra deres
uddannelse eller af andre årsager ønsker at flytte hjemmefra tidligere end gennemsnittet,
men de regnes ikke som en del af målgruppen. Studerende ældre end 30 år vil som tidligere nævnt heller ikke i ligeså høj grad være i målgruppen for studieboliger. Derfor er målgruppen for studieboliger studerende i alderen 18-30 år, som er i gang med en fuldtidsuddannelse.
Udregning af målgruppens størrelse er baseret på følgende forudsætninger;
1. At de studerende også er en del af målgruppen, når de er i praktik eller har fået elevplads, hvis det er en del af uddannelsen
2. At net- og meritnetstuderende også er en del af målgruppen, da afstand kan være årsag til, at de er netstuderende
Om de studerende oprindeligt kommer fra Aabenraa eller andre kommuner anses i denne
sammenhæng ikke som afgørende for, hvorvidt de er i målgruppen for studieboliger, da
uddannelsens placering er afgørende. Ser man samlet set på de studerende på Aabenraa
Statsskole, EUC Syd, Social- og Sundhedsskolen Syd samt VUC Syd, bor ca. halvdelen af
dem i Aabenraa Kommune25. De resterende studerende er også i målgruppen for boliger i
Aabenraa, da studerende ofte ønsker en bolig tæt på deres uddannelse, hvilket den kvalitative analyse viser. Om de studerende er bosat i byen tæt på deres uddannelse betyder
også meget for studiemiljøet i byen, da pendlere ofte ikke er aktive i byen i deres fritid. Jo
større del af målgruppen, der er bosat i byen, jo bedre forudsætninger for at skabe et attraktivt studiemiljø. Den følgende tabel uddyber, hvordan målgruppen er beregnet26.

25

Deutsches Gymnasium og IBC Aabenraa har ikke kunnet oplyse bopæl på deres studerende. UC Syddanmark oplyser de
studerendes bopæl ved ansøgningstidspunktet, men man må formode, at flere af disse flytter til byen, hvis de kommer ind
på deres uddannelse. Derfor vurderes denne andel ikke at kunne anvendes som et udtryk for, hvor mange af deres studerende generelt, der bor i kommunen.
26
Ud fra de tilsendte data er det ikke muligt at foretage en eksakt beregning af målgruppen størrelse på alle uddannelsesinstitutioner. EUC Syd og VUC Syd har ikke kunnet oplyse alder på deres studerende, hvorfor det ikke har været muligt at fraregne særlige aldersgrupper her. Deutsches Gymnasium og IBC Aabenraa har ikke leveret data om de studerendes alder, og
derfor er fraregnet ca. en tredjedel af de studerende på de 2 til 3-årige gymnasiale uddannelser, da de formodes at være
under 18 år.
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Uddannelse

Udeladt af målgruppen

Aabenraa Statsskole
Deutsches Gymnasium
EUC Syd
IBC Aabenraa
Social- og Sundhedsskolen
Syd
UC Syddanmark

Elever under 18 år
2/3 af eleverne (pba. formodet alder)
Kursister
2/3 af eleverne på HG for unge og HHX (pba. formodet alder)
Ingen (data på kursister allerede fraregnet fra skolens side)

VUC Syd

Studerende ældre end 30 år
Fra 2017 er det forventede antal sygeplejerskestuderende i alderen 1830 tilføjet
1/3 kursister (pba. formodet kursuslængde).

Da de tilsendte data fra Social- og Sundhedssolen Syd kun drejer sig om fuldtidsstuderende/årselever indgår de alle i målgruppen. Selvom Deutsches Gymnasium har en kostskole
med plads til 50 elever, regnes deres studerende stadig om en del af den potentielle målgruppe, da de har valget mellem kostskolen og en anden type studiebolig. Den følgende figur viser antal studerende, der i dag er i målgruppen for studieboliger i Aabenraa. Figuren
viser, at syv ud af ti studerende er i målgruppen for studieboliger. Det vil sige, at de er
fuldtidsstuderende og mellem 18 og 30 år.

Antal studerende i Aabenraa 2014/2015
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Ikke i målgruppen

Ca. 3.100 studerende i Aabenraa er i dag i markedet for en lejebolig, som passer et studieliv. Figuren nedenfor viser, at 24 % af de studerende i målgruppen læser på Social- og
Sundhedsskolen Syd, og 23 % af de studerende i målgruppen læser på UC Syddanmark. De
udgør således en stor del af målgruppen for studieboliger.
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Antal studerende i Aabenraa 2014/2015 opdelt på
uddannelser
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For at fremskrive målgruppens udviklingen er anvendt samme metode som ved fremskrivning af det samlede antal studerende27. Det er især udvidelsen af UC Syddanmark med sygeplejerskeuddannelsen og VUC Syds udbygning, der forårsager stigningen i antal studerende i målgruppen. Figuren nedenfor viser den forventede udvikling i målgruppens størrelse fordelt på uddannelsessteder. Målgruppeprognosen tyder på, at der i 2018 vil være
ca. 700 studerende mere i målgruppen for lejeboliger. Som tidligere nævnt forventes antallet af unge i alderen 18-30 år at stige med 1,6 % om året frem mod 2018. Det understøtter forventningen om, at antallet af studerende på uddannelsesinstitutionerne vil stige.
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For at fremskrive udviklingen er det forudsat, at udviklingen af målgruppen udvikler på samme måde som antallet af studerende samlet set. Hos IBC ændres varigheden af flere af deres uddannelser fremover. Det betyder for flere af uddannelserne, at undervisningsperioden bliver kortere og praktikperioden forlænges. Uddannelsen som sundhedsservicesekretær
udgår. De ca. 15 personer, der i 2015 læser til sundhedsservicesekretær, er ikke fraregnet i prognoserne for den fremtidige
udvikling. Hos Social- og Sundhedsskolen Syd ændres længden på flere af uddannelserne, men ikke i en sådan grad, at det
vurderes at påvirke målgruppen.
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Den følgende figur illustrerer, hvordan de små 3.800 studerende i 2017/2018 vil fordele sig
på de syv uddannelsesinstitutioner. På nuværende tidspunkt udgør de studerende på UC
Syddanmark 23 % af målgruppen, men på grund af flytningen af sygeplejerskeuddannelsen
kan de forventes at stige til 27 % af målgruppen om tre år. VUC Syds studerende forventes
også at udgøre en større del af målgruppen fremover, end de gør i dag.
Målgruppen kan deles op i en primær og en sekundær målgruppe. UC Syddanmarks, Social- og Sundhedsskolen Syds, EUC Syds og VUC Syds studerende er de studerende, som udgør den primære målgruppe for studieboliger. Deres uddannelser er som hovedregel videregående eller erhvervsuddannelser, hvilket gør, at de har bedre økonomisk råderum i
kraft af en højere SU-sats eller de får elevløn. På VUC Syd er der som hovedregel tale om
ældre studerende end på andre ungdomsuddannelser, hvorfor de vurderes som en del af
den primære målgruppe.
Den sekundære målgruppe er studerende på ungdomsuddannelserne (Deutsches Gymnasium, Aabenraa Statsskole og IBC Aabenraa). Hvis de studerende ikke skal fortsætte med
at studere i Aabenraa efter endt gymnasial uddannelse, vil det højst sandsynligt være en
mindre del af disse, der vil flytte i studiebolig, da de måske ikke vil flytte hjemmefra for
blot et år, inden de skal ud i verden. Dog har Aabenraas ungdomsuddannelser også flere
ældre studerende, f.eks. på IBC Aabenraa, som ønsker en studiebolig, der passer til deres
behov, hvorfor de ikke må udelades af målgruppen generelt.
Ca. 3.000 studerende vil i 2017/2018 udgøre den primære målgruppe for studieboliger. I
den sekundære målgruppe vil færre have behov for en studiebolig. Det skyldes blandt andet, at de ikke har økonomi til en studiebolig eller at det ikke passer ind i deres nuværende
livssituation (f.eks. i forhold til deres uddannelsesforløb).
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Den følgende figur viser målgruppeprognosen total samt prognosen for den primære målgruppe. Ca. otte ud af ti i målgruppen er den del af den primære målgruppe, der som
nævnt forventes at tælle ca. 3.000 studerende i 2017/2018.
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05 Målgruppens behov
Ét er målgruppen, noget andet er behovet. Målgruppen for studieboliger forventes at være små 3.800 studerende i skoleåret 2017/2018 – syv ud af ti af de studerende i Aabenraa.
Antallet af studerende i målgruppen er dog ikke lig antallet af studerende med behov for
en studiebolig. Det skyldes især, at behovet hænger sammen med studieboligens oplevede
kvalitet og image. Samtidig vil studerende ligesom i dag stadig benytte sig af de eksisterende boligmuligheder i Aabenraa samt have forskellige præferencer og boligbehov.
Netop derfor er en kvalitativ analyse vigtig, da viden om målgruppens boligbehov er afgørende for at få en idé om, hvorvidt de studerende i Aabenraa vil benytte sig af studieboliger i relation til Aktiv Campus samt hvilke boligbehov de har, og hvad de efterspørger. Ønsker kommunen og uddannelserne, at de unge slår rod og danner fællesskab, hvilket bidrager til livet på Aktiv Campus, er det relevant at afdække deres boligbehov for at sikre
grundlaget for dette. At de studerende bor i nærheden af deres uddannelser, kan være
med til at løfte studiemiljøet. Derfor er det ikke nok at afdække antallet af studerende
samt antallet af boliger, men derimod at komme tæt på de studerendes forventninger, ønsker og behov. Andre analyser peger på, at kommuner som Aabenraa har større udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde ressourcestærke unge end med at skaffe de unge
en bolig for at undgå en negativ spiral i kommunen28. De rigtige boliger kan være med til at
fastholde de studerende og øge bosætningen i kommunen.
Hvis der kun ses på udbuddet af ungdomsboliger og kollegier, kan 357 boliger synes af få
boliger til de mange studerende. Boligmarkedet i Aabenraa består dog ikke kun af denne
type boliger, men ligeledes af et stort privat boligmarked, som de studerende kan benytte
sig af ligesom de kan vælge at blive boende hos deres forældre frem for at flytte hjemmefra. Samtidig opfylder de 357 eksisterende boliger til studerende ikke nødvendigvis de studerendes behov. Dette vil blive uddybet i de følgende afsnit, hvor de studerendes ønsker
og behov i relation til deres bolig vil blive præsenteret.

28

Sommer, Charlotte og Olesen, Søren 2008: ”Kommunerne og de unges boligsituation - en analyse af kommunernes ageren i forhold til unges boligsituation”, AKF Rapport, KUBEN S. 6
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06 At være studerende i Aabenraa
Hvad vil det sige at være studerende i Aabenraa? Hvilke rammer danner byen om studielivet? På de følgende sider uddybes dette ved blandt andet at analysere de studerendes syn
på deres by, holdning til kommunens planer, ungdomskulturen og de eksisterende boligers
image og attraktionsværdi.

Et spørgsmål om studieliv
De studerendes ønsker til bolig i Aabenraa handler ikke bare om boligens kvaliteter, men
også om deres oplevelse af byen og kommunen. De studerendes studieboligbehov skal
derfor ses i lyset af deres forhold til den by og det miljø, som danner rammen om deres
forestillinger om den gode studiebolig. Det drejer sig blandt andet om Aabenraas studiemiljø, ønsker om flere aktiviteter for de unge samt en indstilling til kommunens udviklingsplaner, hvor der er en blanding af stor interesse og en vis skepsis overfor om det bliver til noget.

En by med skoler eller en uddannelsesby?
Som tidligere nævnt har Aabenraa syv uddannelsesinstitutioner med studerende, der er
fyldt 18 år. Byens uddannelsesmiljø er i dag domineret af ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser – som en studerende fremhæver, opleves Aabenraa aktuelt som en by
med skoler snarere end det er en egentlig uddannelsesby. Det hænger også sammen med,
at Aabenraa ikke forbindes med et aktivt studieliv og uddannelsesmiljø.
Uddannelsernes længde og type ændres ikke radikalt i forbindelse med Aktiv Campus, men
flytningen af sygeplejerskeuddannelsen til byen giver flere studerende. Kortlægningen af
de studerende viser, at Aabenraa Kommune kan forvente ca. 5.500 studerende på Aktiv
Campus i 2017/2018, og det stigende antal studerende er et endnu uudnyttet potentiale
for at skabe et attraktivt studiemiljø. Det handler om at anvende de fysiske rammer på Aktiv Campus, og at få de studerende til at bidrage til at ændre byen fra en by med skoler og
uddannelser til en by med et rigtigt uddannelsesmiljø, som savnes i dag. Det handler ikke
kun om uddannelsesudbud, men om at skabe et attraktivt miljø – både i relation til Campus men også når det gælder byliv, kulturliv og natteliv, som har betydning for de studerende.
De større uddannelsesbyer som København og Århus, men også de mindre og mere nærliggende som Esbjerg og Sønderborg, fremhæves som havende flere tilbud og muligheder
for studerende. Hvis man ønsker at videreuddanne sig, kan det være nødvendigt enten at
flytte til en anden by eller acceptere længere transport. Der vil selvfølgelig altid være studerende, der ønsker at bryde op eller ønsker en anden uddannelse, end det er muligt i
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Aabenraa. Det kan være svært at holde disse unge mennesker i byen, men et aktivt og attraktivt studiemiljø kan bidrage til, at flere overvejer at blive eller vender tilbage efter endt
uddannelse.
De unges flyttemønstre er påvirket af deres ofte hurtige skift i livsvilkår29. Det kan være
uddannelsesstart eller -afslutning, ændring af civilstatus eller ændringer i deres økonomiske forhold, der alle påvirker de unges ønsker og krav til en bolig. Afgørende for denne
målgruppes bosætning er uddannelse ligesom manglende uddannelsesmuligheder er noget af det, der får de studerende til at flytte væk fra Aabenraa. En kommunes flyttemønstre afhænger derfor ofte af, hvorvidt det er en uddannelseskommune30.
Manglen på studiemiljø kommer til udtryk på mange forskellige måder, da et studiemiljø
ønskes som en ramme for både uddannelsestid og fritid samt ude og hjemme i Aabenraa.
Hvordan det attraktive studiemiljø kan skabes, vil derfor blive udfoldet løbende, da det viser sig at være summen af boligernes oplevede kvalitet, uddannelsesmulighederne, socialt
liv, indsatsens for de studerende og livet i byen.
”Hernede der er det mere skole (…) Hernede der har vi mange skoler, men vi har ikke de der
videreuddannelsesmuligheder (…) Der er så mange flere muligheder der [Esbjerg] end i lillebitte Aabenraa” Kvinde, 22 år
”De prøvede jo at skabe liv med multibanen, men det faldt jo til jorden. Jeg er kun i Aabenraa, indtil jeg er færdig med det her og så skal jeg videre. Fremtiden ligger jo i storbyerne
mht. uddannelse. Jeg skal jo bruge de næste 7 år i Aarhus eller København. For andre der
bliver ville det sikkert være fedt med flere muligheder. Jeg ved ikke, hvad man kan med
Aabenraa” Kvinde, 19 år
”Ville rigtigt gerne blive Aabenraa, men kan ikke læse matematik på højt nok niveau i
Aabenraa eller i Sønderborg – mine kammerater og familie bor i Aabenraa, så ville gerne
blive hernede” Mand, 28 år

En indsats for de unge
Både i Sønderborg og Aabenraa har de studerende ikke indtryk af, at der bliver gjort en
indsats for unge i Aabenraa. Dette hænger blandt andet sammen med, at de oplever
manglende muligheder for socialt liv og generelt manglende interesse for de unge.
Mange af de studerende er glade for deres by og stolte over at være Sønderjyder. De studerende mener dog også, at byen mangler muligheder og liv for de unge. Byens gågade
bærer præg af butiksdød, og de studerende giver udtryk for, at de savner liv, sjæl og charme i byen. Priserne på boliger er også stigende ifølge de studerende, hvilket de mener står
i modsætning til manglen på liv, sjæl og charme. De studerende fremhæver cafélivet i gå29
30

KORA 2009: ”Unge på Boligmarkedet” s. 8
Aabenraa Kommune 2012: ”Befolkningsprognose 2012-2024” udarbejdet af Boelplan A/S
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gaden som et sted, hvor de opholder sig og ses med venner, men det vurderes ikke som
tilstrækkeligt. At dyrke fitness er også populært blandt de unge, men opleves også som
noget af det eneste, man kan lave som ung i Aabenraa. Der udtrykkes længsel efter aktiviteter og noget at gå op i udover studierne. Det kunne eksempelvis være et fælleslokale
med mulighed for at arrangere musikarrangementer og uformelt socialt samvær. Når de
studerende savner noget at lave, er der ikke tale om skemalagt, tvungen socialt samvær.
Der er nærmere tale om at give de studerende rammer, hvorudfra de selv kan skabe fælles
aktiviteter. De studerende taler om bowling, paintball, musikarrangementer, men også om
mere uforpligtende aktiviteter som et sted at mødes, studere sammen, spille spil og socialisere. Det kan også være grillsteder, volleybaner og tennisbaner.
Manglen på muligheder for sociale aktiviteter kan også få betydning for den værdi, de studerende tillægger deres bolig. Hjemmet skal være mere end blot overnatningsmulighed,
men også give mulighed for at dyrke sit sociale liv i det omfang, man ønsker. Det fremgår
på flere forskellige måder i de følgende afsnit.
Der er engagerede studerende i Aabenraa, som gerne vil bidrage til at drive byens udvikling eller skabe nogle aktiviteter, hvis faciliteterne var til det. I forbindelse med skabelsen
af Aktiv Campus Aabenraa er det planlagt at oprette et CampusRåd for herigennem at give
de studerende i området en stemme. CampusRådet skal repræsentere de unge under uddannelse og være primus motor for aktiviteter og events på campus-området31. Til CampusRådet knyttes også en projektleder og også rektorerne på uddannelserne skal involveres i Campusrådet32. CampusRådet er en oplagt vej til at skabe relevante og attraktive sociale aktiviteter ved at inddrage de studerende, men det er også vigtigt for de studerende,
at det er muligt at bidrage med idéer på en mere uformel måde end at være formelt del af
et udvalg.
De sygeplejerskestuderende adskiller sig på dette område fra de studerende i Aabenraa.
De er glade for Sønderborg og det den by rummer. Fremhævelsen af Sønderborgs positive
egenskaber og rammer for uddannelse skal selvfølgelig ses i lyset af, at deres uddannelse
flytter fra Sønderborg til Aabenraa. Det påvirker, hvordan de italesætter Sønderborg. Samtidig giver deres udsagn også et indtryk af, hvad der er vigtigt for de studerendes oplevelse
af et godt sted at studere og bo. De sygeplejerskestuderende er glade for Sønderborg og
for at være ung i Sønderborg, hvorimod Aabenraa ikke anses som havende samme tilbud
og muligheder. Det gælder blandt andet caféer og natteliv. Derudover pointeres også
Aabenraas offentlige transport, hvor manglen på togstation fremhæves.
Sygeplejerskeuddannelsen har fokus på velfærdsteknologi, og derfor fremhæver flere i
Sønderborg samarbejdet med Alsion – Syddansk Universitets nye campusområde i Sønderborg – som et miljø, de havde foretrukket at blive tilknyttet, da de kan se en synergieffekt i samarbejdet med de ingeniørstuderende. De synergieffekter, der måtte opstå af
flytningen til Aabenraa, anses ikke som ligeså spændende og fagligt relevante. De studerende i Sønderborg er konservative på grund af den forestående flytning, men man kan
31
32

Aabenraa Kommune: ”Vækstplan 2018, Sund Vækst Version 2.0”
Aabenraa Kommune 2014: ”Forslag til projektportefølje i Vækstplan 2018”
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generelt ikke undgå, at de studerende sammenligner Aabenraa med Sønderborg på grund
af den nærliggende beliggenhed, hvilket også kom til udtryk i andre grupper. Her talte
Aabenraas studerende også om billigere boliger i Sønderborg og flere aktiviteter for de unge, blandt andet i form af Sønderborgs brug af havneområdet og det rigere café- og natteliv i byen.
”Mig og mine kammerater, når vi har tidligt fri, sidder vi bare ved multibanen og snakker
om: Hvorfor er der aldrig noget at lave i Aabenraa? Det eneste man kan lave er at handle
eller gå i skole eller træne” Mand, 18 år
”De seneste fem år er mange unge flyttet ud af byen, fordi det er for dyrt og nattelivet er
der ikke. Jeg er begyndt at gå i byen i Flensborg for der er ingenting i Aabenraa” Kvinde, 25
år
”Mange unger keder sig hernede, men hvis vi nu fik lov til at være en del af det [kommunens planer], så ville det være mega fedt” Mand, 28 år
”Aabenraa er også ved at uddø lidt. Det er slet ikke den samme charme i Aabenraas gågade. Havnen er jo også en industrihavn” Kvinde, 22 år
”Fagligt er det også ærgerligt. Vi bliver selvfølgelig slået sammen med vores samarbejdspartnere, men vi skal være så velfærdsteknologiske anlagt, så det er ærgerligt, vi ikke prøver noget nyt sammen med ingeniørerne på fx Alsion. Vi kunne udfordre det velfærdsteknologiske lidt og blive slået sammen med ingeniøruddannelserne” Kvinde, 22 år
”Sønderborg har sørget for at have mange tilbud til de unge, cafeer især og diskoteker. De
har åbent på grund af os. De har studietilbud og min studiegruppe benytter sig meget af at
sætte sig ned på cafeer og sådan. Jeg tænker i hvert fald, at nattelivet er der, hvis man var
til det” Kvinde, 23 år
”Det er også lettere at mødes her [Sønderborg]. Da jeg boede der, var der ikke rigtigt noget
i Aabenraa. Man havde ikke lyst til at være ude. Der mangler noget sjæl i byen. Det er
svært at sige hvad det er” Kvinde, 36 år
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Aabenraa – en moderne og levende købstad inden 2035?
I gruppeinterviewet blev de studerende præsenteret for udvalgte billeder af kommunens
planer for byen, og herunder Aktiv Campus, CampusRamblaen, Campus Parken, Multiarena Aabenraa samt Aabenraas ønske om at være en af de mest levende og moderne købstæder inden 2035.
Overordnet set var der en positiv modtagelse af kommunens planer for byen. Fornyelserne
opleves umiddelbart som noget, der gør Aabenraa til en mere attraktiv by, hvilket målgruppen mener kan få unge til at blive i Aabenraa frem for at flytte til andre større byer.
Det fællesskab, som planerne kan være med til at skabe, er eftertragtet. Et campusområdet minder om et amerikansk college, hvor uddannelse og hjem smelter sammen på samme område, og den tanke om fællesskab tiltaler de studerende. Omgivelser, der opfordrer
til aktivitet – socialt og fysisk – lyder spændende, og skaber interesse.

Samtidig ville Aktiv Campus være med at gøre de studerendes hverdag lettere, da det reducerer transporttiden at bo tæt på sin uddannelse og dermed også behovet for planlægning i form af transport fra sted til sted. På Social- og Sundhedsskolen, som er den nordligste uddannelsesinstitution følte enkelte sig dog lidt langt væk fra det centrale campus og
eventuelle studieboliger i det område, hvorfor de ville foretrække boliger endnu tættere
på netop deres uddannelse. På den anden side ville de gerne bo der, hvis der var muligheder for at møde studerende fra andre fag samt at miljøet og boligerne generelt var interessante.
Selvom planerne blev modtaget positivt, blev der også udtrykt skepsis overfor, hvorvidt
planerne vil blive realiserede. De studerende har ikke et indtryk af, at deres by og kommune er synderligt progressiv, når det gælder byudvikling og fastholdelse af borgere. De har
altså ikke en umiddelbar forventning om, at Aabenraa Kommune kan leve op til den vision
og de planer, der præsenteres. Det er den type byudvikling, man kan forvente i andre større byer, men ikke i Aabenraa. Der er altså en skeptisk indstilling til kommunens handlekraft
og byens potentiale.
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De studerendes forestillinger om byen tager afsæt i Aabenraa i dag. De flotte tegninger af
de fremtidige planer og ønsket om at være en levende og moderne købstad kan være
svært for nogle at se for sig. Det kræver derfor en indsats at kommunikere til de unge, at
planerne bliver til noget. Det er vigtigt i denne proces at sikre sig, at de planer, der bliver
præsenteret også realiseres for at bryde med den forestilling, som nogle af de studerende
har om deres by og kommune.
”Det minder om amerikansk college. Det kunne være sjovt at prøve. Det har man ikke rigtigt her [Sønderborg]. Det kunne være fedt med fællesskab” Kvinde, 20 år
”Jeg tror ikke på det. Det er Aabenraa Kommune simpelthen for langsom til” Kvinde, 22 år
”Alle de ting vi har snakket om i dag er med til at gøre byen mere attraktiv. Folk flygter jo
fra Aabenraa (…) Folk der kommer fra Sønderjylland, de elsker Sønderjylland, så de her
planer vil gøre, at folk vil blive her” Mand, 30 år
”Hvorfor er der ikke nogen der har tænkt på det noget før?” Kvinde, 20 år ”Ja det er bare
Aabenraa. De er tilbage i 80’erne” Kvinde, 22 år
”Hvis de havde vist det der i København, var det blevet til noget, men ikke i Aabenraa. Folk
flytter fra byen. Alle folk flytter jo. Jeg er her kun, fordi jeg mødte min kæreste” Kvinde, 22
år
De studerende savner alt i alt et egentligt studiemiljø i Aabenraa. Flytningen af sygeplejerskeuddannelsen og udvidelsen af VUC Syd udgør sammen med det stigende antal studerende et potentiale for et mere attraktivt studiemiljø i byen. Der skal gøres op med et syn
på Aabenraa som en skoleby uden uddannelsesmiljø, som man må flytte fra, hvis man ønsker at have et studieliv med et aktivt og levende ungt miljø. For at skabe liv og engagement på Aktiv Campus skal der tilbydes og arrangeres sociale aktiviteter af både formel og
uformel art til de studerende, hvormed kommunen viser de unge, at der bliver gjort en
indsats for dem, hvilket de savner i dag. Aktiv Campus kan ikke nødvendigvis levere miljø
alene, da også byliv og natteliv er en del af et attraktivt studiemiljø. De tiltag, kommunen
vælger at sætte i værk som følge af vækstplanen og etableringen af Aktiv Campus, skal der
følges op på, og de skal gennemføres for at gøre op med de studerendes manglende forventninger til deres bys potentiale. At bo i Aabenraa handler ikke bare om selve byen og
kommunen, men også om erfaringerne med eksisterende boliger til studerende samt om
ungdomskulturen i Aabenraa, som også danner rammen for et godt studieliv. Oplevelsen
af de eksisterende boliger er en af forklaringerne på manglende studiemiljø, hvilket uddybes i næste afsnit.
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At bo i Aabenraa
De eksisterende tilbud i form af kollegier og ungdomsboliger danner grundlag for de forestillinger, de studerende gør sig om studieboliger. Mange af de nuværende boliger og
områder har et dårligt image blandt de studerende. Det skyldes især, at man oplever, at
der er for mange fester og stoffer, men også at de ikke udelukkende bebos af studerende, men derimod flygtninge eller andre typer unge – f.eks. ledige.

Udfordringer med image og mangel på studiemiljø
Samtalerne med de studerende viser, at der knytter sig nogle negative forestillinger til flere af de eksisterende ungdomsboliger og kollegier i Aabenraa. Kulturen i og omkring de eksisterende boliger til studerende i Aabenraa vurderes som værende præget af fester, alkohol, stoffer og mangel på muligheder for socialt samvær. De studerende vil også gerne feste, men de distancerer sig selv fra den type fester og socialt samvær, de oplever eller forestiller sig er i de eksisterende boliger. Fester, alkohol og stoffer er, ifølge de studerende,
hverdag i mange af disse boligområder. Der er forestillinger om, at der bliver både solgt,
købt og taget stoffer, hvilket gør, at mange af de studerende ikke har lyst til at bo i de omgivelser, da det både betyder utryghed, taberimage og manglende respekt overfor livet
som studerende. De andre beboere har, ifølge de studerende, ikke de samme rytmer i
hverdagen samtidig med, at de ikke har samme prioriteter. Rammerne om de nuværende
kollegie- og ungdomsboliger opleves derfor ikke som optimale for studerende. Selvom de
studerende også for størstedelens vedkommende selv er unge, taler de sig op imod en
ungdomskultur i Aabenraa, som de ikke altid identificerer sig med. De unge skelner således
mellem at være ung og være studerende. Derfor ønsker de heller ikke at bo sammen med
andre unge generelt, da de ikke prioriterer på samme måde, som man gør som studerende. Dette kommer især til udtryk i diskussionen af de nuværende boliger til studerende.
I diskussionen af de nuværende ungdoms- og kollegieboliger kom det også frem, at mange
af beboerne i disse boliger, ifølge de studerende, er flygtninge33. En af de studerende, der
bor på Aabenraa Kollegiet, angiver, at kun tre ud af otte kollegieværelser på hendes gang
er beboet af danskere. Også flere af boligerne i Præsteskoven er ifølge de studerende beboet af flygtninge. De studerende nærer ikke modvilje mod flygtningene, men det får betydning for det engagement, de lægger i deres boligkompleks og naboskab. Mange forbinder måske kollegier med fælles madlavning og socialt engagement. Blandt de studerende i
Aabenraa synes der ikke umiddelbart at være denne association. Det er i højere grad de
studerende, som bor i nærheden af ligesindede, f.eks. andre studerende eller andre, man
oplever som ligesindede af andre årsager (f.eks. dansk i Flensborg), der dyrker de sociale
fællesskaber i lokalmiljøet. Her ses det blandt andet, at de studerende har meget blandede
erfaringer med fællesskab i lokalmiljøet og med deres naboer, hvilket også kan spores i deres lyst til fællesskab i eventuelle nye studieboliger. At boligerne ikke primært bebos af
studerende, får betydning for det sociale engagement, da de ikke kan identificere sig med
33
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deres naboer og på den måde ikke knyttes til deres bolig via sociale relationer. Det får
samtidig også betydning for de studerendes følelse af tryghed i området samt hvorvidt boligen udgør en stabil ramme om studielivet med ro til at studere, hvilket er med til at påvirke, om de har lyst til at bo der. Dette kan også have konsekvenser for fastholdelsen på
uddannelsen.
Når man diskuterer bolig med de studerende i Aabenraa, er det tydeligt, at man ikke konsekvent skelner – eller kan skelne – mellem de forskellige betegnelser såsom kollegie og
ungdomsbolig. En studerende er f.eks. ikke selv opmærksom på, at hun bor på Aabenraa
Kollegiet, men kalder det en ungdomsbolig. Desk researchen har dog også vist, at boligforeningerne ofte anvender betegnelserne i flæng og som synonymer, hvilket kan være en af
forklaringerne på et diffust billede af boligtyperne. Ser man på det begrebslige niveau, og
de forventninger de studerende har til en studiebolig, kan det siges, at Aabenraa Kommune ikke har studieboliger i dag i ordets bogstavelige forstand. Der er ”ungdomsboliger” og
”kollegier”, men de er på grund af beboersammensætningen og den oplevede kvalitet ikke
studieboliger i de studerendes øjne. Nogle boligers dårlige image går derfor også udover
de andres, fordi de ofte skæres over én kam. Det er dog især Aabenraa Kollegiet og Præsteskoven, som fremhæves i diskussionen af det dårlige image hos de eksisterende boliger.
Det er sigende, at samtalen om de eksisterende boliger kredser om imageudfordringer og
mangel på studiemiljø fremfor de positive sider ved ungdoms- og kollegieboliger.
Der er også andre strukturelle faktorer end flygtningeproblematikker, som påvirker studielivet og livet i de eksisterende boliger. Kontanthjælpsreformen betyder, at unge under 30
år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp frem for
kontanthjælp og dermed betragtes som uddannelsesparate, medmindre de har brug for en
særlig indsats for at kunne begynde på en uddannelse34. Det betyder, at ledige unge under
30 år uden uddannelse får et såkaldt uddannelsespålæg om, at de skal starte på en uddannelse hurtigst muligt35. På VUC Syd blev denne konsekvens kort italesat. Det er relevant at
være opmærksom på denne ændring af kontanthjælpen, da det kan have den konsekvens,
at ikke alle studerende har samme tilgang til og seriøsitet omkring deres uddannelse. Dette kan igen få betydning for studiemiljøet – både i Aktiv Campus og i eventuelt tilknyttede
boliger samtidig med, at det kan have relation til den manglende seriøsitet, som de studerende siger, er i de eksisterende boliger.
Uanset om man vælger at bygge nye studieboliger eller ej, er det vigtigt at stramme op på,
hvem der må bo i boligerne som et led i at skabe et aktivt studiemiljø i byen og gøre op
med det dårlige image, som mange af de eksisterende boliger har.
”Kallemosen, der skriver man nærmest under på at blive narkoman” Mand, 26 år
34
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”Der er mange stoffer og narko på kollegier. Jeg ved ikke, om det bare hænger til sådan et
kollegiemiljø. Altså jeg gik også selv meget i byen og det gør jeg da også tildels stadigvæk,
men der var der ikke andet end fest. Altså hver dag var en fest på sådan et kollegie. Der
kunne jeg godt savne, det var mere seriøst. Selvfølgelig skal man have lov til at holde fest,
man er ung og sådan, men det var hver dag” Kvinde, 25 år
”Jeg ved ikke, om mit er en ungdomsbolig eller boligforening. De kalder det en ungdomsbolig, men man må godt bo der, hvis man ikke er studerende. Der bor utroligt mange udlændinge dernede (…) Jeg snakker ikke så meget med mine naboer, der er mest udlændinge og
gamle. (…) [De studerende præsenteres for eksempler på boliger til unge i Aabenraa] Det er
sgu da min lejlighed det der! Min er bare, vent, lidt anderledes. Ja, jeg bor på Aabenraa kollegiet” Kvinde, 19 år
”Vi har fravalgt en studiebolig, fordi de er for små og fordi det ikke er studerende, der bor
der” Kvinde, 28 år
”Præsteskoven er Aabenraas Rumænien” Mand, 26 år
”Aabenraa placerer ofte flygtninge og deres familier i studieboliger selvom man skal vise
papirer på at man er under uddannelse. Og flygtningene går på dansk-kursus, så de kan bo
der, mens de venter. Og så bor de der i 3-5 måneder” Kvinde, 27 år
”Man skal sætte lejlighederne i stand, før man starter sådan noget bling bling der [refererer til kommunens fremtidsplaner]. Der er jeg meget kritisk” Mand, 35 år
Alt i alt betyder kombinationen af manglende seriøsitet, flygtninge, fester og stoffer, at
mange af de studerende ikke kan se sig selv bo i flere af de eksisterende ungdoms- og kollegieboliger. Størrelsen på lejlighederne er ligeledes noget, der virker afskrækkende på de
studerende. Når de studerende skal italesætte studieboligbehov, skal det ses i lyset af
ovenstående opfattelse af de eksisterende tilbud. De studerende associerer boliger til studerende med uattraktive forhold, som både på grund af den fysiske indretning og de andre
beboere ikke stemmer overens med det liv, de ønsker at leve. Der er heller ikke et studiemiljø omkring boligerne, hvorfor de ikke anses som eftertragtede. Men hvilke ønsker har
de studerende til deres bolig? Og hvorfor afskrækkes de af de fysiske rammer i de eksisterende boliger til studerende? Dette uddybes i de følgende afsnit.
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07 Behov og ønsker til studiebolig
De studerende har erfaringer og forestillinger om deres by og de eksisterende boliger, men
de har også ønsker til og forestillinger om den ideelle studiebolig. Det gælder både de ydre
rammer – fysiske og sociale – samt boligens indretning, pris og størrelse.

De ydre rammer
De studerende vil bo der, hvor det sker. Det betyder tæt på uddannelse, byliv og kulturliv. De studerende vil have boliger i Aabenraa by, hvor man er tæt på det hele. På baggrund af etableringen af Aktiv Campus Aabenraa tager denne afdækning udgangspunkt i
behovet for studieboliger i relation til campus, men uagtet dette udgangspunkt ytrer de
studerende ønske om boliger i gåafstand til de vigtigste ting i deres liv – herunder deres
uddannelse. På grund af byens størrelse er man vant til at være tæt på alting, hvis man
bor i Aabenraa i dag. De studerende forventer derfor også, at en studiebolig er tæt på
uddannelsesstedet såvel som byliv og indkøb. Omgivelser, der lægger op til sociale og fysiske aktiviteter, er også et plus ved en studiebolig.

Alt i gåafstand
Det nye Aktiv Campus i Aabenraa skal ikke blot byde på uddannelse, men potentielt også
danne rammen om hjemmet for flere af de studerende i området. At bo tæt på sin uddannelse er attraktivt. Det gør dagligdagen nemmere og fremmer mulighederne for at møde
andre studerende. Aabenraas nærmeste station er Rødekro Station. Herfra forbinder toget
Aabenraa med resten af Danmark. Bor man ikke i Aabenraa by, er man derfor afhængig af
busser for at komme til og fra byen. Dette besværliggør transport til byen fra andre byer
som eksempelvis Sønderborg. De sygeplejerskestuderende i Sønderborg pointerer også
den manglende togdrift til Aabenraa som et problem i forbindelse med flytningen af deres
uddannelse.
De studerende i Aabenraa er vant til at bo i en mindre by. Det betyder blandt andet, at afstande som hovedregel italesættes i gåafstand. Hvor man i større byer måske oftere tænker i cykel- eller køreafstand, taler de studerende om afstande i form af, hvor lang tid det
tager dem at gå til den pågældende destination. Der synes at være en underliggende
præmis om, at Aabenraa er en lille by, hvilket betyder, at ligegyldigt hvor man placerer nye
boliger, vil de være tæt på uddannelse, indkøb, daginstitutioner o. lign. Det gælder selvfølgelig kun til en vis grad, da mere end et kvarters gåafstand ses som for lang afstand. Det
skyldes nok også især, at afstandene ikke er så store i Aabenraa, hvilket også forklarer, at
mange afstande måles i, hvor lang tid det tager at gå fra sted til sted.
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Ungdomsboligerne i Præsteskoven vurderes af nogle studerende som værende for langt
væk fra uddannelserne. Det er afgørende for studieboliger, at de er tæt på uddannelserne.
Også afstand til indkøbsmuligheder og byliv er centralt for de studerende. Andre undersøgelser tyder på, at beliggenhed er vigtigere end pris og størrelse ligesom fællesarealer ikke
anses for afgørende for valg af ungdomsbolig36. I Aabenraa synes prisen at overskygge de
fleste andre ønsker, hvilket uddybes senere, men beliggenhed er bestemt også relevant.
Det kan have at gøre med byens størrelse, som sætter rammen i form af kortere afstand
end i f.eks. København. At studieboligen er tæt på uddannelse er dog stadig vigtigt for de
studerende, da det betyder mere tid til læsning og mere fritid samt mindre planlægning
for at være social. De vil gerne være tæt på liv og aktiviteter, men vil også gerne have ro til
at studere.
De studerende taler om gåafstand til ikke bare uddannelserne, men alle de ting, de gerne
vil være tæt på. Offentlig transport er derfor ikke nær så vigtig, hvis man i forvejen er tæt
på de steder, man har behov for. Det er rart at være tæt på indkøbsmuligheder, så man ikke skal slæbe sine indkøb for langt. Daginstitutioner i nærheden er i sagens natur kun en
prioritet for studerende med børn. For de enkelte med børn vil det være rart, men på
grund af byens størrelse ses det ikke som en udfordring at finde en daginstitution i nærheden. De færreste studerende har råd til bil, og derfor er egne parkeringspladser ikke nær
så vigtigt som andre elementer.
”Det skal være i gåafstand, 2 km” Mand, 18 år
”Man vælger vel en studiebolig også fordi den er tæt på et studie. Det hænger vel sammen.
For mig er det en del af meningen med en studiebolig” Kvinde, 24 år
”For unge mennesker er der meget større afstande her end i Aarhus og København. Man
skal altid tænke transport ind i det. Det gode ved sådan et sted skal der ikke så meget planlægning til” Kvinde, 24 år
”Centralt, men der skal være grønt, lækkert, frit, luftigt” Kvinde, 25 år

Udeliv og livet udenfor
Studerende fra Aabenraa er vant til grønne områder og plads omkring boligen. Hvorvidt de
prioriterer dette, varierer meget. De studerende vil gerne have det, men det er også noget
af det, de synes villige til at gå på kompromis med.
At være tæt på idrætsfaciliteter italesættes ikke som afgørende, bortset fra hos de studerende som har en sportsgren, de dyrker i dag. De studerende prioriterer snarere udendørsarealer, der lægger op til at være aktiv. Det vigtigste ved omgivelserne er ikke, at de er
grønne, men at der er tale om områder, der indbyder og opfordrer til aktivitet og socialt
samvær. Med aktivitet forstås både fysisk aktivitet og studieaktivitet. En studerende refe36
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rerer til Den Røde Plads på Nørrebro som et godt eksempel på et område, der indbyder til
fysisk aktivitet samt muliggør socialt samvær. Hvis man kan få foreningslivet ud i gadebilledet, vil det give liv til byen.
Selv om de studerende ønsker områder, der opfordrer til samvær og aktivitet, er der en
tvetydighed at spore her, da de studerende ikke ønsker at være påvirket af eventuel støj
fra et sådan område i deres bolig. Ønsket om optimale rammer til at studere kommer igen
frem her, da man er tiltrukket af tanken om de aktive omgivelser, men ikke ønsker at blive
genereret af dem i sit hjem.
De studerendes ønsker til omgivelser er på mange måder helt i tråd med kommunens planer for området såsom indretning af CampusParken og etablering af CampusRamblaen,
som begge kan være led i at indrette aktive omgivelser. Brugen af Aktive Spots, som er fysiske, faste forbindelser og pladser, der alle opfordrer til aktivitet på den ene eller anden
måde37, kan være med til at skabe det ønskede rum. De studerende kommer ikke med så
mange konkrete forslag, til hvordan man kunne indrette de omkringliggende omgivelser,
da de er langt mere fokuserede på det private og selve boligens indhold og indretning.
Men ønsket om områder med mulighed for at styrketræne eller røre sig på anden vis nævnes på flere måder. Samtidig vil de studerende også gerne have udendørsarealer, såsom
grillsteder, med det sociale i fokus.
”ja men også hundepark fx så kan de tage derhen og lege med dyrene. Der skal være mulighed for forskellige ting. Det kan også være en fitnessbane eller styrketræningsbane”
Kvinde, 22 år
”Det skal bare være i gåafstand. Jeg har ikke behov for at høre alt muligt hele tiden. Der
skal være fælles arealer men også så man kan komme væk fra det igen. Jeg tænker grillsted, volley eller tennisbaner” Kvinde, 21 år
”Udendørs træningsfaciliteter ligesom i Japan. Det er megafedt. Hvorfor skulle man være
medlem i fitnessworld, hvis man kan træne ude i det fri?” Mand, 26 år
”Jeg synes også de kunne bruge stranden noget mere. Der er volley, men der kunne være
mere. Stranden er stor og flot. Der er mange unge der laver bål og griller der. Lav da nogle
muligheder for ophold dernede” Kvinde, 19 år
”Jeg er jo vokset op på landet, så det er vigtigt for mig [grønne områder], selvom jeg er ved
at blive bymenneske” Kvinde, 27 år
”Lige nu ligger foreningerne nede i kældrene. Ligesom på den røde plads på Mimersgade,
med udendørs boksering og alt muligt. Et sted hvor man kan samles udenfor” Mand, 28 år
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Alt i alt er studieboliger i gåafstand til uddannelse og omgivelser med plads til socialt og
aktivt samvær vigtigt for de studerende. Når man ser på de studerendes behov til boligens
udvendige rammer, er det ikke primært de fysiske rammer, der fylder noget i de studerendes bevidsthed. Det er også især det sociale – ønsket om gode naboer, tryghed og fællesskaber, der er vigtigt for de studerende, hvilket næste afsnit omhandler.

Fællesskab og tryghed
Fællesskab med naboerne er eftertragtet i teorien, men ofte svært at forestille sig i praksis på baggrund af de eksisterende erfaringer. Studieboliger skal være for studerende og
kun for studerende. Det forventer de studerende i Aabenraa. Derudover er det også vigtigt for de studerende at føle sig trygge i deres hjem.

Det rigtige fællesskab er med andre studerende
Den generelle samfundsmæssige tendens til at ønske at bosætte sig i nærheden af personer, der ligner os selv, gør sig også gældende for de studerende i Aabenraa. Et af de vigtigste ønsker, de studerende har til fremtidige studieboliger, er ønsket om at bo med ligesindede, der er i samme båd som dem selv; altså studerende. Det vil for de studerende betyde en respekt og forståelse for hinanden. Her taler de sig op imod de eksisterende udbud,
som omtales som præget af problemer, nogle typer kriminalitet, flygtninge, fester og stoffer. I arbejdet med de fremtidige studieboliger er det relevant at være opmærksom på, at
f.eks. ungdomsboliger også kan anvendes til andre unge, f.eks. unge med særlige behov38
jf. tidligere afsnit om det nuværende boligudbud. Det ses også på f.eks. Aabenraa Kollegiet, hvor værelserne udlejes til flygtninge. I relation til de studerendes forhold til det eksisterende udbud af ungdomsboliger og kollegier, er det vigtigt at gøre sig overvejelser om,
hvorvidt eventuelle nye studieboliger skal have plads til unge, der ikke er under uddannelse.
En god og stabil boligsituation kan i mange tilfælde være en forudsætning for et godt studieliv39. Når studieboliger kun er for studerende, er det en del af at skabe et godt studiemiljø og en stabil boligsituation for de studerende. De studerende ønsker klare retningslinjer vedrørende dette, og at studerende, der dropper ud af deres studier, ikke har mulighed
for at bo i en studiebolig. Det skyldes blandt andet, at respekt for hinanden og hinandens
grænser er vigtigt. Problemerne ved at bo tæt med andre unge kan være larm på tidspunkter, hvor man som studerende ønsker ro til at læse eller sove. Det hænger sammen med
deres ønsker til lydisolerede boliger. De studerende forventer, at andre studerende ville
tage hensyn til deres behov, da de selv har samme behov.
Fælleskab skal opleves som en mulighed, et tilbud, og ikke en tvang. De studerende værdsætter deres privatliv og mulighed for fordybelse i studiet, hvorfor det sociale fælleskab
skal være et tilvalg. Det er vigtigt for de studerende, at de kan være sig selv, når de ønsker
38
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det – at de har mulighed for at fravælge fællesskabet. På samme måde vil de studerende
med børn også gerne være en del af et fællesskab med fokus på aktivt studieliv. Flere studerende i Aabenraa har børn, og de kunne godt tænke sig en studiebolig, som er skærmet,
men stadig en del af fællesskabet.
Det er vigtigt for de studerende, at deres hjem er en stabil base, og et sted de kan finde ro
til fordybelse. Dette skal en studiebolig kunne give dem. Fællesskabet kommer i anden
række i denne sammenhæng, hvilket kan hænge sammen med, hvilke erfaringer de studerende har med fælles miljøer i relation til boligen eller lokalområdet generelt. En undersøgelse fra 2000 peger på, at de unge, der har oplevet en social tilknytning til familie eller
venner i fritiden i højere grad anser fællesskab for vigtigt. Fællesskabserfaringer kan således være katalysator for prioriteringen af fællesskabet40. Det ses også generelt i denne undersøgelse, at de studerende, der har positive erfaringer med nabofællesskab eller andre
fællesskaber i lokalområdet, oftere har ønsker til fællesskab i relation til studieboliger.
Det er vigtigt for de studerende, at deres liv ikke kommer til at minde om en efterskole,
hvor de studerendes liv struktureres af andre. Det er derfor ikke nødvendigvis kun husregler, der skal til for at holde orden og skabe respekt for sine naboer. Der er i dag regler for
opførsel i flere af de eksisterende boliger, men det er ikke de studerendes opfattelse, at
det virker. Det handler i højere grad om at udleje boligerne til de ”rigtige” – andre studerende – hvilket man forventer fører til den ønskede respekt for hinanden, fordi man er i
samme situation. Et bedre sammenhold blandt beboerne i studieboliger kan også føre til,
at man løfter i fællesskab frem for en lang række nedskrevne regler. Dermed ikke sagt at
der ingen husregler skal være, men det er vigtigt, at alle regler og al kommunikation er
præget af, at man behandler de studerende som ansvarlige voksne mennesker.
De studerende forbinder fælleskøkkener med rod, mangel på rengøring og også med frygten for, at andre tager ens mad eller ejendele. Et fælles køkken er der delte meninger om.
Nogle frygter rod og manglende rengøring og andre vil gerne være sammen med deres
naboer og lave mad i fællesskab. Fælles for de studerende er dog, at et fælles køkken ikke
må erstatte deres eget køkken, men skal være et ekstra køkken. Det er fint, men kan sagtens undværes. Andre undersøgelser peger også på, at fællesfaciliteter i form af eksempelvis fælles køkken og festlokale ikke har ligeså stor attraktionsværdi som fælles arealer i
form af grønne områder41. De studerende i Aabenraa kan dog godt se det eftertragtede i
fælles lokaler, hvor man kan hygge sig sammen, støtte hinanden med studierne eller blot
sidde og læse. Det er dog ikke noget, der er afgørende for de studerendes bosætning, hvilket ofte bunder i deres erfaringer.
Med de rigtige studieboliger kan man give de studerende positive fællesskabserfaringer,
hvilket kan få en effekt for byen på længere sigt, da det giver de studerende lyst til fællesskab senere hen. Årene på en ungdomsuddannelse betyder for mange unge et møde med
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tanker og idéer om det gode liv, som de skal tage stilling til. For manges vedkommende er
det et liv i fællesskab, der får betydning for, hvorvidt man udvikler en ansvarsfølelse i relation til fællesskabet42. Dette fænomen viste sig også i diskussionerne med de studerende.
Negative erfaringer med fællesskab betyder ofte en lyst til privatliv i hjemmet. Selvom de
studerende således ikke ser fælleskøkkener, festlokaler eller opholdsrum som afgørende
for deres boligbehov, kan man overveje, om disse lokaler ikke kan være med til at løfte byen ved at give de studerende fysiske rum til at dyrke sociale relationer, som de savner i
dag. De studerende ytrer også som tidligere nævnt ønske om bedre muligheder for socialt
samvær og flere aktiviteter for studerende i Aabenraa. Det vil være med til at løfte studiemiljøet i byen. De studerende foretrækker dog umiddelbart udendørs områder, der
lægger op til socialt samvær.
At man som studerende føler en form for samhørighed med en given gruppe – hvad enten
det er i lokalområdet eller via studiet – kan få betydning for, hvorvidt man gennemfører sit
studie. Et godt boligliv er på mange måder en forudsætning for et godt studieliv og for at
fastholde de studerende på deres uddannelse43. Ifølge Kontur 2014 har de gymnasiale uddannelser i Aabenraa et frafald på 11 %, mens de erhvervsfaglige uddannelser har et frafald på hele 50 %44. Skabelsen af et studieboligmiljø præget af fokus på læring og uddannelse kunne være et element i at nedbringe dette frafald.
”Det burde ikke være svært. At hvis man ryger ud af studiet, så ryger man ud af boligen”
Mand, 26 år
”Der skal være mere respekt for dem, der studerer, der skal være krav til dem, der bor der.
Der bliver ikke taget de rigtige hensyn, når man blander studerende og ikke-studerende”
Kvinde, 28 år
”Pas på det ikke bliver en efterskole. Alle skal sidde sammen rundt om et bord og spise og
så kommer en eller anden og siger, at nu skal I i seng” Mand, 19 år
”Ligge så man kan være sammen med andre, men man skal også kunne være alene. Så den
skal ligge ved andre studieboliger, så der er andre studerende også” Kvinde, 18 år
”Jeg kunne jo godt tænke mig at der er plads til os med børn. Så man kan være lidt skærmet men også er en del af fællesskabet. Jeg har fire veninder med børn. En afdeling for
dem med børn.” Kvinde, 25 år
”Det er derfor jeg ikke gider på kollegie. Jeg gider ikke bo i en børnehave. Jeg vil have ro og
gider ikke være en del af en fest torsdag til søndag. Jeg gider ikke høj musik og larm og det
beder man lidt selv om, når man flytter på kollegie. Jeg sætter pris på at der ikke er larm
der hvor jeg skal bo” Kvinde, 24 år
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”Hvis man laver aktiviteter sammen fx bowling om tirsdagen. I Kolding havde vi læsesal om
mandagen på samme center. Det bragte mange sammen, og man fik ligesom venner for livet med den tid på campus” Mand, 23 år
”Men på 4. maj er der regler og dem er folk ligeglade med. Hvis man havde et bedre sammenhold, kunne det være det gik bedre” Mand, 28 år
”Samhørighed og samvær er med til at give et godt studieliv” Mand, 30 år
”Hvis jeg skulle flytte hjemmefra ville jeg ikke vælge kollegie. Man skal kunne rumme alle
mulige andre. Jeg ville hellere flytte et sted hen alene så jeg kunne bruge mit hjem som arbejdsplads pålideligt. Så kommer der ikke fjendskaber og sådan. Jeg kan godt se det positive i det, hvis det fungerer [fællesskabet]” Mand, 18 år
”Ja det er vigtigt [om at støtte hinanden], jeg har det selv bogligt svært og kan godt få brug
for hjælp” Mand, 20 år
”Jeg synes det ville være godt at bo med andre på min alder og folk i uddannelse. Det kunne man jo i det der Aktiv Campus. Jeg vil ikke udelukke nogen, men så vil man nok også de
samme ting hvis man er i samme alder” Kvinde, 18 år
”Fælles festlokaler og opholdsrum kunne være fint, så man også kan få hjælp til f.eks. uddannelse” Mand, 20 år ”Sådan havde jeg slet ikke tænkt på det. Jeg tænkte bare fest og
larm, og at det havde jeg ikke behov for” Kvinde, 22 år
”Man kan lave et aktivitetsudvalg der står for ting. Jeg kunne godt finde på at melde mig til
at stå for aktiviteterne” Mand, 19 år
”Det er vel meget hyggeligt at lave noget sammen med dem man bor med når man nu bor
så tæt. Hvis der var noget der tog initiativ til spilaften kan det godt være jeg ville gøre det.
Jeg kan godt lide at have noget fælles med mine naboer og hilser og sådan” Kvinde, 24 år

Tryghed i by og hjem
Tryghed i hjemmet betyder meget for de studerende. Også i denne sammenhæng refererer de til de eksisterende boliger, hvor der ofte ikke er trygge omgivelser. De studerende
refererer til oplevelser med tyveri fra fælles vaskerum og cykler i cykelskure, hvis dæk er
skåret op. De studerendes økonomi er stram, og nye dæk til cyklen kan betyde meget for
den pågældende måneds budget. De studerende ønsker at kunne vaske deres tøj i nærheden af deres bolig, men har også erfaringer med tyveri af både tøj og vasketider fra vaskerum. Det er derfor relevant at designe potentielle vaskerum, så de er så sikrede mod tyveri
som muligt samtidig med, at booking af vasketider fungerer optimalt.
Det bliver derfor vigtigt at designe et eventuelt byggeri af nye studieboliger, så muligheden
for hærværk og tyveri så vidt muligt begrænses uden at fjerne hygge og hjemlighed. Det
kan eksempelvis være via oplysning af mørke hjørner, begrænset adgang for uvedkom-
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mende og videoovervågning af fællesarealer som cykelskure og opgange. Det bliver essentielt, at byggeriet underbygger ansvar og fællesskab, så man får skabt en respekt om hinanden og om de fælles ting.
”Så ved man at ikke alle mulige freaks kan komme ind” Mand, 19 år
”Videoovervågning hører også til sådan et sted. Jeg ville føle det var sikkert med sådan en
lille nøglechip så alle ikke kan komme ind” Kvinde, 24 år
”Det er vigtigt med god videoovervågning” Kvinde, 21 år”
”Jeg vil gerne føle mig tryg derhjemme og at man kan gå hjemmefra og være sikker på at
tv’et stadig er der når man kommer hjem. Det er vigtigt når man har så få penge” Kvinde,
19 år
Alt i alt ønsker de studerende et fællesskab og et bedre studiemiljø, end der er i Aabenraa i
dag. Det er dog vigtigt, at fællesskabet altid er et tilvalg og ikke en tvang. Samtidig kræver
det et opgør med de studerendes erfaringer med fællesskab, da de eksisterende boliger
ikke udgør en positiv referenceramme. De forbindes med larm og manglende seriøsitet,
hvorfor de ikke kan udgøre den stabile boligsituation, som skal til for at give de studerende
de bedste forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse. Studieboliger skal kun være for studerende, hvilket de studerende ser som en forudsætning for at få skabt et godt
studiemiljø i tilknytning til deres hjem. Samtidig er det vigtigt, at de studerende føler sig
trygge i deres hjem, hvilket de ”rigtige” naboer kombineret med videoovervågning og andre sikkerhedsforanstaltning kan give dem. De ydre rammer i form af de rigtige naboer og
tryghed i hjemmet betyder meget, men også indretningen af studieboligen er vigtig for de
studerende.

Studieboligens indre
De studerendes tanker om fremtidens studieboliger er meget påvirkede af de ungdomsboliger og kollegier, de kender fra Aabenraa i dag. Alligevel har de studerende ønsker og
behov i forhold til fremtidens studieboliger, som ikke lader sig begrænse af det eksisterende mulighedsrum af boliger. Dog tager ønsket om plads og albuerum tydeligt afsæt i
de eksisterende boliger, hvor de ikke altid mener, at dette er tilstede. Køkken og bad er
vigtigt for de studerende. Lejlighederne skal endvidere være funktionelle, praktiske og
gerne delevenlige. De studerende er voksne mennesker, hvorfor en studiebolig skal kunne rumme et voksent menneskes behov.

Plads og privatliv
Samtalerne med de studerende bar alle præg af den individualiseringstendens, som også
gør sig gældende i andre befolkningsgrupper i samfundet. De studerendes identitet er ikke
forudbestemt eller defineret af en social fællesnævner, men er helt deres egen, og derfor
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er det også deres egen opgave at definere sig som individ45. Det kommer til udtryk i deres
italesættelse af boligbehov. I boligen skal man kunne udtrykke sin individualitet, sætte et
personligt præg og være sig selv. Boligen bliver således et element i konstruktionen af de
studerendes identitet. Fysiske rammer til fællesskab er sekundære i forhold til de individuelle krav, de måtte stille. Overordnet set er de studerende langt mere fokuserede på boligens indretning, størrelse og pris end boligens grønne omgivelser eller plads til fællesskab.
Det individuelle vægtes langt højere end det fælles. Kravene stilles til boligens pris, beliggenhed og kvaliteter generelt, hvorimod de fælles faciliteter såsom fælles køkken, festlokale, grønne områder etc. er til forhandling. Det er ikke afgørende for deres bosætning.
Det kan hænge sammen med deres referencer til de eksisterende boliger, hvor de ikke
identificerer sig med beboerne, og derfor ikke prioriterer de fælles rammer.
Generelt har de studerende krav til størrelsen, og flere af kollegie- og ungdomsboligerne
anses ikke som et relevant alternativ til det private boligmarked, da de er for små. De studerende er vant til mere albuerum og plads omkring sig, hvorfor de ikke kan se sig selv i en
bolig, der er alt for lille – så vil de hellere vente med at flytte hjemmefra. Enkelte får decideret associationer til fængselsceller eller behandlingsinstitutioner, når de ser på billederne af de eksisterende tilbud. Når de studerende skal beskrive deres ønsker og behov taler
de om luft og udsyn. Det kan blandt andet skabes via større vinduespartier, som giver lys
og udsyn, men ikke hindrer privatliv.
De studerende i Aabenraa er vant til og forventer albuerum, luft omkring sig og grønne
områder inden for rækkevidde. Det betyder for eksempel, at mange af dem har det svært
ved tanken om at skulle lave mad i samme rum, som man sover eller at skulle have gæster,
når man ikke har andre siddepladser end sin seng. Plads i sin bolig giver livskvalitet. De
studerendes ønsker til boligens størrelse er i tråd med den generelle samfundsmæssige
tendens til flere boligkvadratmeter per person46. Dette gør sig især gældende i Jylland,
hvor parcelhusene er større samtidig med, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse generelt set er faldende. Den gennemsnitlige dansker bosat i lejlighed har ca. 46 kvadratmeter til rådighed, hvilket er en stigning på ca. 12 % de seneste 30 år. Danskerne efterspørger
generelt mere plads og bruger en større del af indkomsten på bolig47. De studerende i
Aabenraa har ofte været vant til mere plads under deres opvækst, og har svært ved at forlige sig med at leve på meget få kvadratmeter. De studerende ønsker som hovedregel toværelses boliger, da de sætter pris på at have et separat soveværelse. Dog kan en rummelig etværelses lejlighed også være i orden, hvis dens indretning og størrelse gør det muligt
at inddele lejligheden i zoner.
En studiebolig skal være funktionel. Antallet af kvadratmeter er ikke afgørende – så længe
den har en vis størrelse – men det handler derimod om at kunne skabe fleksible boliger,
der kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov. De studerende ytrer også ønske om at
kunne få en lejlighed, det er muligt at dele med en ven eller kæreste. Delevenlige studieboliger ville være attraktivt for de unge. Det gør også i mange tilfælde udgifterne mindre
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og derfor mere overskuelige. Man kunne med fordel indrette toværelses boliger, så de var
mulige at dele med en anden uafhængigt af relationen. Det vil sige, at ingen af værelserne
er gennemgangsrum. Det ville gøre dem mere fleksible, da de ville passe til flere forskellige
relationstyper. Her menes dog ikke fremmede, tilfældige personer, men et lejemål, det er
muligt at dele med en, man selv vælger. Muligheden for en mindre spiseplads i køkkenet
kunne gøre lejligheden yderligere delevenlig. Denne type lejlighed ville også være eftertragtet for flere af de enlige mødre, der studerer i Aabenraa. De ville kunne indrette sig, så
barnet fik sit eget værelse. At indrette boliger, som er delevenlige for mere end én type relation, ville udfylde et behov, de studerende har i dag.
I relation til privatliv er lydisolering et emne, som ligger mange på sinde. De studerende
fortalte om højlydte naboer og tynde vægge, hvorfor de ønsker en studiebolig med fred og
ro til at læse samt privatliv. En enkelt overvejede at dække væggene med æggebakker, inden hun flyttede ind. At lejligheden ikke er lydt står højt på ønskelisten, når det gælder
fremtidige studieboliger. Det skal være muligt at opretholde den ønskede balance mellem
privatliv og fællesskab, her eksemplificeret ved at de studerende ikke ønsker at være opmærksomme på, at de bor tæt, når de er inde i deres lejlighed. Her taler de sig igen op
imod eksisterende boliger, hvor mange af dem oplever manglende lydisolering, hvilket går
ud over deres privatliv samt deres studieliv på grund af manglende ro til at studere.
”Det giver bare bedre livskvalitet at have mere plads” Mand, 28 år
”Mange vil gerne flytte sammen med nogen. Sådan bo to sammen. Bare nogle af lejlighederne” Kvinde, 19 år
”Man kan måske komme uden om det med pladsen ved at have en slags halv skillevæg eller noget” Kvinde, 22 år
”Hernede har alle boet lidt på landet og har haft albuerum” Kvinde, 24 år
”Så jeg vil da gerne have en studiebolig. Og tættere på. Den mulighed ville jeg gerne have
haft, at jeg kan have et barn med der. Der er mange mødre. En studiebolig med plads til at
hun kan få sit eget værelse. Det gør ikke noget, at jeg skal sove i stuen. Bare der var lidt
mere plads i studieboliger” Kvinde, 25 år
”Ikke for at lyde som en snob eller noget, men når jeg ser det lille værelse tænker jeg på
noget, man smider fanger i” Mand, 18 år
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Mit hjem med få ord
De studerende har alle sat ord på, hvad de
mener er det bedste og det værste ved den
bolig, de bor i i dag. Illustrationen viser,
hvilke ord de studerende bruger, når de skal
beskrive det bedste ved deres nuværende
bolig. Ordenes størrelse er et udtryk for,
hvor ofte de nævnes – jo større ord, jo flere
gange er det skrevet. Illustrationen er tro
mod de studerendes italesættelse af de gode ting ved deres bolig. Mange ord kan derfor relatere sig til prisen; billigt, billig, prisen, huslejen etc.
De studerende nævner oftest prisen, pladsen, beliggenheden og aspekter ved deres køkken, når de bliver bedt om at sætte ord på
det bedste ved deres bolig. Køkkenets størrelse og indhold betyder meget for de studerende, når de skal fremhæve de gode ting ved deres nuværende bolig. At køkkenet er deres eget er også nævnt hos flere.
Beliggenheden fremhæves også mange steder, herunder at de bor tæt på uddannelse eller
centralt i byen. Pris nævnes også med mange ord, når de studerende skal fortælle, hvad de
ser som det bedste ved deres bolig, og er et underliggende omdrejningspunkt for hele diskussionen af studieboligbehov, hvilket senere afsnit også illustrerer.
Det værste ved den nuværende bolig handler ofte om manglende plads, mangel på
frihed, dårlige køkkenforhold, dårligt badeværelse og store afstand. Støj og dårlig isolering er også en del af mange af de studerendes nuværende bolig.
For de hjemmeboende er manglende frihed
og regler, der skal efterleves, nogle af de
negative ting, som livet som hjemmeboende byder på. Et ønske om mere plads ses
også, da størrelsen er noget af det mest negative ved de studerendes nuværende boliger. Illustrationen af de værste ting ved boligen viser, at også her fylder køkken en del. Det
handler blandt andet om at skulle dele køkken, køkkenets størrelse eller indretning samt
lysforhold i køkkenet. De negative ting ved badeværelset handler blandt andet om at skulle dele badeværelse samt standen og størrelsen på badeværelset.
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Foruden pris og beliggenhed fylder køkken og bad meget i relation til de studerendes boligbehov. For de studerende, hvor det lever op til deres krav, fremhæves det som noget af
det bedste ved deres bolig. Det står i modsætning til der, hvor køkken og bad er utilfredsstillende, hvor det ligeledes fremhæves. Køkken og bad er altså generelt set noget af det,
der betyder mest i de studerendes oplevelse af en boligs kvaliteter.

Fleksibel, praktisk og gennemtænkt
Overordnet set er det afgørende, at studieboligerne er fleksible og gennemtænkte. En
fleksibel bolig giver mulighed for at indrette sig på mange forskellige måder og give sit
hjem et personligt præg. Det kan f.eks. være ved at sætte billeder på væggen, anvende en
rumdeler og have mulighed for forskellige former for indretning. Som studerende har man
ofte mange bøger, hvilket der også skal være plads til. De rigtige indbyggede skabe og reoler, der giver gode opbevaringsmuligheder, er tiltrækkende, men de fratager også de studerende mulighed for at kunne sætte deres eget personlige præg på deres hjem. En studerende sammenligner den ideelle bolig med udstillingerne i IKEA. Der er det muligt at have
meget på få kvadratmeter, og det er spændende. Det skal ikke tages bogstaveligt, men de
studerende ser den ideelle bolig som en bolig, der muliggør smarte og kompakte IKEAløsninger med deres plantegning og indretning.
De studerende ønsker som nævnt at kunne udtrykke deres individualitet i deres bolig. De
ønsker derfor ikke møblerede lejligheder. De studerendes ønske om selv at sætte deres
personlige præg skinner også igennem her. Frygten for, at møbleringen ikke falder i deres
smag gør, at de foretrækker selv at møblere. Nogle kan dog godt se fordelene for udenlandske studerende eller studerende, der lige er flyttet hjemmefra og ikke har så mange
midler. Én studerende foreslår, at man kunne leje en møbelpakke, som ellers stod opmagasineret hos kollegiet, hvis den ikke var i brug. På den måde risikerer man ikke at stå med
tomgang på et lejemål på grund af manglende efterspørgsel på møblerede rum.
Som det blandt andet viste sig i diskussion af de studerendes nuværende bolig samt de eksisterende boligtilbud, er eget køkken og bad noget af det vigtigste for de studerende,
herunder at indretningen af disse to rum er gennemtænkt og praktisk. Der tales ofte om
hvide køkkener og badeværelser, hvilket også er et ønske om rene linjer og en indretning,
man kan tilpasse sin egen stil. Det skal være nemt at holde og se rent og indbydende ud.
Samtidig ytres der ønske om, at køkkenet er indrettet på en måde, så man ikke får mados i
sit soveværelse. Mange ungdoms- og kollegieboliger i Aabenraa i dag er udstyret med et
mindre thekøkken – ofte kun med to kogeplader og et mindre køleskab. For mange studerende er det ikke nok. De prioriterer madlavning og kan ikke se, hvordan de skal kunne lave mad uden ovn. De er vant til mere plads i køkkenet og bedre faciliteter – både hjemmefra og fra andre lejemål. De studerende er forskellige, og de ældre studerende udtrykker
oftere større krav til køkkenet, så det svarer til et voksent menneskes behov. De små thekøkkener er der nogle studerende, der kan forliges med, men for andre ville det være afgørende med et større køkken med plads til lidt større armbevægelser. Mangel på skabs-
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plads i køkkenet er også en negativ ting ved flere af de eksisterende ungdoms- og kollegieboliger, da det ikke passer til deres behov.
De studerende har ofte et begrænset budget, hvorfor de kan drage nytte af at købe ting på
tilbud, lave mad til flere dagen ad gangen o. lign. I ungdomsboliger og på kollegier begrænses dette ofte af minimal fryserplads. De færreste studerende har behov for at stort køleskab, men fryserplads af budgethensyn er eftertragtet. Alternativt kunne man overveje at
have en fælles fryser et sted, som gjorde det muligt for de unge at leve mere økonomisk.
Her skal man dog arbejde med de eksisterende forestillinger om andre unge, der ikke har
samme respekt for andre, som de selv har. Der understreges behov for gennemtænkte
løsninger, der passer til deres behov.
Hvis nye studieboliger skal planlægges, skal der også tages højde for rygepolitik. Her er det
vigtigt at indtænke det, så det ikke generer andre eller gøres så besværligt, at det opfordrer til social ulydighed. Det skal afgøres, om boligerne skal være røgfri. Nogle studerende
mener dog ikke, at man kan forbyde folk at ryge i deres hjem. Små altaner kunne være en
løsning, da rygere kunne ryge på deres altan, og ikke blev fristet til at ryge indendørs af bar
dovenskab. Aktiv Campus skal have fokus på læring og sundhed, og det er derfor vigtigt at
overveje, hvilke signaler man ønsker at sende med hensyn til rygning.
Enkelte studerende finder det vigtigt, at man har lov til at holde husdyr, men mener samtidig, at det er synd for dyrene, hvis lejlighederne er små. De studerende mener også, at
der skal tages hensyn til allergikere. Tilladelse til husdyr ville således være godt for dem,
der ikke vil undvære deres dyr, men der er også forståelse for, at det ikke er muligt i studieboliger.
”Det er irriterende med indbyggede skabe fordi de tit ikke passer i den stil man har. Det er
ok med skabe på badeværelset.” Kvinde, 23 år
”Man kan jo ikke lave mad på det. Det er da pinligt. Jeg ville ikke invitere folk ind i mit hjem
hvis mit køkken så sådan ud. Det er nok mig, der er sippet” Kvinde, 22 år
”Det svarer ikke til et voksent menneskes behov for madlavning og alt andet, synes jeg”
Mand, 26 år
”Jeg tænker på IKEA. De er så gode til det med at have alt inde i ingenting. Sådan noget er
spændende, det gad jeg godt bo i” Kvinde, 24 år
”Jeg kan godt lide at fryse ting ned, men der er ikke noget plads i fryseren. Det tvinger mig
til at handle ind hver dag, så jeg bruger for mange penge på mad” Kvinde, 23 år
De studerende ytrer ønske om plads og privatliv. Plads skal forstås relativt og har ikke altid
kun at gøre med kvadratmeter. Det handler også om følelsen af luft omkring sig, som også
kan være resultatet af en god plantegning. Delevenlige lejligheder er også eftertragtede,
og skal kunne benyttes af både par og venner samt enlige med børn. Privatliv handler me-
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get om lydisolering, så de studerende kan føle sig alene i deres hjem. Lejlighederne skal
derudover være funktionelle med gennemførte løsninger, hvor det er muligt at sætte sit
eget præg. Køkken og badeværelse fylder meget for de studerende, og disse rum skal være
optimalt indrettet med nok skabsplads og rene linjer. Især køkkenet skal kunne tilgodese
et voksent menneskes behov. Selv med alle deres ønsker opfyldt, er prisen stadig en afgørende faktor for, hvorvidt en studiebolig er interessant.

En god bolig til en god pris
Der er flere faktorer, der sætter rammen om de studerendes økonomi og derfor også for
deres boligbehov, som skal ses i relation til deres budget. Det drejer sig blandt andet om
SU-satsen og det lokale marked. Flere af de eksisterende ungdoms- og kollegieboliger
opleves som for dyre i forhold til, hvad man får for sine penge. Endvidere er et stort indskud på oftest tre måneders husleje et problem for mange af de studerende. Generelt set
vil de have meget boligkvalitet for pengene, og understreger, at man ikke kan sammenligne med de større studiebyer. De studerende forventer at få mere for deres penge, end
man gør i f.eks. København eller Århus. Prisen er en af de mest afgørende faktorer for,
hvorvidt en bolig anses som attraktiv. Prisen skal samtidig passe til størrelsen, beliggenheden og faciliteterne samt ses i forhold til de eksisterende tilbud og byens størrelse og
attraktivitet.

Den lave husleje, der er til at betale på SU
De unges muligheder for, og lyst til, at flytte i kollegie- eller ungdomsbolig afhænger ofte
af deres indkomst, som for mange er lig med deres SU. Alt afhængig af studiet får nogle
studerende dog også elevløn i deres studietid. For udeboende studerende på en videregående uddannelse af SU-satsen 5.903 kr. før skat. På de videregående uddannelser er SUsatsen uafhængig af forældrenes indkomst, så længe man er flyttet hjemmefra. De fleste
af uddannelserne i Aabenraa er ungdomsuddannelser, men der kommer fremover et stigende antal studerende på byens videregående uddannelser. For de studerende på ungdomsuddannelserne, der er under 20 år, er det kun i særlige tilfælde, at de kan få SUsatsen til udeboende uanset om de bor hjemme eller for sig selv. Samtidig afhænger den
stadig af deres forældres indkomst. Hvis man som 19-årig starter på f.eks. HG på IBC, vil
man maksimalt kunne få udbetalt 2.544 kr. før skat. Har man fået særlig godkendelse, kan
man - afhængig af forældres indkomst – få op til den maksimale sats (5.903 kr.). Den særlige godkendelse kan blandt andet opnås, hvis der er langt fra forældrenes hjem til uddannelsessted eller man ikke længere kan bo hjemme på grund af særlige omstændigheder48.
Når man planlægger studieboliger, er det centralt at holde SU-reglerne for øje, da de i høj
grad er medbestemmende for, hvordan de studerende har mulighed for at bo. Derfor er
de 18-19 årige højst sandsynligt mindre tilbøjelige til at flytte hjemmefra, da deres økonomiske råderum er begrænset af de lave SU-satser. Fælles for 3.G gymnasieeleverne er, at
48
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mange af dem endnu ikke overvejer at flytte hjemmefra. Det kan have relation til SUsatserne, idet det for mange studerende under 20 år vil være svært at få økonomien til at
hænge sammen som udeboende, hvis man ikke læser en videregående uddannelse eller af
andre årsager er berettiget til en tilsvarende sats.
Studieboligens pris er altafgørende for de studerende. De studerende er klar over, at der
er nogle ting, de må gå på kompromis med, når prisen skal være lav, men har samtidig
mange krav til deres bolig. De studerende vil have meget for deres penge – måske også
nogle gange mere end hvad der er muligt. De foretrækker at blive boende hjemme frem
for at sidde med et stramt budget. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor stor afstanden er fra forældrenes hjem til uddannelse – om det er muligt at pendle. Halvdelen af de
deltagende studerende var hjemmeboende, hvilket også illustrerede, at de foretrak at blive hjemme fremfor at leve med en stram økonomi.
Prisen for en ungdomsbolig eller et kollegieværelse i Aabenraa forarger mange af de studerende. Prisen er ofte højere end hvad de studerende vurderer som en retfærdig pris for
et ungt menneske på SU. For eksempel koster en toværelses kollegiebolig på Aabenraa
Kollegiet i omegnen af 5.000 kr. om måneden. Andre steder i byen kan man få en ungdoms- eller kollegiebolig til ca. 3.500 kr. om måneden. Når det ses i relation til boligens
størrelse og indretning samt miljø, er det ikke en pris, de vil betale. I gruppeinterviewene
viste det sig, at det private boligmarked er en væsentligt aktør, når det gælder udlejning af
boliger til studerende. Private udlejere eller almene boligforeninger i byen kan ofte tilbyde
gode og prisvenlige alternativer til et kollegieværelse eller en ungdomsbolig. Ofte kan de
studerende ifølge eget udsagn spare penge ved at flytte fra deres kollegie- eller ungdomsbolig. Der er dog ikke nødvendigvis en tydelig skelnen mellem ungdomsbolig og andre boliger i boligforeningen. Udbuddet på det private boligmarked og boligforeningerne generelt er derfor også medbestemmende for de studerendes studieboligbehov. De studerende
vil ikke ønske en studiebolig, hvis prisen er markant højere end andre lejligheder. Hvis det
er tilfældet, skal den kunne tilbyde noget helt særligt, såsom et helt unikt studiemiljø, men
det er stadig ikke nødvendigvis nok til at udleje boligerne.
Ser man på de generelle huspriser i Aabenraa, er de under regionsgennemsnittet49, og som
borger i Aabenraa er man vant til at kunne få mere for sine penge end i mange andre byer.
De studerende pointerer også, at man ikke kan sammenligne Aabenraa med andre større
byer som København, Århus eller Kolding. Byen har en anden størrelse og attraktionsværdi
– eller mangel på samme jf. flere af de studerende – hvorfor priserne ikke kan ses i forhold
til priser i de store uddannelsesbyer. De studerende har en forventning om, at de kan få
mere for deres penge i Aabenraa end andre steder. Små værelser og få kvadratmeter i boligen hører til i større byer, og der er det også i orden – det er det ikke i Aabenraa.
De studerende tænker ikke direkte i kvadratmeterpriser i relation til deres bolig. De studerende lejer som hovedregel deres bolig, og her opgøres boligerne ikke i pris per kvadratmeter. Når de studerende diskuterer, hvad der er den rigtige pris for en studiebolig, varie49
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rer det en smule. Mellem 2.000 og 3.500,- alt inklusiv og før boligstøtte er ifølge de studerende en rimelig pris for en studiebolig alt afhængig af størrelse og andre kvaliteter. Især
de yngre studerende på ungdomsuddannelserne mener, at en studiebolig skal være meget
billig, hvilket hænger sammen med deres SU og erfaringer med ikke at betale noget for at
bo. De ældre studerende er derimod villige til at betale lidt mere. De studerende taler generelt set om, at man som studerende skal kunne betale sin studiebolig på SU og stadig
have råd til at leve. Prisen skal ses i relation til dette.
”Vi har jo ingen penge tilbage så [refererer til en studiebolig til 5.000 kr.]. Praktisk tænkt så
har man jo også regninger ved siden af, og man vil gerne kunne hygge sig med sine venner.
Jeg vil ikke leve stramt, når jeg flytter hjemmefra” Kvinde, 22 år
”Studieboligerne var jeg ved at hænge mig selv over [med reference til prisen]” Mand, 26
år
”Jeg skulle bruge et sted, der var billigt (…) Ville helst have boet i Aabenraa, men her er ikke
noget skolehjem og har ikke råd til lejlighed eller et værelse” Kvinde, 18 år
”Jeg ville gerne bo i Aabenraa. Jeg gider ikke bo helt derude. Jeg kender flere i Aabenraa
end i Sønderborg. Men det er dyrt. Jeg kigger ikke på lejligheder der, for jeg kan ikke betale
det alligevel. Jeg ville gerne bo tættere på mine venner” Mand, 19 år
”Jeg kan faktisk bo billigere i Aarhus end her. Det giver ingen mening” Mand, 28 år
”Det er sådan noget københavnerstil det der. Man kan altså ikke sammenligne Aabenraa
med København” Mand, 21 år
”Min datters værelse er 30 m2. Der kan de bo fem mand i København [griner]” Kvinde, 25
år

Alt inklusiv, indskud og internet
Som studerende er man ofte ny eller relativt ny på boligmarkedet. Det betyder, at man ikke har erfaring med, hvor mange penge man bruger på de faste omkostninger ved siden af
husleje. Udgifter til el, tv og internet kommer ofte som en irriterende streg i regningen for
de studerende. Samtidig vil de gerne have separate afregninger af f.eks. varme og elektricitet, da de frygter at skulle betale for andres overforbrug. I formidlingen af prisen er det
derfor vigtigt, at alle omkostninger er tydelige for de studerende. Prisen må meget gerne
være alt inklusiv, så der ikke kommer uforudsete udgifter, og de studerende ved, hvad de
har at gøre godt med hver måned. Hvis man så bruger mere eller mindre i forhold til den
månedlige pris, kan dette afregnes. Alt efter studieboligernes indretning kan det være mere eller mindre besværligt at lave separate elmålere på hvert lejemål. Det vigtigste i denne
sammenhæng er også, at de studerende ved, hvad de kommer til at betale. De oplever at
se på lejligheder, som de bagefter finder ud af, at de ikke har råd til, fordi der kommer andre udgifter oveni.
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At være studerende i dag betyder, at man hele tiden er på internettet. Studieplaner, skemaer og opgaver lægges og afleveres ofte på internettet, og de studerende er afhængige
af velfungerende internet. Hvis det er muligt, kunne man med fordel lave en aftale med en
tv- og internetudbyder og sikre de studerende, at tv og internet også er en del af huslejen.
Især på EUC blev ønsket om godt internet italesat. Det ville være en attraktion ved nye
studieboliger, hvis de var på forkant med den teknologiske udvikling på dette punkt. Det
trådløse internet skal fungere upåklageligt i hele bygningen, og gerne være en del af huslejen. Dermed mindskes de udgifter, de studerende skal betale ved siden af. Hvis der skal
prioriteres, er hurtigt og stabilt internet vigtigere end tv, da der i dag er mange muligheder
for at se tv på internettet, og denne udvikling formodes at fortsætte.
Flere af de studerende har en forventning om, at kommunen burde hjælpe de unge godt i
gang med livet og en skuffelse over, at det ikke altid sker. Det kunne blandt andet være i
form af lån til indskud, hvilket der synes at være en forventning om, at Aabenraa Kommune burde være behjælpelig med. Indskuddet er en stor, og for mange uoverskuelig, post på
budgettet, når man skal flytte hjemmefra. Et stort indskud til en studiebolig er derfor være
en barriere for mange studerende. At skulle betale op til seks måneders husleje kan virke
uoverkommeligt, når man er på SU og i begyndelsen af sin boligkarriere. De studerende foreslår blandt andet, at man kan dele noget af indskuddet ud på de første måneders husleje. Alternativt kunne de studerende låne pengene af udlejer i stedet. En studerende tager
det indirekte som et udtryk for, at kommunen ikke tror på, at man færdiggør sin uddannelse og derfor ikke vil give de studerende et lån. Det bliver vigtigt at sørge for, at indskuddet
ikke bliver en barriere for de studerende. Et minimalt eller lavt indskud ville være et væsentligt konkurrenceparameter og en måde at tydeliggøre overfor de studerende, at man
er bevidst om deres behov, og at boligerne er specielt til dem.
”De unge i dag vil have mere end hvad man kan få for pengene, det vil jeg i hvert fald”
Kvinde, 22 år
”Det er smart at finde sig en kæreste [refererer til at kunne dele udgifter]” Mand, 19 år
”Det er irriterende, at man kigger på noget og så finder man først ud af bag efter at der
skal alt muligt oven i” Kvinde, 18 år
”Kommunen vil kun meget sjældent låne dig penge. Man får oftere et nej end et ja, fordi
der ikke er garanti for, at man gennemfører sin uddannelse” Mand, 26 år
”Jeg synes det er dårligt, at de ikke vil låne os penge, når de gerne vil have, vi skal kunne
studere” Kvinde, 19 år
”Hvis man bare betaler en måneds husleje som indskud kan det lade sig gøre. Man kan ikke
betale 13-15000 i indskud” Kvinde, 28 år
Når de studerendes boligbehov afdækkes, viser det sig, at prisen er en afgørende faktor,
og ønsket til huslejeniveauet er bestemt af SU’en samt det generelle boligmarked. Flere af
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de studerende foretrækker at være hjemmeboende i længere tid frem for at skulle betale,
hvad de ser som for meget. SU-satsen til studerende under 20 år på ungdomsuddannelser
sætter også en begrænsning på, hvorvidt de yngste studerende har råd til at flytte hjemmefra – især med de priser, der ifølge de studerende er i Aabenraa i dag. Aabenraa kan
heller ikke sammenlignes med andre større byer, og som studerende i Aabenraa har man
en forventning om, at man får mere for sine penge end i andre mere attraktive byer. Når
man er ny på boligmarkedet, er det rart, at huslejen er alt inklusiv, så man undgå uforudsete udgifter. Et minimalt eller intet indskud ville også være en stor hjælp for de studerende
og en måde at vise dem, at man har taget højde for, at de er studerende.
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Den gode studiebolig alt i alt
Den gode studiebolig er tæt på uddannelse, har eget køkken og bad og er til at betale på
SU. Samtidig er man i en studiebolig nabo til andre studerende, hvilket er med til at give
et attraktivt studiemiljø og potentiale for socialt samvær.
Ud fra en allerede defineret liste over aspekter ved en studiebolig angav de studerende,
hvad der var vigtigst for dem. Prisen samt eget bad og køkken ligger øverst sammen med
kort afstand til uddannelse og indkøb. Når de studerende bliver bedt om at prioritere mellem alle de vigtige ting, er det især prisen, tæt på uddannelse samt eget bad/køkken, der
prioriteres.
Rammen om den gode studiebolig skal være en by med et attraktivt uddannelsesmiljø. Det
kan blandt andet fremmes ved at gøre en indsats for de studerende, der savner noget at
tage sig til i fritiden. En studiebolig må gerne have udendørsarealer i nærheden, som lægger op til studieaktivitet, fysisk aktivitet og socialt samvær.

Den gode studiebolig er først og fremmest til at betale. Her sætter SU og det lokale boligmarked rammerne for, hvad der er til at betale for de studerende. Den gode studiebolig
koster mellem 2.000 og 3.500 kroner om måneden alt inklusiv afhængig af størrelsen. En
god studiebolig i Aabenraa er ikke det samme som en god studiebolig i København. I
Aabenraa skal man have mere for sine penge. Det er blandt andet på grund af byens størrelse, uddannelsesmuligheder og beliggenhed i landet. Den gode studiebolig har intet eller
minimalt indskud, fordi den tager hensyn til målgruppen. Samtidig er den på forkant med
den teknologiske udvikling, så der er gode internetforbindelser i både den studerendes
eget hjem og i eventuelle fælleslokaler.
De studerende ønsker en god bolig til en god pris. Den skal derfor have en vis størrelse.
Plads og privatliv er to væsentlige dele af den gode studiebolig. Privatliv skabes blandt andet via lydisolering og indretning. Plads handler ikke blot om kvadratmeter, men er også
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en følelse. De nuværende boliger giver ikke en følelse af plads. Toværelses, og eventuelt
delevenlige lejligheder, er at foretrække, men etværelses boliger afvises ikke, hvis ellers de
giver en følelse af plads. Vigtigst er dog køkken og bad. De skal kunne dække et voksent
menneskes behov, og være indbydende og lækre. Det vil altså sige, at de studerende vil
have mere end blot et thekøkken. Det handler meget om hvide flader og gennemtænkt,
praktisk indretning. Man skal kunne se den kompakte, velindrettede lejlighed for sig, og
boligen skal kunne rumme dette. Den gode studiebolig er derfor funktionel, praktisk og
gennemtænkt.
En god studiebolig skal efterlade rum for individualitet, så man som studerende kan sætte
sit eget præg og lade hjemmet afspejle, hvem man er. Generelt vægtes det individuelle
umiddelbart langt højere end det fælles. De studerende har krav til de ting, der kun har relation til deres bolig, mens fælles faciliteter er til forhandling – de er eftertragtede, men ikke afgørende. Dette skyldes i høj grad også, at de ser de individuelle kvaliteter som et godt
afsæt for at opbygge gode sociale kvaliteter. Analysen tyder på, at en by, der i højere grad
indbød til socialt samvær og havde et væld af aktiviteter, ville mindske de studerendes
krav til, at deres egen bolig skal kunne rumme det meste af deres sociale liv.
Selvom boligens fysiske kvalitet
har stor betydning, betyder afstande også meget. Den gode
studiebolig har alt i gåafstand,
men vigtigst af alt uddannelsen.
Som studerende i Aabenraa ønskes gåafstande. At skulle anvende cykel, bus, bil o.lign.er ikke lig en god studiebolig. I den
ideelle verden ligger den gode
studiebolig inden for cirklen på
billedet. Udover afstande ønsker
de studerende også udeliv, der
indbyder og opfordrer til aktivitet og socialt samvær.
Andre undersøgelser peger også
på, at pris, beliggenhed og mulighed for privatliv er afgørende
for de fleste unge. De har høje
forventninger til deres bolig, og
efterspørger i stigende grad boliger af en højere kvalitet og med
en god beliggenhed, hvilket ofte
betyder, at de fravælger ung-
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domsboliger og kollegier50.
Rammerne om boligen handler ikke blot om områder med plads til samvær, men også om
naboer. Den gode studiebolig er en studiebolig – ikke en ungdoms- eller kollegiebolig, som
de studerende ikke associerer med en studiebolig. I den gode studiebolig har man andre
studerende som naboer. De har samme rytmer og prioriteter, og er derfor bedst at bo
sammen med. Det giver en respekt for hinanden, og sikrer, at studieboligen danner ramme
om et godt studieliv. Det får også betydning for fastholdelsen på uddannelserne. Fællesskab i studieboliger er eftertragtet, men svært at forestille sig, da de færreste har set det
fungere i praksis. Fællesskabet skal både i placering og indhold være et tilbud og ikke en
tvang. Den gode studiebolig skaber en god balance mellem privatliv og fællesskab, hvor
det både er muligt at deltage og trække sig tilbage. Samtidig er den gode studiebolig tryg.
Det attraktive studiemiljø er summen af delelementerne af den gode studiebolig som beskrevet ovenfor tilsat uddannelsesmuligheder og mulighed for en spændende fritid. Foruden udendørs områder, der lægger op til aktiviteter og socialt samvær, er byliv og natteliv også attraktivt for de studerende. For at skabe et godt studiemiljø, som de studerende
efterlyser, handler det om at have boliger, der giver de studerende gode rammer om deres
studieliv samt en stabil base. Denne undersøgelse har fokus på boliger i relation til det nye
Aktiv Campus. Det kvarter, studieboliger placeres i, smitter af på miljøet i boligerne samt
det syn, de studerende måtte få på boligerne. At placere boliger i Campus området kunne
gøre boligerne attraktive i form af det omkringliggende miljø, der skabes sideløbende. Aktiv Campus har sundhed og læring i fokus, og det er vigtigt, at nye studieboliger også har
dette, og placeres i denne kontekst.
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